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La sessió s’obre a les onze del matí i set minuts. Presideix 
la vicepresidenta primera del Parlament, acompanyada 
de tots els membres de la Mesa del Parlament Univer-
sitari.

ORDRE DEL DIA

1. Intervenció de la vicepresidenta primera del Parlament. 

2. Debat i votació del Projecte de llei sobre mediació am-
biental.

3. Debat i votació del Projecte de llei reguladora de la 
cultura popular i tradicional.

4. Moció subsegüent a la interpel·lació del Govern sobre 
l’ús del català a l’administració de justícia.

5. Cloenda de l’acte.

La vicepresidenta primera

Bon dia a tothom, s’aixeca la sessió. 

En primer lloc, senyores i senyors, permetin-me que 
els doni la benvinguda novament en aquest Parlament, 
i agrair-los tota la feina que han estat fent aquests dies. 

Projecte de llei 
sobre mediació ambiental

Aquesta és la sessió plenària del Parlament Universi-
tari 2014 i, com saben, en primer lloc farem el debat 
i l’aprovació del Projecte de llei sobre mediació am-
biental. A continuació dono la paraula a l’honorable 
conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Am-
bient, el senyor Heribert Jerez-Daran. 

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Medi Ambient (Heribert Jerez-Daran)

Bon dia, molt honorable presidenta, molt honorable 
president de la Generalitat, honorables consellers i con-
selleres, il·lustres diputats i diputades. Vull agrair direc-
tament la tasca de tots els grups parlamentaris. Per co-
mençar, que anés més endavant la llei, que s’aprovés en 
tractar-la en comissió. La implicació que m’han fet arri-
bar els del meu partit i els companys de Convergència, 
el que hi ha hagut per part de tots els grups parlamenta-
ris a la Comissió és una obra exemplar de consens, d’es-
forç i de responsabilitat política. Em sento orgullós de 
tots vostès, sincerament. Crec que la ciutadania podria 
compartir aquest orgull, perquè en medi ambient no hi 
ha ideologia. El medi ambient és..., i vostès ho han en-
tès, han agafat el missatge i han fet una obra exemplar. 
Ho torno a dir: agraeixo als grups parlamentaris, en es-
pecial als participants en la comissió pertinent, tot l’ac-
te de consens i diàleg exemplar i històric que heu fet, 
realment podem estar orgullosos de vosaltres.

Moltíssimes gràcies.

La vicepresidenta primera

Gràcies, conseller. A continuació, l’il·lustre diputada 
Nerea Martínez, en condició de relatora d’aquest Pro-
jecte de llei, explicarà el resultat del treball en ponèn-
cia per un temps màxim de tres minuts.

Nerea Martínez Garcia

Molt honorable president de la Generalitat, molt hono-
rable president del Parlament de Catalunya, honorables 
consellers i conselleres, il·lustres diputats i diputades. 
En la meva condició de relatora, passo tot seguit a do-
nar compte dels treballs realitzats en la ponència de 
llei de mediació ambiental. Un projecte de llei que va 
ser presentat el passat dia 23 de juliol i que va ser apro-
vat per una àmplia majoria, i, per tant, la cambra el va 
acceptar a tràmit. Després de més de quinze hores de 
negociacions i acords sobre les esmenes, es van pre-
sentar a les comissions; van ser cinquanta-una en total: 
dues esmenes del Grup Mixt, cinc per part del Grup de 
Ciutadans, vuit esmenes del Grup d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, el Grup 
del Partit Popular en va presentar sis, el Grup Socialis-
ta, una; Convergència i Unió, vuit; i Esquerra Republi-
cana de Catalunya va presentar set esmenes en total, 
una de les quals va ser rebutjada per aquesta Comissió. 

Les catorze esmenes restants van ser pactades i pre-
sentades per dos o més grups parlamentaris conjun-
tament. Així, de les cinquanta-una esmenes presenta-
des, cinquanta s’han arribat a consensuar, gràcies als 
esforços de tots els ponents per arribar a una posició 
comuna. La majoria d’esmenes anaven destinades a 
clarificar conceptes i a fer més comprensible el text, i 
a omplir buits legals i corregir incoherències.

Els punts més polèmics del projecte són cinc: primer, 
l’article referit als requisits i al perfil del mediador 
ambiental. Segon, els punts relacionats amb la respon-
sabilitat de la Generalitat i els consells comarcals so-
bre la mediació ambiental. Tercer, la part referida a la 
composició de la Comissió que acredita els mediadors 
ambientals. Quart, l’article sobre mesures alternati-
ves a la sanció administrativa. I cinquè, la proposta de 
gratuïtat al servei, proposat per Esquerra Republica-
na de Catalunya, que va ser rebutjada per la Comissió. 
Sobre aquests punts s’han assolit acords importants 
que es reflecteixen en el resultat final del projecte de 
llei, que ha gaudit d’un alt nivell d’acord.

Aprofito per agrair aquí la disposició dels ponents i la 
bona entesa que hi ha hagut en tot moment durant els 
treballs de la ponència per assolir aquests acords.

Moltes gràcies, presidenta.

La vicepresidenta primera

Tot seguit, en nom del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, té la paraula per un temps màxim de 
tres minuts, la il·lustre diputada senyora Irene Niebla.

Irene Niebla Pérez

Molt honorable presidenta del Parlament de Catalu-
nya, il·lustríssims membres de la Mesa, molt honora-
ble president de la Generalitat de Catalunya, honora-
bles consellers, il·lustres diputats i diputades... Des del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió podem dir 
que ens sentim molt i molt satisfets amb el resultat le-
gislatiu derivat de la feina ben feta duta a terme a la 
Comissió de Medi Ambient. Han estat moltes hores 
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de treball a la comissió, però finalment hem aconse-
guit l’ampli consens que buscàvem. Des de la nostra 
formació política volem agrair als diferents grups par-
lamentaris la predisposició al pacte que han mostrat al 
llarg de tota la tramitació legislativa, també pel seu re-
colzament a la mediació, i, en especial, a aquesta llei 
que nosaltres hem defensat des del principi.

Felicitar la CUP, també, per haver fet molt bona fei-
na i haver estat molt oberta al diàleg, només amb tres 
diputats i havent d’estar a totes les comissions. Aques-
ta futura llei és, bàsicament, una llei de foment de la 
media ció. I, en aquest sentit, ha estat tot un èxit, ja que 
hem aconseguit tenir un articulat estructurat, clar, con-
cís i, sobretot, amb molt de sentit. Aquest articulat am-
plia els serveis de mediació a un àmbit específic, com 
és l’àmbit ambiental a través dels consells comarcals. 

Des del Grup Parlamentari de CiU vam estar molt d’a-
cord amb el contingut del Projecte de llei, tant bon 
punt va ser presentat; pensem que el Govern ha fet una 
molt bona feina. Tot i això vam creure que disposàvem 
de prou temps en comissió com per presentar esme-
nes que podrien millorar el projecte, i així ho vam fer. 
Aquestes esmenes van fer que la llei, bàsicament, esde-
vingués més sistemàtica i es pogués sostenir en termes 
econòmics, i, per sort, així ha estat.

Aquesta llei vull dir que és un pas endavant, un pas 
endavant en la implantació de la mediació. Des de 
CiU podem assegurar que aquesta és una via de reso-
lució de conflictes més ràpida que la via judicial. Tam-
bé que les solucions a les quals s’arriba a través de la 
mediació són de més llarga durada, ja que les parts es 
comprometen a respectar la solució a la qual elles ma-
teixes han arribat. 

Bé, ja per acabar, només em resta dir que tots els grups 
parlamentaris votin a favor d’aquesta llei, si us plau, 
mostrant així la gran entesa que s’ha produït durant la 
tramitació d’aquest projecte de llei. Animem, doncs, 
ho repeteixo, tots els grups parlamentaris, sigui qui-
na sigui la seva ideologia, que se sumin avui també a 
l’aprovació definitiva d’aquesta llei, que creiem de de-
bò que serà una normativa molt i molt profitosa per a 
Catalunya.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, té la paraula l’il·lustre diputada se-
nyora Meritxell Boixadera.

Meritxell Boixadera Guitart

Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt honorable pre-
sident de la Generalitat, consellers i conselleres, dipu-
tats i diputades, bé, des d’Esquerra Republicana de 
Cata lunya vam anunciar que el nostre vot seria favora-
ble a aquesta proposta legislativa sobre utilitzar la me-
diació per a la resolució de conflictes ambientals, sem-
pre que es tinguessin en compte les esmenes proposades 
pel nostre partit, les quals han estat, la majoria, apro-
vades i consensuades amb els altres grups parlamenta-
ris, tot i que l’esmena referida al fet que aquest servei de 

mediació fos gratuït no ha sigut aprovada, perquè no-
més ha comptat amb el suport de tots els partits d’es-
querres, i, per tant, no ha comptat amb el suport de Con-
vergència i Unió.

Tot i aquest petit desacord, volem remarcar i agrair a 
tots els partits polítics la seva voluntat de consens per 
fer una llei justa per al poble de Catalunya. És per això 
que Esquerra Republicana de Catalunya ha aconseguit 
complir part del seu objectiu pel que fa a aquesta pro-
posta legislativa, corregir les incoherències que no po-
díem deixar passar.

Per finalitzar, vull remarcar que Esquerra Republi-
cana de Catalunya avalua de forma positiva el treball 
realitzat, gràcies a aquest consens històric, el qual ens 
ha permès complir el nostre principal objectiu: acon-
seguir una llei útil, funcional i exemplar per al nostre 
país.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau-
la la il·lustre diputada senyora Paula Rodríguez.

Paula Rodríguez Escribà

Molt honorable presidenta, membres de la Mesa, molt 
honorable president, honorables consellers i conselleres, 
il·lustres diputats i diputades, deia Bismarck que les lleis, 
com les salsitxes, deixen d’inspirar respecte quan un veu 
com es fan. Tot i que estic bastant segura que això és 
prou habitual, em congratula informar-los que aquest no 
ha estat el cas en la comissió responsable del Projecte de 
llei per a la mediació ambiental. El dictamen procedent 
de la nostra comissió és la prova que els fruits del con-
sens són força més gustosos que aquells sorgits de les 
mostres de força.

En un escenari polític on en els últims temps les alian-
ces canvien amb certa celeritat, resulta sorprenent po-
der trobar amplis acords entre les forces. El consens 
polític resulta en estabilitat i efectivitat. En la redacció 
d’a questa llei han participat ideologies que podríem 
considerar oposades; hi ha hagut, però, una voluntat 
política necessària per poder arribar a acords. Aquells 
que volien una administració molt reduïda i austera, i 
d’altres que, com nosaltres, desitgen una administra-
ció forta, propera al ciutadà i font de creixement eco-
nòmic, sobretot en temps en què el sector privat no és 
capaç de generar-lo, han estat capaces de consensuar 
acords.

Ara bé, la satisfacció general del Partit dels Socialistes 
de Catalunya amb la Llei de mediació ambiental no vol 
dir que totes les seves parts ens complaguin. Aspectes 
com el rebuig per part de CiU i el PP a l’esmena pre-
sentada per Esquerra, que nosaltres hem recolzat i que 
fem nostra, per a la gratuïtat de la mediació, aplicable 
si més no a totes les persones que ja estan exemptes 
del pagament dels costos judicials, és un fet que ens 
decep. Com també ho fa, en certa mesura, l’autonomia 
que es dóna als consells comarcals a l’hora d’aplicar la 
llei, i la possibilitat que es vulneri el principi de socia-
bilitat que el nostre partit defensa.
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Aquells que volien un servei proper, l’han aconseguit; 
i aquells que volien una despesa més baixa, també ho 
han fet. Malgrat algunes dissidències i discrepàncies 
amb els altres partits, el Partit dels Socialistes se sent 
prou complagut amb el resultat final, i votarà que sí a 
l’aprovació d’aquesta llei, esperant que aquesta sigui 
unànime.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té ús de la paraula l’il·lustre diputat senyor 
Javier Cuadrado.

Javier Cuadrado Martínez

Molt honorables presidents del Parlament i de la Gene-
ralitat, membres de la Mesa, il·lustres diputats, primer 
de tot vull aclarir que quan en l’últim debat vam dir 
que tot i que s’acceptessin totes les nostres esmenes se-
guiríem descontents amb aquest Govern, ens refe ríem 
al Govern en si, específicament, no pas que rebutja-
ríem aquesta llei passés el que passés. Com deduiran 
de les meves paraules, considerem que hem aconseguit 
que es produeixin canvis molt positius en aquest arti-
culat, ja no vulnera les competències municipals, s’ha 
reduït enormement la despesa derivada de l’aplicació 
d’aquesta llei, que puguem preveure, i s’han eliminat 
designacions a dit de càrrecs polítics.

Per tot això i pels beneficis inherents a l’aplicació de 
la mediació, la reducció de costos judicials, la millora 
de la convivència entre les parts en conflicte, conside-
rem que, en general, aquesta llei és positiva; si més no, 
més positiva que no tenir cap llei en absolut en aquest 
àmbit. Si bé pensem que encara queda molt per mi-
llorar, i animem futurs governs en aquest Parlament 
a continuar-ho fent, aquest ha estat un lloable exercici 
de cooperació entre tots els grups polítics que formen 
aquest Parlament, i del qual felicito a tots vostès i es-
pero que tots els catalans se’n sentin orgullosos. 

Permetin-me dir, de tot cor, que creiem que en la uni-
tat està la força: «¡Viva España! Visca Catalunya!»

La vicepresidenta primera

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la pa-
raula la il·lustre diputada la senyora Rita Giménez.

Rita Giménez Jiménez 

Moltes gràcies, molt honorable presidenta i il·lustres 
membres de la Mesa. Bon dia, molt honorable president 
de la Generalitat, honorables consellers i conselleres, 
il·lustres diputades i diputats, estic davant de tots vos-
tès aquest matí per mostrar el posicionament que té el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa envers el que s’ha dut a 
terme aquests dies a la comissió que treballa el Projecte 
de llei sobre la mediació ambiental. 

El primer que m’agradaria remarcar és que des del nos-
tre Grup parlamentari voldríem agrair a totes i tots els 

diputats que han format part de la comissió la disposi-
ció al diàleg i al consens. Estem molt satisfets de la fei-
na que hem dut a terme i del suport que s’ha demostrat 
per part dels consellers.

Des d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, ja vam fer inicialment un posicionament 
a favor d’aquest Projecte de llei i, entrant ja en matè-
ria, explicaré breument les nostres sensacions. 

Per la nostra part hem presentat esmenes a quasi tot l’ar-
ticulat per rectificar els conceptes que no ens  sembla ven 
correctes i concretar aquelles parts que ens sembla-
ven massa generals i ambigües. Com he mencio nat al 
principi, el consens ha estat molt general a l’hora d’afe-
gir, modificar o suprimir parts del projecte de llei, pe-
rò, com és d’esperar, hem tingut discrepàncies entre els 
diversos grups. 

El punt al qual nosaltres hem intentat fer èmfasi, però 
que malauradament no ha pogut assolir un lloc en l’ar-
ticulat, ha estat afegir uns mecanismes específics de 
control per a aquest servei de mediació. El que volí-
em aconseguir és, sobretot, fer crítiques constructives 
i trobar millores a curt i llarg termini. Sense aquest 
control, tot el procés és secret i només hi ha una acta 
final on es presenten els acords a què han arribat les 
parts implicades. El que volíem evitar, a més, és donar 
massa poder a la figura del mediador, perquè l’objec-
tiu és que aquesta sigui al més neutral possible.

Tot i així, hem de reiterar que, a banda d’aquesta es-
mena en particular, hem fet que la veu del nostre elec-
torat s’escoltés ben alta i no ens hem trobat amb cap 
porta tancada. 

Per acabar, faig una crida a tot el cos polític per treu-
re’n una lliçó i aprendre a respectar-se més mútuament. 
Desitgem que cap de nosaltres s’oblidi de la quali tat de 
la feina que s’ha dut a terme quan han existit multitud 
d’opinions i s’ha buscat tot el terreny comú possible. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula l’il·lustre diputat, el senyor Xavier Tuset.

Xavier Tuset Fornós

Gràcies, presidenta. Molt honorable president de la 
Generalitat, consellers, conselleres, il·lustríssims dipu-
tats i diputades, «consens», aquesta és la paraula que 
podria definir la voluntat i el treball que han realitzat 
els membres que han participat a la Comissió de Me-
diació Ambiental. Si bé van començar el treball de la 
comissió amb la sensació que després del pacte de Jau-
me I, entre Convergència i Unió i Esquerra Republica-
na, es deixarien una mica de banda les polítiques soci-
als, celebrem que tant els grups parlamentaris com la 
resta de forces polítiques del Parlament hagin realitzat 
un considerable esforç per buscar mesures d’una ma-
nera més eficient i de proximitat a la ciutadania, i pro-
tegir el medi ambient.

Com el meu Grup parlamentari va esmentar en el de-
bat de la totalitat sobre aquest Projecte de llei, el Grup 
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de Ciutadans creiem que la mediació és el futur, atès 
que proporciona mecanismes de resolució de conflic-
tes extrajudicials i esperem reduir costos a la via judi-
cial, descarregar el volum de treball als tribunals i als 
jutjats del nostre territori, i proporcionar un mecanis-
me més assequible a tots els ciutadans de Catalunya.

També volem esmentar que aquesta negociació i en-
tesa no ha sigut gens fàcil. Recordar-los que el Pro-
jecte de llei original era un autèntic nyap jurídic. Es-
mentar també que Ciutadans ha presentat un total de 
vuit esmenes al text original, sis de les quals han estat 
aprovades, consensuades amb tots els grups del Parla-
ment. Ara bé, en aquest procés de negociació no ens 
hem posicionat clarament, bé, ens hem posicionat cla-
rament en contra de dos punts que han suscitat un in-
tens debat en el si de la Comissió, i als quals, malgrat 
l’aprovació de les altres forces parlamentàries, no hem 
donat el nostre suport. 

El primer d’ells, referit a l’article 3 del Projecte de llei, 
«persones mediadores», estableix que la persona ha 
d’estar col·legiada per a ser mediadora. Nosaltres de-
fensem que qualsevol persona qualificada, indepen-
dentment de la seva col·legiació, podria exercir com a 
mediadora, sense un control directe dels col·legis pro-
fessionals, que solament busquen el seu propi benefici. 

En segon lloc, esmentar també que ens hem oposat ro-
tundament que siguin els consells comarcals els que 
realitzin la tasca de sensibilització de la mediació. 
Creiem que les respectives diputacions territorials po-
drien fer les mateixes tasques i alhora traduir la despe-
sa pública de l’Administració, ja que Catalunya, recor-
dem, té un deute considerable amb l’Estat espanyol.

Per resumir i anar acabant, el Grup Ciutadans està bas-
tant satisfet amb el resultat del dictamen presentat en 
aquest ple. I malgrat aquests dos punts que hem co-
mentat, celebrem l’ampli consens de totes les forces 
polítiques i també celebrem aquest consens a què hem 
arribat. 

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta primera

En nom del Grup Mixt, té la paraula l’il·lustre diputada 
senyora Marta Delgà.

Marta Delgà Fernández

Gràcies, presidenta. Molt honorable president de la Ge-
neralitat, il·lustres diputats i diputades, no voldria comen-
çar sense recordar que des de la Candidatura d’Unitat 
Popular donem tot el nostre suport al poble de Palesti-
na que viu atacs d’una brutalitat que horroritza verita-
blement. Dit això, des de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar diem «sí» a la Llei de mediació ambiental. Després 
de discutir moltes esmenes, la llei aconsegueix el suport 
no només nostre sinó del conjunt de grups parlamentaris 
que estan representats al Parlament. S’ha aconseguit ela-
borar un text consensuat i coherent, el gran consens que 
hi ha precisament respecte a la llei és excepcional i la 
fa suficient, tal com nosaltres preteníem. Aquesta llei no 
només té com a objectiu fomentar la mediació per resol-
dre conflictes ambientals, sinó que també estableix que 

es duguin a terme campanyes de sensibilització i forma-
ció en aquest camp, i això creiem que és molt necessari 
també.

Es pretén que la participació dels afectats per un con-
flicte en la seva resolució sigui eficaç. Així doncs, és 
un pas més en el llarg camí que hi ha perquè l’ober-
tura i apropament de les institucions parlamentàries a 
la resta de ciutadans i ciutadanes sigui de veritat ben 
present al nostre país.

Per fi s’escolta, senyores i senyors, el moviment ecolo-
gista que hi ha a Catalunya, i no només això, sinó que 
es donen eines per solucionar de manera més àgil con-
flictes tan importants com són els ambientals.

Tanmateix, esperem que la mediació s’introdueixi 
també en altres àmbits, com són el familiar, i treballa-
rem perquè així sigui.

Vull acabar remarcant i agraint un cop més als altres 
grups que hagin sabut escoltar per una vegada i treba-
llar per una llei consensuada i justa.

Cal recordar que estem al servei dels ciutadans i les 
ciutadanes i que l’objectiu, sempre, és servir el nostre 
país, que és Catalunya.

Visca Catalunya!

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Un cop han intervingut tots els ponents dels diferents 
grups parlamentaris, passarem a la votació del Projec-
te de llei. El vot serà electrònic.

Els vull recordar el procediment que hauran d’utilit-
zar. Tenen el mecanisme personal de votació davant 
dels seus escons, són quatre botonets: un de blanc, un 
de verd, un de vermell i un de groc.

La votació s’ha d’integrar de dues parts: la primera 
part és prémer el botó de presència; si no premem el 
botó de presència representarà que vostès no són en 
el seu escó i, per tant, no podran exercir el seu dret i 
obligació de vot.

Per tant, primer han de pitjar sempre, quan jo digui 
«comença la votació», i vegin que fa pampallugues el 
botonet blanc, han de prémer el botonet blanc. Un cop 
hagin fet això, han de votar allò que toqui que voti ca-
dascun de vostès; si és a favor, han de prémer el bo-
tonet verd; si és en contra, han de prémer el botonet 
vermell, i, si s’abstenen, han de prémer el botonet groc. 
Tot això ho han de fer sense pressa però sense pausa, 
perquè la votació només dura un temps acotat de mi-
nuts. D’acord? Si ara no surt bé, la pròxima votació ja 
anirà millor, però els prego que intentin que la votació 
vagi bé.

De manera que..., ha quedat clar? Sí? Els portaveus te-
nen els dits preparats també? Jo els donaré uns segons 
per votar, com els he dit. Quan digui «comença la vo-
tació», s’iniciarà el procediment per votar.

Comença la votació.

D’aquí cinc segons apareixerà aquí el resultat de tots i 
cadascun dels vots que vostès han emès.
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El Projecte de llei sobre mediació ambiental queda 
aprovat per unanimitat per 115 vots a favor, cap en con-
tra i cap abstenció.

(Aplaudiments.)

Projecte de llei
reguladora de la cultura popular i tradicional

El segon punt de l’ordre del dia és el debat i votació 
del projecte de llei reguladora de la cultura popular i 
tradicional. Prendrà la paraula, en primer lloc, l’hono-
rable conseller de Cultura, el senyor Daniel Penya...

La consellera de Cultura (Imma Miracle Montserrat)

Molt honorable presidenta, molt honorable president 
de la Generalitat, consellers i conselleres, il·lustres 
diputats, il·lustres diputades, premsa i convidats, és un 
honor poder estar aquí, en nom del conseller de Cultu-
ra, que avui no ha pogut assistir.

La situació cultural de Catalunya és crítica i necessita-
va un marc regulador. És per això que actuem mitjan-
çant el Projecte de llei de cultura popular del Govern 
al qual es van presentar des de diferents formacions 
polítiques diverses esmenes.

Hem tingut diàleg, propulsió legislativa, acció cultural 
estratègica i ganes de preservar la cultura des de totes 
les formacions polítiques; hi ha hagut esmenes de mo-
dificació, d’addició i supressió que han donat al text un 
caire enriquidor, plural i democràtic.

Des de la conselleria voldríem agrair l’esforç de totes 
les formacions polítiques amb aquest breu discurs. Te-
nim l’afany de poder impulsar polítiques de defensa 
de les cultures populars i tradicionals catalanes. Con-
videm, des de la conselleria, que quelcom que pugui 
suggerir tant la ciutadania com les forces socials i po-
lítiques ho proposin amb les tècniques parlamentàries 
existents, a fi d’enriquir la realitat cultural del país.

I finalitzar dient que no hi ha millor realitat social i 
econòmica que la que desenvolupa la cultura. La cultu-
ra popular és un eix transversal en què hem d’invertir.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Demano disculpes, consellera Miracle, consellera Im-
ma Miracle, per haver-me confós. És evident que vostè 
no era el senyor Daniel Penya.

A continuació, té la paraula l’il·lustre diputat Sergi 
Castells, en condició de relator, per explicar el resultat 
del treball en ponència.

Sergi Castells Segura

Moltes gràcies, molt honorable presidenta del Parla-
ment, il·lustríssims membres de la Mesa, molt hono-
rable president de la Generalitat, honorables mem-
bres del Consell Executiu, il·lustres diputades, il·lustres 
diputats, convidats, premsa i ciutadania de Catalunya, 
comparec davant d’aquest ple, del ple del Parlament, 
en un dia important per a la cultura popular i tradi-

cional del nostre país. En breus minuts aprovarem la 
nova llei reguladora de la cultura popular i tradicional, 
i dic que és important perquè és una llei que no es re-
visava des de 1993.

En primer lloc, voldria agrair la feina i la implicació 
de tots els grups en aquest projecte de llei. Tot i els 
recursos limitats en temps i espai, els hem optimitzat 
per realitzar la llei que respon a les inquietuds i aspi-
racions del món cultural i associatiu del nostre país.

És destacable el gran volum d’esmenes presentades de 
les quals, unes quantes, no s’han pogut arribar a deba-
tre adequadament per manca de temps. També és de 
destacar que s’han aprovat esmenes de tots els grups 
parlamentaris. Tot i això, és una llàstima no poder su-
mar tots els grups a l’acord d’aquesta llei i els instem 
que recapacitin i votin a favor del Projecte de llei ara 
que encara hi són a temps.

Feta aquesta introducció, passo a relatar els debats tin-
guts en comissió més rellevants.

Un dels punts que va ser objecte de debat més relle-
vant fou el referent a l’ús d’animals en cultura popular. 
Va ser objecte d’esmenes amb direccions oposades per 
part dels diferents grups. El resultat fou el que ja tenen 
al dictamen, que fou una transacció entre Convergèn-
cia i Esquerra Republicana de Catalunya.

Un altre tema rellevant que fou objecte d’acord unàni-
me era l’accés dels menors a la cultura popular i tra-
dicional. Es va entendre, a partir de la compareixença 
del senyor Lluís Puig, que el projecte de llei era exces-
sivament restrictiu envers el tema i es va acabar acor-
dant que els menors únicament haguessin de disposar 
d’autorització dels progenitors per tal de participar i 
incentivar la seva participació a la festa, atès que en 
seran els futurs organitzadors.

També, a partir de les recomanacions de la comparei-
xença del senyor Puig, es va acordar la flexibilització 
dels apartats referents a la discriminació que, amb la 
redacció original, hauria pogut posar en perill festes 
tan nostrades com els moros i cristians, la Patum, es-
barts o balls de gitanes.

Aquests han estat, a grans trets, els treballs en comis-
sió. Només volia acabar reiterant l’agraïment a la feina 
de tots els grups, de la Mesa de la comissió, dels ser-
veis dels Parlament i de l’organització de la Setmana 
del Parlament Universitari. Si bé no sempre hem po-
gut estar en les condicions adequades, és d’agrair tam-
bé la feina per col·locar-nos, sempre que ha estat possi-
ble, en sales de comissió real.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Tot seguit, en nom del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, té la paraula la il·lustre diputada senyora 
Núria Fernández.

Núria Fernández Oms

Moltes gràcies, molt honorable presidenta del Parla-
ment, il·lustríssims membres de la Mesa, molt honora-
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ble president de la Generalitat, il·lustríssims consellers, 
il·lustres diputats, periodistes i membres de la premsa, 
des de Convergència i Unió, com ja hem estat fent du-
rant tota aquesta Setmana del Parlament Universitari, 
hem mostrat una posició clara pel que fa a la cultura.

És per aquest motiu que des del Govern es va impul-
sar el Projecte de llei regulador de la cultura popular i 
tradicional, defensar, regular, protegir i promoure han 
estat els eixos bàsics perseguits pel nostre partit polí-
tic. Creiem que ens n’hem sortit força bé, hem defensat 
el nostre ideari i programa polític i n’estem satisfets.

La llei mostra el resultat de les diferents votacions i de-
bats duts a terme a la comissió, és a dir, l’opinió de la 
majoria dels grups parlamentaris. I dic la majoria i no 
tots perquè en alguns casos ha estat molt difícil, per 
no dir impossible, posar-nos d’acord i pactar amb certs 
grups parlamentaris, els objectius dels quals mostren 
una clara inclinació cap a l’abolició d’una cultura ca-
talana que ens pertany a tots i a totes com a catalans.

Com a eixos principals, parlaré sobre la regulació de 
la participació de menors en els actes de cultura po-
pular i sobre el maltractament animal.

Pel que fa a la regulació de la participació de menors 
d’edat en els actes de cultura popular, ha estat un dels 
pals de paller en la nostra comissió. També cal dir que 
ha estat un dels punts que ha tingut més consens i en 
què la majoria de formacions polítiques hi hem estat 
d’acord.

També, des del nostre grup parlamentari, tal i com ja 
vam esmentar en el ple de dimecres, no permetrem el 
maltractament animal, i així ho hem demostrat en les 
nostres esmenes fetes a la llei.

Com ja hem dit abans, vam animar els diferents grups 
parlamentaris a unir-se a nosaltres i a debatre sobre 
les diferents propostes, però no ha sigut possible ni ar-
ribar a un consens ni a una unanimitat. 

Fent gala del pacte de Jaume I, hem col·laborat amb 
Esquerra Republicana de Catalunya a l’hora d’aprovar 
algunes esmenes, per la qual cosa estem molt agraïts.

D’altra banda, també volem fer menció al Partit Socia-
lista de Catalunya per la seva bona voluntat per pactar 
i dialogar. Des de Convergència i Unió estem plena-
ment satisfets de la nostra feina; és la feina ben feta i 
la feina ben feta no té fronteres ni té rivals.

I això és el que esperem, que avui no tingui rivals i 
que finalment la feina que hem dut a terme arribi a bon 
port.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, té la paraula l’il·lustre diputat senyor 
Pol Asensio.

Pol Asensio Turigas

Gràcies, molt honorable presidenta del Parlament, 
molt honorable president de la Generalitat, consellers 

i consellers, diputades i diputats, avui Esquerra fa un 
esforç, un esforç per aprovar aquesta llei.

Trobem a faltar-hi coses i coses que no s’ajusten del tot, 
però hem cedit a la negociació i ho fem pel moment 
històric i perquè la ciutadania s’ho mereix, ho demana, 
i s’ho mereixen perquè significa la regulació, s’acaba 
amb la burocràcia que patien les entitats i les associa-
cions del nostre país, es protegeixen les activitats i els 
membres de les associacions i, a més a més, s’ho me-
reixen perquè es garanteix el futur de la nació.

A Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa sabem que hi ha coses que no us agraden com 
han anat ni el funcionament com ha anat. Sigueu va-
lents, com som a Esquerra, que som gent valenta, i no 
passeu els interessos del partit per davant dels del país, 
i ens agradaria demanar que respectéssiu aquesta llei. 
El mateix us diem a la CUP, penseu en el país, perquè 
aquesta llei l’hem treballat tots, sabem com ha anat.

I al Partit Socialista de Catalunya, aquí hem vist una 
mica de sociovergència també, perquè hi ha hagut més 
entesa per part de Socialistes i Convergència, en què 
de vegades nosaltres no hi estàvem del tot d’acord. 
Agraïm, però, la voluntat del diàleg i de pacte que heu 
fet, tot i no estar dins l’equip de govern.

Partit Popular i Ciutadans, us heu tornat a equivocar, 
com sempre. La llei és funcional i tothom hi està d’a-
cord. Avui, aquí fora, no ens espera ningú; la ciuta dania 
l’accepta i està contenta d’això. Vosaltres..., si ara diem 
que Catalunya és una nació tothom ho accepta, tothom 
amb dos dits de front ningú no ho qüestiona. Vosaltres us 
enroqueu en aquest tema i no us deixa mirar més enllà. 
Nosaltres hem parlat de molt més enllà en aquesta llei, 
vosaltres us heu estancat aquí, com sempre.

Bé, per últim agrair a tots els que han fet possible 
aquesta llei i per acabar dir que avui torna a guanyar 
el poble de Catalunya.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau-
la l’il·lustre diputat senyor Pau Cladelles.

Pau Lluís Cladelles Grau

Bon dia, molt honorable presidenta del Parlament, 
membres de la Mesa, molt honorable president de la 
Generalitat i amic, Martí Compte, honorables conse-
llers, il·lustres diputats i diputades, membres de l’or-
ganització de l’Spuni, convidats i convidades..., veig 
moltes cares conegudes a la tribuna de convidats i em 
plau molt que ens acompanyin en aquest ple. 

Si em permet la Mesa i si em permet la gent que 
m’acompanya en aquesta noble sala, m’agradaria, a 
tall d’anècdota, explicar que l’any 1993, que és la da-
ta de la primera llei de cultura popular i tradicional 
de Catalunya, jo en aquella època, dos anys més tard, 
anava amb la meva àvia a veure els gegants de la me-
ua ciutat, que és Tortosa, no? I, recordant aquella vi-
vència –i ara actualment veig que ha canviat molt com 
veiem la cultura ara de com la vèiem en aquell temps, 
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no? i per tant és normal que la llei es reformi però 
no són normals moltes actituds que hem vist durant 
els debats de tràmit legislatiu d’aquesta llei, no? Per 
exemple, l’actitud d’Esquerra Republicana, que escol-
ti’m, el 9 de novembre, la cultura catalana seguirà, és 
a dir, no és que el dia 9 de novembre s’acaba la cultura 
catalana i a partir de llavors serem una cultura estatal 
diferent.

Per tant, és una llei molt..., en què hem de fer un exer-
cici de responsabilitat i no podem hipotecar tampoc la 
gent que tenim ara, noves generacions, perquè després 
sigui una llei totalment estèril. Per tant, quan enfo-
quen la llei d’una manera tan nacionalista, i amb tanta 
visió de propaganda cap a la consulta del 9 de novem-
bre, això és totalment nociu i totalment retrògrad, si 
m’ho permeten. 

Llavors, el Partit Socialista, endut pel tarannà social i 
pel tarannà de cohesió, convivència i respecte, no tole-
rem alguna frase com per exemple: «...que la globalit-
zació és un enemic, és una amenaça externa a la cultu-
ra catalana.» Això no és així, ni tampoc, per exemple, 
frases com que: «Els menors o els petards no es poden 
incloure dintre del que seria l’imaginari o els elements 
bàsics d’una festa major.» 

Llavors, celebro molt que al final hàgim pogut esme-
nar i aprovar, amb la confiança de més forces políti-
ques d’aquesta cambra, alguna esmena que hem propo-
sat. I finalment, dir que sí, que votarem que sí, votarem 
que sí a la llei, però perquè a nivell administratiu i a ni-
vell tècnic suposa una millora, però fent aquests adver-
timents previs, eh? que s’havien donat durant el procés.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té ús de la paraula la il·lustre diputada se-
nyora Anna Sàez.

Anna Sàez Bernal

Molt honorable presidenta de la Mesa; membres de 
la Mesa; president de la Generalitat; il·lustres dipu-
tats i diputades, i aquells als quals no ens han permès 
aquests dies expressar la nostra voluntat envers aquest 
Projecte de llei regulador de la cultura popular i tra-
dicional. 

El Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
està totalment en contra d’aquest projecte, i, per tant, 
hi votarem en contra. Despolititzar la cultura catala-
na era la nostra intenció; tanmateix com la intenció 
d’exactament 471.681 votants en les darreres elecci-
ons al Parlament de Catalunya, el 25 de novembre del 
2012. Però no ha pogut ser així..., més ben dit, aquest 
govern de coalició entre Convergència i Unió i Es-
querra Republicana, a través del Pacte de Jaume I, ens 
ha deixat a bona part de l’oposició totalment al marge 
d’aquest joc polític, sense capacitat de fer, de sentir la 
nostra veu com a representació de tots aquests votants.

Ahir a la tarda, i per tal de fer les valoracions de com 
havien quedat finalment els projectes de llei després 

de ser sotmesos a les pertinents esmenes, el diputat i 
secretari de la Comissió de Cultura, Albert Blai, de 
Convergència i Unió, va dir que s’havia arribat a un 
acord i un consens entre totes les forces polítiques. Po-
dria dir-me on és l’acord? I el consens? Enlloc... No hi 
són perquè el joc polític ha deixat de banda veus com 
la nostra i la del Grup Parlamentari de Ciutadans, els 
quals, junts, som la veu del 20 per cent de la pobla-
ció catalana. Estem en desacord en gairebé la totalitat 
d’aquest Projecte de llei, ja que afecta la llibertat per-
sonal de tots els espanyols i espanyoles, i la Constitu-
ció vetlla per l’accés lliure de tots els ciutadans a la 
cultura.

Cal que recordem, tots plegats, que la cultura catalana 
no seria la que és sense la influència de l’espanyola, 
i és precisament aquesta la que li ha donat la rique-
sa que té actualment. Un dels articles més importants, 
als quals no hem donat suport, és el que fa referència 
a la prohibició de l’ús d’animals en actes de cultura 
popular, prescindint de l’art de la tauromàquia, ja que 
l’Administració general ha de protegir-la. Va ser apro-
vada pel PP a través d’un projecte de llei com a pa-
trimoni cultural. El Partit Popular de Catalunya s’ha 
esforçat i ha treballat molt en aquesta llei, i ha dut a 
terme esmenes per tal de corregir aquells aspectes in-
congruents, sense sentit, i, fins i tot, inconstitucionals. 
Sí..., inconstitucionals, però aquests esforços no han 
servit de res, perquè ens hem trobat amb un mur, un 
mur que ens impedia avançar i ens tombava totes les 
nostres esmenes i propostes per tal de millorar aquest 
projecte de llei i fer-lo millor.

He començat parlant que volem despolititzar la cultu-
ra catalana, ja que Catalunya és plural. Tal com nos-
altres ho entenem, la cultura no entén de territoris o 
de governs separatistes com el seu, senyor Compte. La 
cultura neix i s’estén més enllà de les fronteres que al-
guns intenten construir entre Catalunya i la resta de 
comunitats autònomes.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la pa-
raula l’il·lustre diputat senyor Oscar Martín.

Oscar Martín i Insa

Gràcies. Bon dia, primer de tot... Honorables totes les 
persones sobre la Terra, il·lustres diputats i diputades 
de pega, tant la ciutadania com la cultura popular 
han patit una derrota. Des d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, estem decebuts 
per la mala actuació d’Esquerra Republicana. Ens ha-
vien promès una cultura de Catalunya, que havia de 
ser acollidora, de tots i per a tots, però no ha sigut ai-
xí. ERC ha estat el soci de segon rang de Convergèn-
cia i Unió, d’aquesta manera, CiU ha pogut imposar 
una cultura ultraconservadora, en què les petites enti-
tats culturals perden les seves humils arrels per a és-
ser empreses de professionals i perden el seu objectiu 
social.
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Creiem que dins de la Comissió de Cultura Popular no 
hi ha hagut gens de pluralitat, com bé deia la compa-
nya Popular, tot i que no estiguem d’acord en la ma-
joria de coses... En cap cas s’ha escoltat la veu dels 
partits minoritaris i de diferent pensament, i si en al-
gun cas hem estat escoltats, ha estat perquè l’honora-
ble conseller Daniel Peña, que avui no hi és, ha re-
dactat una llei plena d’errors jurídics, que necessitava 
grups com Iniciativa per rectificar-la i que arribi a ser 
comprensible. 

Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, novament, hem complert amb el nostre deu-
re de representar el nostre electorat, promovent i in-
tentant que es respectessin els drets de tots, perquè 
creiem que a cap persona d’aquesta cambra li agrada-
ria ser maltractada ni físicament ni psicològicament.

Com deia el meu mestre de primària, no facis als altres 
el que no t’agradaria que et fessin a tu. Si als senyors i 
les senyores diputades de CiU i ERC no els agradaria 
ser maltractats, que no aprovin esmenes en què deixen 
buits legals perquè, en certs casos, es pugui dur a ter-
me maltractament animal amb l’excusa que és cultu-
ra. Nosaltres sempre hem defensat una cultura popular 
ecològica, integradora i des del respecte. Malaurada-
ment, no hem aconseguit dur a terme tots els objectius 
que ens havíem plantejat. 

Hem aconseguit que es regularitzi la participació de 
menors en esdeveniments culturals, i l’èxit més im-
portant per al nostre Grup Parlamentari ha estat ga-
rantir que la cultura catalana sigui ecològica, i, per 
tant, respecti el medi que ens envolta.

Desgraciadament, no creiem que aquest Projecte de 
llei vulgui que la cultura popular arribi a tota la ciuta-
dania. Per aquests motius, i perquè creiem que només 
una part de la llei és bona per a la ciutadania, Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
no podem donar suport a aquest projecte de llei, i és 
per això que ens abstindrem a la seva aprovació.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula la il·lustre diputada senyora Andrea García.

Andrea García Martínez

Gracias, honorable presidenta. Muy honorable presi-
dente de la Generalitat, consellers, conselleres, ilustrí-
simos diputados y diputadas, qué decir del Proyecto 
de ley regulador de la cultura popular y tradicional... 
Primeramente, que el Partido de Ciutadans nos opo-
nemos a él firmemente, como ya han dicho varios 
compañeros nuestros. Todos sabemos que la premisa 
principal de nuestro partido es «Mejor unidos». Bien, 
pues esta ley, como dice el preámbulo, nace de la pers-
pectiva nacionalista catalana que considera que debe 
diferenciarse la cultura popular tradicional catalana 
de la del resto de España. Así, ya empezando con la 
exposición de motivos del Proyecto de ley, nos encon-
tramos precisamente con términos contrarios a todo 
lo que en Ciutadans defendemos, términos como «na-

ción» referidos a Cataluña, y recordemos que nuestra 
nación es España.

Consecuentemente, no sorprende que en Ciutadans 
nos opongamos fuertemente a este proyecto de buenas 
a primeras, simplemente con leer ya los primeros pá-
rrafos. No nos llama la atención seguir leyendo, con-
forme avanzamos en la lectura, leer sobre la mencio-
nada nación de Cataluña, que en ningún momento se 
habla en realidad de que Cataluña forma parte de Es-
paña, porque recordemos que al menos aún no se ha 
conseguido romper este país con la independencia. Así 
pues, se menciona el hecho de que Cataluña ha sufrido 
agresiones del exterior, y obstáculos que han supuesto 
la creación de una necesidad de supervivencia en rea-
lidad innecesaria.

Esto fomenta el separatismo, que genera división, en-
frentamiento, confrontación en las instituciones, en la 
calle y en las familias. Hay que dejar claro que los se-
res humanos tienen identidades complejas, superpues-
tas, compartidas, y que suman, nunca restan. Por estos 
motivos, en estos primeros párrafos de la exposición 
de motivos se presentaron varias enmiendas, algunas 
ellas de supresión total del mismo. Dichas enmiendas 
de supresión, a las cuales dimos nuestro apoyo, no fue-
ron aprobadas, ya que los partidos que secundamos se-
guimos siendo minorías que en más de un caso, como 
ha dicho nuestra compañera del PP, han parecido no te-
ner ni voz ni voto en la comisión. Y esto incluye a otros 
partidos, obviamente, no solamente al PP y Ciutadans.

Concretamente –que se acaba el tiempo–, hablando 
sobre artículos más concretos: el artículo 16, que es 
el que prohíbe el uso de animales vivos en los espec-
táculos o actos de cultura popular y tradicional. Bue-
no, obviamente nos oponemos a ese artículo y al 17 
–que va relacionado– porque consideramos que ese 
artículo es un atentado a la libertad individual, porque 
hay que respetar incluso a los que defienden la tauro-
maquia como un arte, el dirigismo cultural es intole-
rable. 

Por otra parte, los asuntos importantes en los cuales 
no ha habido demasiada discusión y conseguimos con-
senso son los relacionados con los artículos 19, que es 
el uso de productos pirotécnicos; 24, en participación 
de los menores, y el 28.2, en el cual presentamos una 
enmienda que no fue aceptada tal como la presenta-
mos, pero su modificación es la única que pudimos...

Así, desde Ciutadans...

La vicepresidenta primera

Senyora diputada, se li ha acabat el temps, vagi aca-
bant, vagi acabant. No cal que acabi ara mateix, imme-
diatament, però. Disposa d’uns segons, vagi acabant...

Andrea García Martínez

Gràcies. Así, desde Ciutadans, queremos una España 
moderna y plural, pero cohesionada como las mejores 
naciones del mundo. Cataluña es nuestra tierra; Espa-
ña, nuestro país, y Europa, nuestro futuro. 

Muchas gracias.
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La vicepresidenta primera

Té la paraula, en nom del Grup Mixt, la il·lustre dipu-
tada senyora Olga Rael.

Olga Rael Barbero

Gràcies, senyora presidenta. Il·lustre president de la Ge-
neralitat, honorables membres de la Mesa i diputats i 
diputades, els temps polítics requereixen immediatesa, 
els temps legislatius requereixen placidesa. Aquesta és 
la raó que ha fet aquest Projecte de llei de la cultura 
popular i tradicional un document elaborat a corre-
cuita. Els treballs de la Comissió van encertar-se amb 
una bona entesa general entre els diferents grups parla-
mentaris, van fer-se modificacions en incompetències 
legislatives d’especial rellevància, i també en qüestions 
de nomenclatura de poca importància. El cert és que 
en les últimes hores de la jornada anterior a la Comis-
sió, les forces minoritàries vam veure’ns privades del 
nostre dret de vot, perquè, al capdavall, la nostra opinió 
compta ben poc.

És per això que, és cert, convergim en els aspectes ge-
nerals d’aquesta llei, és cert, se’ns van aprovar determi-
nades esmenes, però ens neguem totalment..., i com a 
símbol de protesta ens abstindrem en aquesta votació. 
És cert que van produir-se dinàmiques totalitaristes, 
dinàmiques arbitràries i moltes irregularitats a l’últi-
ma comissió del dia passat. Per això ens abstindrem en 
l’aprovació d’aquest Projecte de llei, i així esperem que 
ho faci la resta de forces polítiques, que, com el Grup 
Mixt, van veure’s menystingudes.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Un cop han intervingut tots els ponents dels diversos 
grups parlamentaris, passarem a la votació del Projec-
te de llei. Els recordo que el vot serà electrònic i que 
tindran pocs segons, un cop doni pas a la votació. Pre-
parats? 

Comença la votació.

El Projecte de llei reguladora de la cultura popular i 
tradicional queda aprovada per 82 vots a favor, 25 en 
contra i 15 abstencions.

(Aplaudiments.)

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’ús del català a l’Administració de justícia

El tercer punt de l’ordre del dia és la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús del català 
a l’Administració de justícia, presentada pel Grup Par-
lamentari Socialista.

Per fer-ne la presentació, té la paraula l’il·lustre diputat 
Javier García.

Javier García Romero

Gracias, presidenta. 

Molt honorable president de la Generalitat, consellers, 
conselleres, diputados y diputadas, ¿qué pretendemos 
desde el Grupo Parlamentario Socialista con la pre-
sentación de esta moción? Queremos y creemos que la 
lengua no tiene que ser ningún impedimento, no tiene 
que ser nunca ninguna barrera para cualquier ámbito 
en nuestra vida. Por lo tanto, tampoco tiene que ser-
lo para ejercer una profesión en este caso, como es el 
personal de la Administración de justicia.

Por lo tanto, nosotros con esta moción, lo único que 
queremos es eliminar esta barrera que puede originar 
la obligatoriedad de conocer la lengua catalana para 
ejercer en Cataluña. Y es que creemos que si una per-
sona está realmente capacitada, el tema de la lengua es 
secundario. Porque, como ya dije en la interpelación, 
la finalidad de la lengua... es verdad que es una he-
rramienta de comunicación, pero también desde nues-
tro grupo parlamentario entendemos que sobre todo lo 
que tiene que ser es una herramienta de cohesión so-
cial, de unidad, de integridad y nunca de división y de 
conflicto.

No obstante, sí que como miembro del Grupo parla-
mentario que presenta la moción, queremos agradecer 
y quiero agradecer al resto de grupos parlamentarios 
su trabajo, por todas las enmiendas que han presenta-
do; han mejorado el texto inicial, yo creo que de es-
to se trata el trabajo que hemos hecho en comisión. 
El texto que presentamos nosotros ha sido modificado 
porque hemos aceptado algunas enmiendas y, por lo 
tanto, quiero agradecer el trabajo que han hecho, que 
creo que ha sido bastante bueno, aunque hay, obvia-
mente, otras enmiendas que no hemos podido aceptar.

Y siguiendo en este apartado, también me gustaría 
agradecer a los profesores y al personal de apoyo que 
hemos tenido a la hora de esta moción, en especial a 
la doctora Agnès Pardell y a la señora Ana Domingo, 
porque realmente han tenido bastante paciencia con 
nosotros a la hora de ayudarnos, sobretodo, en temas 
logísticos y más técnicos.

Nada más. Ahora vamos a pasar a escuchar las posi-
ciones de cada grupo parlamentario y luego ya hare-
mos el cierre.

La vicepresidenta primera

Doncs, com ha avançat el propietari de la moció, a 
continuació es realitzaran les intervencions dels diver-
sos grups parlamentaris. 

En primer lloc, té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, l’il·lustre diputat Pe-
dro Mateu.

Pedro Mateu López

Moltes gràcies, il·lustríssima presidenta de la Mesa, 
rebin la meva salutació el molt honorable president 
de la Generalitat, honorables membres del Govern, 
il·lustríssims membres de la Mesa i il·lustres diputats, 
a continuació llegiré l’articulat del conjunt d’esmenes 
elaborat per CiU, Esquerra i Iniciativa respecte a la 
moció subsegüent presentada pel Partit dels Socialis-
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tes de Catalunya, i després passaré a exposar la valo-
ració que en fa el meu Grup parlamentari. (Pausa.)

Tinc certs problemes tècnics amb les noves tecnologies... 
(Remor de veus.)

La vicepresidenta primera

Senyores diputades, senyors diputats, els demano que 
mantinguin la tranquil·litat i la calma.

Pedro Mateu López

Disculpes, presidenta.

La vicepresidenta primera

Endavant, senyor diputat. Sento no haver-li aturat el 
temps, ara l’hi aturaré uns segons.

Pedro Mateu López

Gràcies.

«Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la utilització de la llengua catalana a l’Administració 
de justícia.

»A la Mesa del Parlament, Sílvia Rico Pérez, porta-
veu, i Javier García Romero, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció...» Disculpin.

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

»U. Respectar que els membres de la carrera judicial 
puguin exercir en el territori català, sens perjudici del 
coneixement o no de la llengua catalana per part dels 
membres, en base a l’article 3.1 de la Constitució espa-
nyola.»

Esmena de modificació de l’apartat u: «Instar el Go-
vern de la Generalitat que presenti davant de l’Estat 
central una proposta per modificar l’actual Llei Orgà-
nica del Poder Judicial, que demani als membres de la 
carrera judicial un nivell adequat i suficient de català 
per tal de garantir els drets lingüístics dels ciutadans 
de Catalunya i la cooficialitat de les dues llengües, tal 
com estableix la Constitució espanyola en els articles 
3.2 i 3.3, de la mateixa manera que se’ls demana als 
altres treballadors de l’Administració de Justícia de 
Catalunya, articles 101 i 102 EAC.

»Treballar de forma activa per tal d’arribar a un model 
d’estat federal en què sigui possible la convivència i 
el respecte de les llengües oficials segons els estatuts 
d’autonomia, mitjançant el pacte i el diàleg i deixar 
endarrere la confrontació política a què ens té acostu-
mats el Govern de la Generalitat.

»I per últim, no incrementar els recursos econòmics...»

Ara passaré a valorar el que sobre les esmenes consi-
dera el meu Grup parlamentari.

Així, considerem fonamental que a Catalunya la llen-
gua de la justícia sigui l’adequada per tal de garantir la 

defensió dins de l’establert en els preceptes estatutaris 
i també constitucionals. Aquest, per tant, serà l’ideari i 
la nostra doctrina de vot avui.

També perseguim el correcte funcionament de l’Admi-
nistració de justícia en general. No esperem el vot dels 
grups parlamentaris del PP i Ciutadans, que suposo 
s’oposaran frontalment a la coherència i la racionalitat 
lingüística en un altre exercici, força lamentable, d’uti-
litzar el bilingüisme per imposar el monolingüisme 
castellà, l’espanyolisme, l’unitarisme d’arrel franquista.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, la il·lustre diputada 
senyora Clara Amat.

Clara Amat i Sayrach

Moltes gràcies, presidenta del Parlament, membres de 
la Mesa, honorable president Compte, il·lustres diputats 
i diputades, primer de tot –i abans d’entrar en més de-
tall en les esmenes–, des d’Esquerra Republicana ens 
volíem agrair el diàleg, el pacte i la política construc-
tiva que tots els grups parlamentaris van dur a terme a 
la Comissió de Justícia, a pesar de les discrepàncies.

Celebrem també la incorporació, per part del Partit 
Socialista, de les esmenes 3 i 5, proposades conjun-
tament per Convergència i Unió, Iniciativa i Esquerra 
Republicana.

Ara bé, des d’Esquerra Republicana, seguint la línia 
que s’ha exposat des de Convergència i Unió, que per si 
no ha quedat clara és: instar el Govern a presentar una 
reforma de la Llei orgànica del poder judicial perquè 
el català sigui un requisit per als membres que hagin 
d’exercir a Catalunya, mantenir els recursos econòmics 
per impulsar l’ús del català i optimitzar els recursos de 
què ja disposa la Generalitat en serveis de traducció i 
interpretació, posant-los a disposició dels ciutadans en 
els casos en què sigui necessària la traducció del català 
al castellà.

Dit això, per si no havia quedat clar, passem a fer la 
valoració com a Grup parlamentari.

Des d’Esquerra Republicana considerem que ha de ser 
necessari que els membres de la carrera judicial amb 
destinació a Catalunya tinguin l’obligació, igual que la 
tenen la resta de membres que treballen a l’Adminis-
tració de Justícia, de conèixer la llengua catalana, tal 
com estableix l’article 102.1 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya. Estem parlant d’un coneixement passiu, 
és a dir d’entendre’l.

Això no comporta cap problema i ho trobem de sentit 
comú, perquè igual que un jutge amb destinació a Ca-
talunya ha de conèixer el Dret civil català, doncs, hau-
rà de conèixer la llengua. I per què l’ha de conèixer? 
Per fer efectiva la cooficialitat de les dues llengües, tal 
com recull l’article 3.2 de la Constitució espanyola. 
I és més, garantir el dret dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya a poder expressar-se en la llengua que de-
sitgin en l’àmbit judicial, i garantir, a més, de la coofi-
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cialitat de les llengües, la tutela judicial efectiva que la 
nostra Constitució promulga a l’article 24.

És per això que recolzem que des del Govern de Cata-
lunya s’insti el Govern central a modificar la Llei or-
gànica del poder judicial i considerar el coneixement 
passiu del català un requisit per als membres de la car-
rera judicial que hagin d’exercir a Catalunya.

Més enllà del coneixement passiu del català com a re-
quisit, Esquerra Republicana defensa també unes po-
lítiques de promoció de l’ús del català en l’àmbit de la 
justícia, que actualment queda relegat en un segon pla, 
és a dir, només s’utilitza en el 13 per cent dels proces-
sos. Creiem que és important perquè el català no pa-
teixi una situació de diglòssia, que ja va patir durant 
molts anys.

És per això que Esquerra demana la modificació de la lí-
nia exposada anteriorment pel meu company de CiU, de 
l’article 2, i promocionar l’ús i el coneixement del català 
en l’àmbit de la justícia. 

Finalment, estem completament d’acord amb l’esmena 
número 5, que fa referència a optimitzar els mitjans de 
traducció i interpretació de què ja disposa la Generali-
tat, i posar-los a disposició del ciutadà en els casos que 
sigui necessari.

Considerem que és una solució que satisfà tots els 
grups parlamentaris presents a la cambra i que mostra 
la voluntat conciliadora que s’ha dut a la Comissió de 
Justícia.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialis-
ta, l’il·lustre diputat senyor José Vicente.

José Vicente Vivó Caselles

Bon dia, molt honorable presidenta del Parlament, 
molt honorable president de la Generalitat, honorables 
consellers, il·lustres diputats, la carrera judicial és úni-
ca i no podem ficar obstacles a l’arribada de jutges, de 
juristes al nostre país, i no per això hem de descuidar 
la vessant lingüística i els drets de parlar i entendre el 
català.

Per això acceptem les esmenes presentades pels altres 
grups parlamentaris quant a oferir les garanties lin-
güístiques, com serien optimitzar els recursos neces-
saris, sempre que no en suposi un increment perquè es-
tem en temps de retallades, i mantenir els recursos que 
ja existixen per imposar el català i no incrementar-los.

Ara bé, per altra banda, no podem acceptar altres pro-
postes, com seria donar subvencions per a l’estudi 
del català a advocats i professionals que exercixen en 
l’àmbit privat, perquè entenem que estes persones s’ho 
poden costejar, a les que els interesse, i a les que no, 
no; i, per altra banda, tampoc podem acceptar una es-
mena en què no es definisca un model d’estat en con-
cret, perquè nosaltres anem cap a un estat federal i, 
per tant, este és el nostre esperit i no podem canviar.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, l’il·lustre diputat senyor Carles 
Dios.

Carles Dios Fillat

Molt honorable presidenta, membres de la Mesa, ho-
norables consellers i conselleres, vull tornar a recordar 
als membres que tenim allí darrere com a convidats, 
periodistes i els convidats que tenim avui, ells també 
hi són i també formen part important d’aquesta simu-
lació.

Doncs, posant-nos ja al que ens pertoca, primer agra-
ir la cordialitat i el seny amb què s’ha desenvolupat 
aquesta comissió, és d’agrair aquest to de serenor i el 
seny que ens caracteritza com a catalans, i està bé que 
de tant en tant donem exemple i siguem un model a 
seguir.

Però hi ha una part negativa. Hi ha una paraula que els 
vull remarcar, que és bastant important i que sembla 
que serà molt habitual a partir d’ara en aquesta casa, que 
deixarà de ser casa nostra; és una paraula, que és «Tri-
bunal Constitucional». Recordin-la: Tribunal Constitu-
cional. I vull citar un company del Partit Popular, que 
és company nostre, que heu compartit moments amb ell, 
doncs escolteu-lo. Té una frase boníssima, que és: «El 
Tribunal Constitucional serà el nostre camí habitual» i 
ahir els ho va dir ja, i avui jo els ho repeteixo, i m’ex-
plicaré.

Doncs aquest cop el Partit Socialista, però ja per ex-
tensió el Govern i altres partits polítics, semblen per-
dre el que realment és una essència, que és catalans i 
espanyols, i això no ho podem oblidar per més que us 
pesi a tots. Doncs, senzillament, des del Partit Popu-
lar, l’únic que volem fer és esmena del segon punt, que 
tracta d’introduir quelcom que no té cap mena de co-
herència, que és quan parlem del català diu: «Treballar 
de forma activa per tal d’arribar a un model d’Estat 
federal, en què sigui possible la convivència.» Perdo-
nin, «model d’Estat federal»? Estem parlant del cata-
là, és aquesta deriva surrealista, aquesta indefinició 
constant en què està immers aquest Parlament, que és 
la casa de tots els catalans però que ho deixarà de ser 
perquè a partir d’ara –i torno a reiterar-me–, el Tribu-
nal Constitucional és el camí habitual.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, el diputat senyor Gerard Salvador.

Gerard Salvador López

Molt honorable president de la Generalitat; honorable 
presidenta del Parlament, i il·lustríssims diputats; cata-
lanes i catalans, la justícia avui està de dol. Quan vam 
rebre la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la utilització de la llengua catalana a l’Adminis-
tració de justícia, per part del PSC, estàvem excitats, 
estàvem motivats, sabíem que necessitava una refor-
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ma, però quan la vam rebre vam dir: «Això no pot ser, 
hem de fer alguna cosa.» Vam deixar de banda totes 
les ideologies polítiques que tenim i ens vam reunir 
amb gent que potser no comparteix la mateixa ideolo-
gia; ens vam reunir amb CiU i amb Esquerra Republi-
cana, i vam pactar cinc esmenes a aquest document. 

Malauradament, aquestes cinc esmenes no han estat 
acceptades, només ens n’han acceptat dues, i aquestes 
dues són les que votarem a favor, el nostre partit polític.

Però bé, ara us explicaré l’opinió del nostre Grup par-
lamentari. Les retallades de CiU i del PP han afectat 
greument els serveis de justícia i posen en perill l’ac-
cés a la tutela judicial efectiva, el servei públic de l’Ad-
ministració de justícia. Aleshores, el que nosaltres 
proposem és una cosa que està recollida a la Consti-
tució, i és suprimir les taxes judicials perquè tothom 
tingui accés als mateixos drets sense tenir en compte 
doncs els ingressos que tenen aquestes persones. Tam-
bé estem lluitant pel dret a la dació en pagament i evi-
tar els desnonaments hipotecaris, protegir les persones 
i famílies davant les situacions d’insolvència. També 
cobrirem les places vacants dels oficials i del personal 
auxiliar a l’Administració de justícia, i també impulsa-
rem les reformes de la Llei Orgànica del Poder Judi-
cial perquè Catalunya disposi d’un consell de justícia 
que està –senyors diputats–, previst a l’Estatut.

També volem potenciar i ampliar les places de jutges, 
fiscals i de secretaris de Catalunya. Aleshores, des del 
nostre partit polític, el que volem és no només tenir 
un text, no només parlar de justícia, que si el català ha 
d’estar a l’Administració de justícia, sinó que el que 
volem és una reforma, i des del nostre partit volem 
emprendre aquestes mesures que hem dit.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, la il·lustre diputada senyora Laura de Manuel.

Laura de Manuel Palacios

Gràcies, presidenta. Muy honorables presidentes de 
la Generalitat, honorables consellers, e ilustres dipu-
tados y diputadas. (Remor de veus.) Primero de todo, 
pido disculpas por mi afonía y las posibles molestias 
que pueda ocasionar. Desde Ciudadanos agradecemos 
la moción planteada por PSC, que muestra que es me-
jor estar unidos ante el frente separatista de este Go-
bierno: Cataluña es España, por mucho que los dipu-
tados no quieran aceptarlo. Por ello, desde Ciutadans, 
defendemos un modelo bilingüe que no discrimine a 
ninguna de las lenguas que existen en esta nación.

El problema surge cuando el Gobierno separatista de-
cide financiar el catalán por encima del castellano, 
discriminándolo. Por ello elogiamos la valentía del 
PSC al hacer frente al separatismo. De este modo, y 
en la línea de nuestras reivindicaciones, hemos votado 
a favor de casi la totalidad de los puntos planteados en 
esta moción. La única enmienda que hemos decidido 
plantear ha sido con el PP sobre el modelo federal, que 
como ellos han comentado ya nos parece irrelevante 

mencionar el planteamiento territorial dentro de una 
moción así.

Con todo esto, volvemos a reivindicar que nos parece 
una aberración que en época de crisis se estén haciendo 
recortes sociales mientras se están financiando campa-
ñas separatistas encubiertas. Han oído bien: este Gobier-
no está financiando campañas separatistas encubiertas, 
lo hace cuando financia y subvenciona cursos de cata-
lán discriminando al castellano, la lengua de nuestra na-
ción: España. Porque Cataluña es España. «Mejor uni-
dos».

La vicepresidenta primera

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Mixt, l’il-
lustre diputat senyor Nelson Sindze.

Nelson Sindze Wembe

Molt honorable presidenta, molt honorable president 
de la Generalitat, membres de la Mesa d’aquesta cam-
bra, il·lustres diputades i diputats, quan vam rebre la 
moció, el títol, «interpel·lació al Govern sobre la utilit-
zació de la llengua catalana a l’Administració de jus-
tícia», bé, venint del PSC, això era motivador, no? Si 
era una cosa del PP, ja era guerra, però venint del PSC 
pensàvem que això podia ser un avenç dintre de la in-
tegració d’aquest grup al procés que ha pres Catalunya 
des de fa molts anys. Però la lectura em va posar ner-
viós, i avui pot ser que els nervis no els contingui, eh? 
no els contingui... Perquè pensem, i diuen allà a Àfri-
ca, és una dita moderna: «Quan entres al cotxe d’una 
persona, escolta la seva música. Si no t’agrada, calla o 
baixa.» El català és la música del cotxe del poble ca-
talà. Aquí conduïm escoltant el català, i ens agrada, 
i ballem a més de conduir. I si algú no està d’acord, 
que baixi. (Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Senyores diputades, senyors diputats, els prego que 
s’abstinguin d’expressar les seves emocions. (Rialles.)

Gràcies.

Nelson Sindze Wembe

La moció que presenta avui el Partit Socialista de Ca-
talunya, per una interpel·lació del Govern sobre l’ús 
del català a l’Administració de justícia sembla un in-
sult a aquest Parlament, a la ideologia que defensa, al 
poble català i a la llengua catalana. En uns temps en 
què l’esforç del poble català es focalitza a salvar la se-
va llengua dels atacs del poble espanyol, que els ca-
talans i les catalanes promouen el coneixement de la 
seva cultura al món, on des del nostre partit, des del 
partit de la promoció cultural i de la llengua catalana, 
estan lluitant per una autonomia del poble de Catalu-
nya, aquesta moció ens demana d’eliminar cursos que 
donem a advocats que volen exercir a Catalunya. Pen-
sem que això és trepitjar el català en primera persona. 
Creiem –i aquí no vull fer cap curs de comunicació 
intercultural– que integrar-se a un poble és acceptar la 
seva llengua, és parlar-la i integrar-se a un nivell més 
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alt com l’Administració de justícia és, a més, conèi-
xer-la i fer-la anar molt bé, com un nadiu.

Llavors, pensem i diem «no». No a aquesta moció, que 
segurament no aguantarem... No a la moció de censu-
ra del PSC. 

Visca Catalunya lliure!

La vicepresidenta primera

A continuació, té la paraula l’il·lustre diputat Javier 
García, per tal d’efectuar les consideracions finals.

Javier García Romero

Gràcies, presidenta. Vamos a ver, ha habido bastantes 
grupos parlamentarios que han dicho que se quedaron 
sorprendidos por el texto inicial que presentamos des-
de el PSC, pero si se han dado cuenta, el texto final es 
diferente al que presentamos, por lo tanto yo creo que 
también el hecho de que tuvimos que debatir una serie 
de enmiendas..., se trata de eso, se trata de mejorar el 
texto inicial, y creo que aquí se ha hecho. 

El señor de la CUP ha dicho que no, que no a esta mo-
ción... De censura no es, es una moción subsiguiente 
a una interpelación. Dice que no a..., yo creo que hay 
una serie de puntos que son los que hemos pactado con 
Convergència, con Esquerra y con Iniciativa, que sí 
que podían dar apoyo, pero bueno, eso es asunto suyo.

Fíjense lo curioso, nos acusan por dos bandos, desde 
CiU, Esquerra e Iniciativa, de que quizá somos dema-
siado españolistas, y luego desde el PP dicen que es-
to se irá al Tribunal Constitucional porque no cumple 
con la Constitución en el sentido de que a lo mejor es 
demasiado catalanista, fíjense en la paradoja. 

Sobre el tema federal, que han dicho el PP y Ciuta-
dans, que no tiene nada que ver con la lengua: sí que 
tiene, sí que tiene que ver porque aquí estamos hablan-
do de la lengua que se utiliza en una administración, 
en este caso en la Administración de justicia, pero es 
una administración del Estado. Y en tanto en cuan-
to como a Administración del Estado, la organización 
territorial del Estado es importante, y la Administra-
ción, en este caso de justicia, no estará de la misma 
manera estructurada en un estado centralista, en un 
estado autonómico, o en un estado federal. Por lo tan-
to, entendemos que con la consecución de un estado 
federal sería mucho más posible y mucho más factible 
la convivencia entre ambas lenguas.

Me gustaría hacer una precisión, porque la interven-
ción de la representante de Ciutadans ha dejado algún 
elogio hacia el PSC, que agradezco, pero me gustaría 
dejar claro que el discurso de Ciutadans no es el mis-
mo que el discurso del PSC, porque ha parecido aquí 
que vamos de la mano, y quiero dejar claro que no 
es así.

Y sobre el tema también de las enmiendas, me gus-
taría pedir votación separada para hacer efectivos los 
acuerdos a los que hemos llegado. La moción tiene cin-
co puntos, pedimos votación separada, agrupamos los 
puntos 1 y 4, por un lado, 3 y 5 por otro lado, y el punto 
2 por otro lado. Entonces, para hacer posible el acuerdo 

al que hemos llegado en comisión, pido la votación se-
parada de estos puntos para que se haga efectivo.

Gracias.

La vicepresidenta primera

Moltes gràcies. Hi ha algun portaveu que vulgui de-
manar un altre tipus de votació, separada o no? Els va 
bé aquest format, doncs, de votació? Vull recordar-ho, 
tal com ha demanat el portaveu socialista, votaríem en 
primer lloc els punts 1 i 4 junts; en segon lloc, el punt 
2, singularment, i, en tercer lloc, els punts 3 i 5, junts. 

És així, senyor diputat? Senyores i senyors porta-
veus? Els va bé? Després no m’aturin la votació di-
ent-me que volen un altre tipus de fórmula de votació, 
eh? D’acord. Doncs, per tant, de les tres votacions, ara 
començaríem amb la primera. Passem a votació els 
punts 1 i 4 de la moció. 

Comença la votació.

Els punts 1 i 4 han estat rebutjats per 46 vots a favor i 
71 en contra.

Tot seguit passarem a la votació del punt 2. 

Comença la votació.

El punt 2 ha estat rebutjat per 19 vots a favor i 103 vots 
en contra.

I seguidament, votarem els punts, conjuntament, els 
punts 3 i 5. 

Comença la votació.

Els punts 3 i 5 han estat aprovats per 114 vots a favor, 
4 en contra i 4 abstencions. (Aplaudiments.)

Amb aquesta votació concloem aquesta sessió plenària. 

Deixeu-me, d’una manera molt breu, fer un parell de 
reflexions. 

En primer lloc, agrair-vos la feina que heu fet, m’han 
dit els vostres i les vostres profes que sou gent amb un 
gran nivell, gent molt interessada, gent molt esforçada, 
que heu estat treballant moltíssim per tal d’aprofitar 
al màxim aquesta oportunitat, aquesta nova oportuni-
tat de formació que se us dóna des del Parlament de 
Catalunya. 

Enguany fa molt goig aquest hemicicle, vaja, crec que 
hem pogut replicar diputat per diputat el format nor-
mal d’un plenari, amb cent trenta-cinc diputats i els 
periodistes i les periodistes que ens acompanyen des 
d’on estan sempre els periodistes i les periodistes, allà 
darrere de tot.

I deixin-me, en primer lloc, també fer un agraïment 
als Serveis Educatius d’aquest Parlament, que són un 
equip boníssim, un equip molt implicat, i a l’equip tam-
bé de docents que fa mesos que treballen amb aquest 
nou Parlament universitari, i que continuaran fent-ho, 
n’estic convençuda. A tots vosaltres, també, moltes 
gràcies per la vostra feina i pel vostre esforç. 

Algunes de vosaltres ja ho sabeu, m’hi vaig referir 
l’any passat perquè fa una especial il·lusió, heu estat 
companyes d’escó aquí, i per tant és bo també que un 
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cop heu retornat a la vostra professió pugueu continu-
ar fent aquesta mena de lligam entre la vostra profes-
sió i aquella dedicació temporal, com ha de ser sempre 
la dedicació a aquest Parlament, per tal de millorar, 
des dels vostres coneixements que no són pocs, el dia 
a dia d’aquest país.

I permeteu-me, també, que us feliciti per l’esforç d’in-
tentar assumir un rol que segurament en molts dels ca-
sos no és el vostre, o no té a veure potser amb la ma-
nera com penseu o opineu sobre medi ambient, sobre 
cultura popular i tradicional, sobre el català a la jus-
tícia. I no deixa de ser doncs..., em fa molta gràcia de 
poder veure com ens veieu, també, a la gent que fem 
política aquí al Parlament de Catalunya, amb els nos-
tres tics, les nostres expressions, amb allò que se su-
posa que cada formació política o grup parlamentari 
doncs ha de deixar dit en cadascuna de les intervenci-
ons. I no deixa de ser un mirall que ens poseu al da-
vant, que la veritat és que fa gràcia i demostra també 
com us preneu de seriosament aquesta simulació par-
lamentària.

No us vull dir gran cosa més, no vull alliçonar, no 
vull..., simplement dir-vos que això és casa vostra, que 
aquesta és la casa de tothom. Esperar que n’hagueu 
tret molt de profit, i que aquest sigui un aprenentatge 
més en tot el camí d’aprenentatges que fareu –que fa-
rem– al llarg de la vida. Dir-vos que no oblideu mai 
que, malgrat la distància que hi ha –i en som molt 
conscients– entre la resta de la ciutadania i la gent que 
ens dediquem a fer política institucional, el que és evi-
dent és que no hem de perdre mai la vocació de servei 
públic, i això també va per a tothom, també: de políti-
ca, en fas cada dia, i si no en fas te la fan, com deia en 
Joan Fuster, o en fan contra tu. I per tant és bo que pu-
guis posicionar-te sobre tot allò que passa al teu vol-
tant, estiguis en un partit polític o no, estiguis en una 
institució o no.

I no oblidar mai que la vocació de servei públic exi-
geix el compliment d’un mandat democràtic que ens 

ha fet la ciutadania, i que aquest mandat democràtic 
l’hem de complir, com deia, i la resta de la ciutada-
nia ha d’exigir que es compleixi. És així com la de-
mocràcia es millora i es perfecciona, i per això el fet 
que hàgiu pogut assistir a aquest Parlament universi-
tari enguany també ha fet que pugueu conèixer més 
com funcionem, com som, diferents i cadascú, doncs, 
és fill d’un pare i d’una mare, com tots, però què és el 
que ens mou i espero que n’hàgiu tret bones sensacions 
i bones vibracions, en general, malgrat que llegint la 
premsa del dia sembla que..., en fi, va haver-hi de més 
i de menys ahir en el debat real de diputats, però en 
qualsevol cas aquí intentem que el debat sigui dialo-
gant i que sigui un debat tranquil. No sempre s’aconse-
gueix, en aquest hemicicle, tampoc, però així ho hem 
de fer. 

I en tot cas, no diré allò tan suat que vosaltres sou el 
futur, vosaltres sou el present, sou gent molt prepara-
da, molt més preparada que la generació que pugui re-
presentar jo, molt més, i, per tant, us demano molta 
exigència, n’estic convençuda que la teniu amb vosal-
tres mateixos, amb l’entorn i amb el que passa al vos-
tre entorn.

El futur molts de vosaltres el podeu veure fosc, però jo 
el que us he de dir és que si no lluites per allò que vols, 
segur que no ho aconseguiràs. Si lluites, potser tam-
poc, allò que vols, però si no lluites, ja us dic jo que 
segur que no ho aconseguiu. 

Per tant, encoratjar-vos, agrair-vos l’esforç, també, i 
desitjar-vos una vida, si no ens tornem a retrobar, que 
obeeixi als vostres desitjos, les vostres expectatives i a 
la felicitat que us mereixeu.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

S’aixeca la sessió a dos quarts d’una del migdia i nou 
minuts.
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Annex

Llei sobre mediació ambiental

Preàmbul 

A Catalunya hi ha una preocupació creixent entre la 
ciutadania per al millorament de les condicions ambi-
entals, la qualitat dels recursos, la identitat de llurs in-
drets i la manca de confiança en les respostes institu-
cionals davant dels conflictes ambientals que es poden 
presentar.

D’un temps ençà, els actors socials de Catalunya (em-
preses, administracions, societat civil, moviments eco-
logistes) han arribat al consens de fer servir la parti-
cipació ciutadana i la coresponsabilitat en l’elaboració 
de polítiques públiques, concretament, en la resolució 
de conflictes de caire ambiental i territorial. Els actors 
socials han deixat palès en nombroses ocasions que 
l’aplicació de metodologies participatives ha estat de-
cisiva per arribar a acords que no s’haurien assolit per 
la via judicial. 

L’article 27 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(2006) regula els drets i deures amb relació al medi am-
bient i, en l’apartat 1, estableix el següent: «Totes les 
persones tenen dret a viure en un medi equilibrat, sos-
tenible i respectuós amb la salut, d’acord amb els es-
tàndards i els nivells de protecció que determinen les 
lleis. També tenen dret a gaudir dels recursos naturals 
i del paisatge en condicions d’igualtat, i tenen el deure 
de fer-ne un ús responsable i evitar-ne el malbarata-
ment.» Correspon als poders públics vetllar per la pro-
tecció del medi ambient, per la preservació de la natura 
i la biodiversitat i per la cohesió econòmica i territorial; 
facilitar a la ciutadania la informació ambiental i fomen-
tar l’educació en els valors de la preservació i la mi-
llora del medi ambient com a patrimoni comú (article 
46 de l’Estatut d’autonomia). Són moltes les compe-
tències de la Generalitat de Catalunya que incideixen 
en matèries relacionades amb el medi ambient (protec-
ció dels recursos i els ecosistemes, recerca ambiental, 
medi ambient marí i aquàtic, contaminació del sòl i el 
subsòl, contaminació atmosfèrica, restauració i repa-
ració de danys al medi ambient, segons l’article 144 de 
l’Estatut d’autonomia). La Generalitat també pot esta-
blir els instruments i els procediments de la mediació 
en la resolució de conflictes en les matèries de la seva 
competència (article 106.2 de l’Estatut d’autonomia), 
sempre que no es produeixi una invasió de les compe-
tències municipals.

El concepte medi ambient és ampli i presenta diver-
sos aspectes relacionats amb la sostenibilitat ecològi-
ca i els drets a l’hàbitat i a l’activitat de sostenibilitat 
econòmica. La mediació ambiental permet resoldre els 
conflictes que sorgeixen entre els gestors dels espais 
naturals i la població que els habita. Té una doble ves-
sant: preventiva i restauradora.

La mediació esdevé, sens dubte, recomanable per a re-
soldre els conflictes que poden sorgir de les contradic-
cions entre els interessos i els drets en joc. La mediació 
ambiental és un instrument que permet resoldre con-
flictes per la via del diàleg i de l’acord i és una opor-
tunitat per a la transformació de les relacions entre les 

persones físiques i jurídiques que tenen un conflicte 
mediambiental. La mediació ambiental s’ha de situar en 
el context d’evolució i de canvi cultural de les persones.

La resolució per via judicial dels conflictes ambientals 
es pot allargar en el temps i la mediació pot ésser una 
via molt més ràpida, participativa i dialogada, la qual 
cosa afegeix un grau més alt de compromís en el com-
pliment de la resolució fruit de la mediació. 

Actualment, existeix en la societat més sensibilització 
cap a les polítiques ambientals que afecten els recursos 
disponibles i, en alguns casos, es planteja el dilema entre 
la conservació i el desenvolupament econòmic, ja que el 
desplegament d’una determinada política ambiental pot 
tenir implicacions econòmiques. Alguns conflictes per-
tanyen a l’àmbit privat i d’altres provenen del desplega-
ment de polítiques públiques sectorials o territorials.

Altrament, no existeixen serveis de mediació en aquest 
àmbit específic del medi ambient. Es pot afirmar que 
la cultura de la mediació està poc implantada. El Llibre 
blanc de la mediació a Catalunya ha fet una contribu-
ció teòrica fonamental pel que fa al desenvolupament 
d’aquest instrument i la seva aplicació en tots els àm-
bits, tant públics com privats.

Aquesta llei té com a objectiu fomentar la mediació en 
la resolució de determinats conflictes ambientals que 
es produeixen entre persones físiques o jurídiques i 
pren com a referència la Llei 15/2009, del 22 de juliol, 
de mediació en l’àmbit del dret privat, que, en l’article 
23, reconeix la capacitat d’autoorganització de les ad-
ministracions locals i d’altres entitats públiques per a 
establir serveis de mediació.

La present llei té vocació d’impulsar la mediació preven-
tiva en conflictes complexos amb múltiples actors impli-
cats. Es fa possible que la mediació es conformi amb 
més de dos actors, obri la porta al disseny col·lectiu i 
coparticipat de la política pública, així com el seguiment 
i l’avaluació de la política relativa a medi ambient.

La present llei s’estructura en quatre capítols, una dis-
posició addicional i dues disposicions finals.

El capítol I, dedicat a les disposicions generals, defi-
neix la mediació com un procediment no jurisdiccional 
de caràcter voluntari; estableix l’abast dels conflictes 
que poden ésser objecte de la mediació i determina les 
persones mediadores.

El capítol II estableix els principis que han de regir la 
mediació: la voluntarietat, la imparcialitat, la neutralitat i 
la bona fe de la persona mediadora.

El capítol III conté el procediment de la mediació, des 
de la sessió informativa fins a la sessió final. 

Capítol I. Disposicions generals 

Article 1. Definicions

 1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per mediació el 
procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari que 
s’adreça a facilitar la comunicació entre les persones, 
per tal que gestionin per elles mateixes una solució 
dels conflictes que els afecten, amb l’assistència d’una 
persona mediadora.
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 2. Per mediació ambiental, s’entén la intervenció d’una 
tercera persona que actua d’una manera imparcial i 
neutral i que ajuda les parts implicades en un conflicte 
ambiental a gestionar la disputa i a resoldre-la.

 3. Per conflicte ambiental s’entén l’existència de dues 
parts que persegueixen metes i interessos enfrontades 
en matèria ambiental, essent no necessària la relació 
directa i contrastada dels efectes d’un sobre l’altre.

 4. En la present llei es contemplen tres principals vies 
d’actuació: la mediació preventiva, la mediació repara-
dora i la sensibilització en la cultura de la mediació.

 5. La mediació preventiva consisteix a promoure inter-
canvis de perspectives i informació entre els actors so-
cials implicats en un conflicte que permeti les agències 
publiques dur a terme decisions òptimes.

 6. La sensibilització en la cultura de la mediació s’ha de 
desenvolupar a partir de la distribució d’informació i la 
realització d’activitats als centres escolars, les associ-
acions de veïns, els municipis i qualsevol altra organit-
zació que ho demani.

 7. La mediació reparadora l’han de desenvolupar les 
persones mediadores a les oficines municipals i locals 
habilitades a aquest efecte.

 8. Les persones mediadores són professionals que 
amb llur tasca contribueixen d’una manera important 
a la resolució dels conflictes ambientals i fomenten els 
valors del respecte, la cooperació, la coresponsabilitat, 
entre d’altres, que fan referència als valors de la demo-
cràcia i el civisme. 

Article 2. Àmbit d’aplicació de la llei

Aquesta llei, sens perjudici de les competències munici-
pals, s’aplica als conflictes ambientals procedents d’a-
gressions, explotacions o altres activitats humanes que 
poden causar un perjudici al medi ambient, que originen 
o poden originar un conflicte entre parts, independent-
ment de l’abast territorial d’aquest conflicte, i que són:

a) vegetació que envaeix la via pública. 

b) Contaminació.

c) Gestió de residus.

d) Gestió de recursos hídrics.

e) Producció i transport d’energia.

f)  Espais naturals protegits.

g) Espais oberts.

h) Sistema fluvial i litoral.

i)  Altres conflictes privats que es puguin qualificar de 
conflictes ambientals.

Article 3. Persones mediadores

 1. Pot exercir de mediador o mediadora, als efectes 
d’aquesta llei, la persona física que compleixi els requi-
sits del punt 1 de l’article 3 de la Llei 15/2009, de 22 de 
juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

 2. L’Administració facilitarà l’assistència de tècnics tal 
com manifesta el punt 2 de l’article 3 de la Llei 15/2009, 
de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat. 

Article 4. Deures de la persona mediadora 

 1. La persona mediadora té l’obligació d’afavorir el dià-
leg entre les parts, promoure la comprensió i ajudar a 
cercar solucions al conflicte.

 2. La persona mediadora té l’obligació de vetllar per-
què les parts prenguin llurs pròpies decisions i tinguin 
la informació i l’assessorament suficients per a assolir 
un acord. 

 3. La persona mediadora ha de complir la seva funció 
amb lleialtat envers les parts i atendre, en qualsevol 
moment, les peticions i les propostes de les parts que 
contribueixen a assolir un acord entre aquestes. 

Capítol II. Principis de la mediació 

Article 5. Voluntarietat

La voluntarietat significa que les parts són lliures d’aco-
llir-s’hi o no i també de desistir-ne en qualsevol moment. 

Article 6. Imparcialitat i neutralitat de la persona 
mediadora

 1. La persona mediadora exerceix la seva funció amb 
imparcialitat i neutralitat. Ha d’ajudar els participants a 
assolir per ells mateixos els compromisos i les decisi-
ons sense imposar cap solució ni cap mesura concre-
ta i sense prendre-hi part.

 2. Si hi ha conflicte d’interessos entre el professional 
designat i les parts implicades, la persona mediadora 
n’ha de declinar la designació.

 3. No pot actuar com a mediador o mediadora la per-
sona que ha intervingut professionalment en defensa 
dels interessos d’una de les parts en contra de l’altra.

 4. Si es dóna algun dels supòsits dels punts anteri-
ors d’aquest mateix article 6, i la persona mediadora 
no n’ha declinat la designació, la part pot, en qualse-
vol moment del procediment, recusar-ne el nomena-
ment davant de l’òrgan o la persona que l’hagi desig-
nat, d’acord amb el que estableix la legislació sobre el 
règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú. 

Article 7. Confidencialitat

 1. Totes les persones que intervenen en el procedi-
ment de mediació tenen l’obligació de no revelar les in-
formacions que coneguin a conseqüència de la media-
ció duta a terme, i els mediadors i altres tècnics estan 
obligats a la confidencialitat pel secret profes sional.

 2. Les actes que s’elaboren al llarg del procediment de 
mediació tenen caràcter reservat.

 3. Paral·lelament, el mediador elaborarà una acta sen-
se vulnerar la confidencialitat, que estarà a disposició 
del Govern i Consells Comarcals als quals s’assigni. 

Article 8. Caràcter personalíssim

 1. En la mediació, les parts i la persona mediadora 
han d’assistir personalment a les reunions sense que 
es puguin valer de representants o intermediaris. En 
situa cions excepcionals que facin impossible la pre-
sència simultània i física de les parts, es poden utilitzar 
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mitjans telemàtics que facilitin la comunicació a distàn-
cia i garanteixin els principis de la mediació.

 2. En la mediació civil entre una pluralitat de persones, 
les parts poden designar portaveus amb reconeixe-
ment de capacitat negociadora que representin els in-
teressos de cada col·lectiu implicat. 

Article 9. Bona fe 

Les parts i les persones mediadores han d’actuar 
d’acord amb les exigències de la bona fe. 

Capítol III. Procediment de la mediació 

Article 10. Accés a la mediació i acreditació de les 
persones mediadores

1. Les parts acorden recórrer a la mediació com a ins-
trument per a resoldre llur conflicte i designen de comú 
acord la persona mediadora d’entre les persones acre-
ditades prèviament.

 2. L’acreditació l’ha de dur a terme una comissió for-
mada per cinc representants. D’aquests representants, 
dos membres són professionals experts escollits pel 
Consell de Governs Locals; dos membres són profes-
sorat universitari designat pel Consell Interuniversitari 
de Catalunya; un membre és tècnic del Departament de 
Medi Ambient i és designat pel mateix Departament. 

Article 11. Sessió informativa

El procediment de mediació s’inicia amb una sessió in-
formativa prèvia, en què les persones són assessora-
des sobre el valor, els avantatges, els principis i les ca-
racterístiques de la mediació.  

Article 12. Inici de la mediació

 1. La mediació es pot dur a terme a petició de les parts:

a) Abans d’iniciar-se el procediment sancionador.

b) Abans d’iniciar el procés judicial, quan es produeix 
el conflicte. 

c) En qualsevol moment del procés judicial, prèvia la 
seva suspensió de mutu acord.

 2. La mediació es pot iniciar a iniciativa pròpia de les 
parts, a instàncies de l’autoritat judicial, o per suggeri-
ment dels jutjats de pau, dels professionals col·legiats 
o dels serveis públics.

 3. El mediador serà escollit de forma aleatòria amb 
l’aprovació de les parts. 

Article 13. Finalització de la mediació

Els acords s’han de reflectir en una acta final. Si és im-
possible arribar a un acord, s’ha d’estendre una acta 
en la qual consti aquest fet. 

Disposicions addicionals 

Primera

 1. El Govern de la Generalitat ha de fomentar la cultura 
de la mediació assegurant la disponibilitat de mediadors 
arreu del territori. La Generalitat crearà un registre únic 
de mediadors especialitzats en conflictes ambientals.

 2. Els consells comarcals són els òrgans encarregats 
de desenvolupar la tasca de sensibilització en cultu-
ra de la mediació per tal d’estendre territorialment els 
mecanismes de mediació ambiental.

 3. Els consells comarcals han d’acomplir les següents 
funcions:

a) Fer la difusió dels programes i les activitats de fo-
ment de la mediació als centres escolars, les associa-
cions de veïns i les associacions en general, a més de 
la difusió d’aquests programes a les xarxes socials te-
lemàtiques.

b) Assessorar sobre els continguts i els valors de la 
mediació i l’eficàcia dels acords que s’assoleixen.

 4. La Generalitat ha d’acomplir les següents funcions:

a) Facilitar la mediació.

b) Registrar els acords de les parts en l’acta final de la 
mediació. 

Segona. Previsions pressupostàries

L’Administració de la Generalitat i els ens comarcals han 
de consignar en els pressupostos respectius les dota-
cions econòmiques necessàries per a l’execució de les 
mesures i les actuacions que estableix aquesta llei. 

Disposicions finals

Primera. Desplegament normatiu

S’insta al Govern a realitzar el corresponent desplega-
ment normatiu mitjançant reglament. 

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor trenta dies després d’haver 
estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Llei reguladora de la cultura popular 
i tradicional 

Preàmbul

La cultura popular i tradicional, per mitjà de diverses 
manifestacions, és considerada un dels elements que 
configura i defineix la identitat col·lectiva dels pobles.

Catalunya és una nació amb una llarga tradició històri-
ca i cultural que pren forma a partir d’una gran riquesa 
de manifestacions culturals i tradicionals distintes i, al-
hora, per un univers d’entitats que s’hi dediquen.

Aquesta riquesa de manifestacions i d’entitats cons-
trueix un dels trets diferenciadors de la cultura popular 
i tradicional catalana.

Durant llargs períodes de la seva història, la nació ca-
talana ha sofert importants agressions de l’exterior, 
amb la voluntat d’anihilar-la com a nació o de menyste-
nir-ne la cultura i les tradicions perquè, amb el temps, 
se’n difuminés la catalanitat i, a poc a poc, es produís 
la desaparició de la nació. No obstant aquests atacs 
constants, Catalunya ha sobreviscut a tots. 
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Ha estat aquesta necessitat de supervivència com a 
nació, amb uns trets culturals propis, la que ha servit 
d’estímul per a la creació i el desenvolupament d’en-
titats que han hagut de donar a cada moment histò-
ric una resposta diferent per a la preservació dels trets 
culturals propis. 

El moviment associatiu cultural és, doncs, un element, 
ja de bell antuvi, vertebrador i essencial en la societat 
catalana.

Si al llarg de la història els moviments culturals cata-
lans han sofert molts obstacles per a poder anar enda-
vant amb la força que ho han fet, també cal reconèixer 
que en els temps moderns no ho tenen pas més fàcil. 
Les agressions externes tornen a ésser dures i implaca-
bles, tot i que potser menys violentes, però sí molt efica-
ces, i, simultàniament a aquests atacs de qui vol minvar 
la cultura catalana, ens trobem en un procés de globa-
lització general a escala mundial que també condueix 
a una difuminació, per la universalització d’algunes tra-
dicions gens autòctones, de tot allò que ens és propi.

També és cert, però, que noves realitats socials i l’evo-
lució dels valors socials, relatius a l’evitació de certes 
discriminacions, a un tractament més respectuós amb 
els animals i a altres aspectes de la vida quotidiana, 
demanen una relectura d’allò que és tradicional, però 
sense que es perdi l’essència pròpia de la cultura del 
nostre país.

Tenint en compte que l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya vigent, en l’article 127, atribueix a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria de cultura i que els 
diferents nivells de l’Administració han anat legislant, en 
els respectius àmbits de competència, d’una manera 
discordant o d’una manera no del tot homogènia, es fa 
del tot necessari agrupar en un sol cos legislatiu la dife-
rent normativa dispersa que existeix sobre aquesta ma-
tèria i alhora donar-li un enfocament alternatiu per a ali-
near-la amb les actuals visions del món i de la vida, de 
forma ecològica, la qual cosa permetrà tenir una orde-
nació clara del sector cultural popular i tradicional, sense 
que se’n difumini la personalitat adquirida secularment.

És des d’aquesta perspectiva que neix aquesta nor-
ma, que en el capítol I aborda les qüestions generals 
que emmarquen l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la Llei 
i les definicions pertinents.

El capítol II s’ocupa del tractament de les entitats, els 
establiments i les instal·lacions de cultura popular i tra-
dicional i alhora regula les possibilitats d’associació i 
de cooperació entre les diverses entitats. També s’hi 
determina la necessitat de registre.

El capítol III fa un repàs de les activitats, els actes, les 
diades i les festes que configuren el ventall de mani-
festacions culturals externes i se’n regula un règim de 
registre, de notificació i d’autorització.

Pel que fa al tractament dels actes o les activitats més 
específics, com els que tenen a veure amb animals vius, 
amb foc i pirotècnia i els que poden generar algun tipus 
de discriminació, es regulen en el capítol Iv d’aquesta llei.

El capítol v es destina al tractament i la regulació del 
finançament de la cultura popular i tradicional en tres 
vessants principals (el finançament propi, el finança-

ment extern privat i el finançament extern públic) i es 
fa clarament una aposta pel mecenatge privat, que per 
primera vegada és regulat a Catalunya.

El capítol vI recull la figura del voluntari cultural i se’n 
fa una regulació distinta, és a dir, més específica, de la 
que es desprèn de la normativa que està en vigor so-
bre voluntariat en general. 

Finalment, en el capítol vII, es dissenya un procedi-
ment de declaració d’utilitat pública i d’altres tipus de 
reconeixements propis de l’àmbit cultural.

El text legislatiu acaba amb dues disposicions, una de 
derogatòria, que deixa sense vigor la Llei 2/1993, del 5 
de març, de foment i protecció de la cultura popular i 
tradicional i de l’associacionisme cultural, i una de final, 
que estableix l’entrada en vigor d’aquest text legislatiu.

Capítol I. Qüestions generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és:

 a) El tractament legislatiu complet, que contempli la 
pluralitat, i unificat de tot allò que afecta la cultura po-
pular i tradicional catalana.

 b) El tractament específic dels àmbits culturals que po-
den ésser més conflictius.

 c) La regulació de la dinamització cultural organitzada i 
el suport i l’impuls a aquesta.

 d) La creació dels òrgans o els mecanismes de super-
visió i de control en matèria de cultura, dels quals es 
vol dotar la societat catalana. 

Article 2. Definicions

 1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per cultura popular 
i tradicional catalana el conjunt de les manifestacions 
de la memòria i de la vida col·lectives, els símbols, les 
normes i els models d’organització de Catalunya, tant 
passats com presents, que constitueixen la forma de 
vida de la nostra societat o del nostre poble, que fo-
menten la cohesió social i enriqueixen una tradició de 
valors centenària.

 2. La cultura popular i tradicional inclou tot el que fa 
referència al conjunt de manifestacions culturals, tant 
materials com immaterials, com són les festes, els cos-
tums, la música i els instruments, els balls i les represen-
tacions, les tradicions festives, les creacions literàries, 
la cuina i la gastronomia, les tècniques, els oficis i l’arte-
sania, i totes les altres manifestacions que tenen caràc-
ter popular i tradicional, i també les activitats tendents 
a difondre-les arreu del territori i a tota la ciutadania, la 
qual ha de veure garantit l’accés igualitari a la cultura. 

Capítol II. Entitats i establiments de cultura popular 
i tradicional

Secció primera. Entitats de cultura popular 
i tradicional i associacions d’interès cultural 

Article 3. Entitats de cultura popular i tradicional

 1. Són entitats de cultura popular i tradicional, i no-
més es poden anomenar així, les que tenen persona-
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litat jurídica pròpia, siguin fundacions o associacions, 
i que tenen com a objecte social estatutari el foment o 
l’exercici d’alguna de les activitats esmentades en l’ar-
ticle 2.2 d’aquesta llei.

 2. Les entitats de cultura popular i tradicional, una ve-
gada complerts la resta de requisits, poden ésser des-
tinatàries de la declaració d’utilitat pública i de subven-
cions per a aquesta matèria, si ho sol·liciten.

 3. Les entitats de cultura popular i tradicional poden 
portar el nom d’ateneus, esbarts, cors, corals, socie-
tats gastronòmiques o colles, sense que aquesta de-
nominació popular exclogui la principal i legal. 

Article 4. Associacions d’interès cultural

 1. Són associacions d’interès cultural les que, tot i que 
no compleixen tots i cadascun dels requisits de les en-
titats culturals, persegueixen unes finalitats similars a 
aquestes.

 2. Les associacions d’interès cultural poden rebre sub-
vencions i ésser declarades d’utilitat pública si ho sol-
liciten en associació amb alguna entitat cultural.

 3. Les associacions d’interès cultural poden organitzar 
per si soles actes o activitats dels descrits en el capí-
tol III d’aquesta llei, i assumir-ne la responsabilitat. 

Article 5. Possibilitat d’associar-se i federar-se

 1. Les entitats de cultura popular i tradicional es poden 
associar entre si o amb associacions d’interès cultural 
per a acomplir millor llurs objectius, la qual cosa s’ha 
de recollir en un document privat que contingui unes 
clàusules i s’ha de fer pública per via registral en l’ins-
trument d’aquest tipus que es defineix més endavant.

 2. Les entitats d’un mateix àmbit cultural es poden fe-
derar i sindicar entre si per àmbits de coordinació, a fi 
d’aconseguir la unificació de criteris. La federació és 
lliure, però s’entén per federació representativa la que 
aplega, almenys, un 30% de les entitats del sector.

 3. La Generalitat ha de promoure la comunicació i la 
interrelació de les associacions culturals i la coordina-
ció o la federació de les que actuen en un mateix sec-
tor, i tenir la capacitat de delegar competències a dipu-
tacions, consells comarcals i ajuntaments. 

Article 6. Registre d’entitats i federacions

 1. Les entitats de cultura popular i tradicional que ho són 
d’acord amb el que estableix l’article 3, s’han d’inscriure 
en el registre públic que el Departament de Cultura ha-
biliti a aquest efecte. Aquestes entitats s’han de registrar 
en un epígraf especial de tipus A que pot tenir tants sube-
pígrafs com àrees de cultura s’estableixin per reglament, 
les quals, com a mínim, han d’ésser música, ball i dan-
sa, oficis, cuina i gastronomia, festes i esdeveniments.

 2. Les associacions d’interès cultural es poden inscriu-
re en aquest registre. Si ho fan, han d’ésser inscrites 
en un epígraf tipus B, que ha de tenir tants subepígrafs 
com àrees de cultura es determinin per reglament i 
que, com a mínim, ha de contenir les mateixes que es 
determinen per al tipus A.

 3. Poden ésser inscrites les associacions entre entitats 
culturals que es decideixin formalitzar entre si o amb 

associacions d’interès cultural, les quals han de figurar 
inscrites en l’epígraf tipus C. 

Secció segona. Establiments i instal·lacions 
de cultura popular i tradicional 

Article 7. Establiments de cultura popular i tradicional

 1. S’entén per establiment de cultura popular i tradicio-
nal el que, d’una manera estable, fa de seu d’una enti-
tat cultural i acull en les seves dependències les mate-
rialitzacions de l’objecte social de l’entitat.

 2. Als establiments de cultura popular es poden dur a 
terme activitats diferents de les pròpies socials de l’en-
titat que acull, però en cap cas aquestes activitats ex-
traordinàries distintes poden representar més del 25% 
del total de l’agenda anual d’actes que s’hi desenvolu-
pen. Si el percentatge és superior a aquest, l’establi-
ment és considerat una mera instal·lació.

 3. De la mateixa manera que les entitats poden portar al-
tres noms, també els establiments poden coincidir amb 
les entitats i portar altres noms que els identifiquin com 
ara ateneu, cor, coral, societat gastronòmica o colla.

 4. Són una tipologia especial d’establiment els que per-
tanyen al patrimoni etnològic. Aquest tipus de patri-
moni resta constituït pels immobles i les instal·lacions 
emprats consuetudinàriament a Catalunya, les caracte-
rístiques arquitectòniques dels quals són representati-
ves de formes tradicionals. Ho poden ésser també els 
béns mobles que són una manifestació de les tradici-
ons culturals catalanes o d’activitats. 

Article 8. Instal·lacions de cultura popular i tradicional

S’entén per instal·lacions de cultura popular i tradicio-
nal les edificacions, les construccions o les estructu-
res, de caràcter definitiu o provisional, que acullen en 
un percentatge superior al 25% actes o esdeveniments 
descrits en el capítol III d’aquesta llei. 

Article 9. Instal·lacions culturals a l’aire lliure

 1. Les instal·lacions descrites en l’article 8 també po-
den ésser construccions temporals de tipus provisio-
nal, que només persegueixen l’acolliment d’un acte es-
pecífic de caràcter cultural i que es poden aixecar en 
espais públics o privats descoberts i a la intempèrie.

 2. Aquest tipus d’edificacions provisionals només es 
poden catalogar com a instal·lacions, tot i que poden 
ésser de llarga durada o es poden repetir en diverses 
sessions. 

Article 10. Registre d’instal·lacions i establiments

 1. Tot equipament o instal·lació temporal o duradora pot 
ésser inscrit en el registre que el Departament de Cultura 
té a aquest efecte. En el cas dels equipaments, el regis-
tre és obligatori. Per al cas de les instal·lacions, el registre 
és potestatiu, però el compliment dels requisits del regis-
tre és obligatori.

 2. Per a procedir a registrar instal·lacions i establi-
ments, cal que l’entitat o l’associació d’interès cultural 
que els gestioni elabori, amb caràcter previ, un informe 
sobre la instal·lació o l’establiment que s’ha de regis-
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trar. El contingut d’aquest informe ha d’ésser, com a 
mínim, el següent:

 a) Dades del titular (el nom, el número d’identificació 
fiscal, l’adreça, el número de telèfon, l’adreça electròni-
ca o el títol que exhibeix).

 b) Dades de l’entitat o l’associació d’interès cultural 
que el gestiona (el nom, el número d’identificació fiscal, 
l’adreça, el número de telèfon, l’adreça electrònica, el 
contracte que li atorga la gestió i la durada).

 c) Característiques arquitectòniques (l’arquitecte, l’ex-
pedient urbanístic, l’any o la tipologia).

 d) Utilitat (les previsions d’ús, el calendari aproximat o 
l’agenda).

 e) Pla d’higiene i de seguretat (l’aforament màxim, les 
sortides d’emergència, els punts d’aigua i d’extintors, 
l’amplada de les sortides, l’amplada de les escales i els 
passadissos o el nombre de lavabos i les ubicacions).

Secció tercera. Funcions de les administracions 
públiques amb relació a la cultura popular 

Article 11. Funcions de la Generalitat 
i el Departament de Cultura

 1. Correspon a la Generalitat fomentar la cultura popu-
lar i tradicional i assegurar, a aquest efecte:

 a) El foment i la conservació de les manifestacions 
culturals populars i tradicionals, i donar suport a les 
entitats que les mantenen i les difonen.

 b) vetllar per la documentació i la recuperació de les 
festes i tradicions ja desaparegudes.

 c) vetllar pel manteniment i la preservació de les festes 
i tradicions que són vigents actualment.

 d) Incloure en currículums de diferents nivells, etapes, 
cicles, graus i modalitats del sistema educatiu el co-
neixement de la cultura tradicional pròpia de cada po-
blació i general de Catalunya i propiciar la participació 
activa dels alumnes.

 e) Incloure en els plans d’actuació d’universitats, mu-
seus, arxius, biblioteques i altres entitats públiques 
apartats concrets per a contribuir en la mesura que els 
afecta en llur àmbit.

 f) Fomentar i potenciar la dinamització turística de la 
cultura popular i tradicional i emprendre accions per a 
garantir-ne la projecció exterior.

 g) Garantir l’accés igualitari de la cultura a tota la ciuta-
dania.

 2. El Departament de Cultura ha de gestionar el regis-
tre i el cens d’entitats i activitats de cultura popular i 
tradicional, el seu funcionament i les formes d’accés, 
d’inscripció i de cancel·lació, que s’hauran de regular 
per reglament. 

Article 12. Administracions locals i supralocals

 1. Les administracions locals tenen un rol especial amb 
relació a les entitats i les associacions i han de desen-
volupar tasques de protecció similars a les que duu a 

terme la Generalitat, però aplicades a llurs àmbits terri-
torials i competencials. 

 2. Correspon a les administracions locals, essencial-
ment, fomentar la realització d’activitats d’animació i 
d’integració sociocultural i donar suport a les iniciatives 
socials en aquest camp i, si s’escau, complementar-les.

 3. Idèntic rol competeix a les administracions locals i 
supralocals, consells comarcals i diputacions, en l’exer-
cici de llurs competències en llurs àmbits territorials. 

Capítol III. Activitats de cultura popular i tradicional

Secció primera. Descripció i catalogació 

Article 13. Activitats de cultura popular i tradicional

 1. Són activitats de cultura popular i tradicional les que 
despleguen alguna de les activitats que històricament 
s’han dut a terme al territori català, d’una manera suc-
cessiva, al llarg de les generacions i que han establert 
un vincle d’identificació entre l’activitat i el poble que 
l’executa.

 2. Poden ésser activitats de cultura popular i tradicio-
nal les pertinents que tenen a veure amb el món de la 
música, la dansa, les arts, els oficis, la cuina i els usos i 
usatges populars, com fires i mercats. 

Article 14. Festes populars i tradicionals i diades

 1. S’entén per festa popular i tradicional el conjunt 
d’activitats que tenen lloc en una mateixa data, o en un 
conjunt successiu de dates, si tenen una durada supe-
rior a vint-i-quatre hores, i en un mateix entorn geogrà-
fic, en les quals s’ha dut a terme, almenys, deu vega-
des en el darrer segle algun tipus d’activitat de cultura 
popular o tradicional idèntica o molt similar.

 2. S’entén per diada la festa popular i tradicional que 
aplega la coincidència de com a mínim cinc festes po-
pulars celebrades conjuntament.

 3. Aquesta diada pot ésser per aplegament de festes 
d’un mateix sector cultural en diferents contrades del 
país, i llavors és, depenent de l’abast territorial, la di-
ada nacional o comarcal d’aquell sector cultural o bé 
per l’aplegament en un mateix indret de diverses festes 
sectorials, i llavors és la diada cultural d’aquell indret. 

Secció segona. Procediments de notificació 
i concessió 

Article 15. Requisits i requeriments d’una activitat de 
cultura popular i tradicional

 1. És responsabilitat del Departament de Cultura tenir 
un registre digitalitzat de les activitats de cultura po-
pular i tradicional i publicar-ne l’agenda que en resulta 
i posar-lo a disposició de la ciutadania en el lloc web 
destinat a aquest efecte.

 2. La notificació d’activitat de cultura popular es pot fer 
als registres locals i municipals, juntament amb la sol-
licitud d’espais, si s’escau. Els registres municipals estan 
obligats a traslladar la informació al registre nacional del 
Departament de Cultura, sens perjudici de les anotaci-
ons que s’hagin pogut fer en els registres esmentats.
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 3. La petició d’inscripció d’activitat cultural l’ha de fer 
l’entitat que la gestiona, la qual serà, a tots els efectes, 
la responsable de l’activitat.

 4. S’han d’adjuntar a la petició les autoritzacions i els 
permisos que cal tenir abans de la inscripció de l’ac-
tivitat, que són els permisos municipals; els permisos 
del Departament d’Interior, tant de seguretat civil com 
de seguretat ciutadana; els certificats de qualitat de 
les instal·lacions mòbils, i una assegurança que co-
breixi, suficientment, els riscos de l’acte que es desen-
voluparà.

 5. No es permet dur a terme cap acte cultural si no 
consta inscrit correctament ni té el permís concedit per 
a fer-ho. S’entén per concessió la no-oposició del re-
gistrador del Departament de Cultura, en el termini de 
dos dies hàbils des del moment de la sol·licitud d’ins-
cripció. 

Capítol IV. Tipologia de les activitats de cultura 
popular i tradicional

Secció primera. Activitats amb animals 

Article 16. L’ús d’animals als actes de cultura 
popular i tradicional

 1. Resta prohibit el maltractament d’animals vius als 
espectacles o actes de cultura popular i tradicional.

 2. Estarà prohibit l’ús d’animals en bous embolats, cur-
ses amb animals, persecucions d’animals o per ani-
mals, alliberament d’animals des d’alçades. 

Secció segona. Activitats amb pirotècnia 

Article 17. L’ús de productes pirotècnics als actes de 
cultura popular i tradicional

Resta prohibit l’ús de productes pirotècnics als actes 
de cultura popular i tradicional. 

Article 18. Excepcions a l’ús de productes 
pirotècnics als actes de cultura popular i tradicional

 1. Resta exclòs de la prohibició anterior, l’ús de pro-
ductes pirotècnics de les classes I, II i III, que es poden 
comercialitzar a menors de dotze, setze i divuit anys, 
d’acord amb la classificació de la directiva europea.

 2. En cap cas es fa excepció a l’ús de productes piro-
tècnics de les classes Iv a vIII, que només es poden 
vendre als professionals, d’acord amb la classificació 
de la directiva europea.

 3. Els articles que no portin etiquetatge CE resten ex-
closos d’aquesta normativa, i es regeixen per la ITC 18 
de RD 563 del 07.05.10, del Reglament d’articles piro-
tècnics i de cartutxeria. 

Secció tercera. Activitats discriminatòries 

Article 19. Discriminació per raó de raça, gènere, 
identitat sexual, religió o ideologia

 1. Resta prohibit dur a terme qualsevol activitat de 
cultura popular i tradicional en què es materialitzi qual-

sevol discriminació per raó de raça, gènere, identitat se-
xual, religió o ideologia, sempre que no es pugui justifi-
car per la tradició de l’esdeveniment i, per tant, obeeixi 
a criteris subjectius i arbitraris.

 2. Cap activitat de cultura popular i tradicional pot es-
tablir requisits, sens perjudici dels que es deriven a 
causa de la pròpia naturalesa de l’activitat de cultura 
popular i tradicional, de tipus racial, religiós o ideolò-
gic, de gènere o d’identitat sexual per a participar-hi. 

Secció quarta. Els menors i la cultura popular 
i tradicional 

Article 20. Els menors als actes de cultura popular 
i tradicional

 1. Es permet la participació activa als actes de cultura 
popular i tradicional als menors de setze anys, en ter-
mes generals. Se’n permet la participació sempre que 
disposin d’autorització paterna.

 2. Els menors de quatre anys que assisteixin com a pú-
blic a les activitats de cultura popular i tradicional ho 
poden fer només si van acompanyats d’adults respon-
sables o curadors. 

Capítol V. Finançament de la cultural popular 
i tradicional 

Secció primera. Finançament propi

Article 21. Contribucions socials

La manera habitual que tenen les entitats culturals i les 
associacions d’interès cultural de finançar-se ha d’és-
ser el finançament propi a partir de llurs associats, els 
quals han de pagar la quota que estatutàriament s’es-
tableixi, d’acord amb llur legislació interna, sia associa-
ció sia fundació. 

Article 22. Marxandatge i venda d’entrades

 1. Es permet el marxandatge i la venda d’entrades als 
espectacles, els actes o les activitats de tipus cultu-
ral.

Secció segona. Finançament públic 

Article 23. Subvencions

 1. La Generalitat i les altres administracions de Catalu-
nya han d’elaborar, necessàriament, un programa de 
subvencions anual en matèria cultural a càrrec dels 
pressupostos generals.

 2. Essencialment, són dues les modalitats de subven-
cions, les dedicades a subvencionar el funcionament 
normal d’algunes organitzacions i alguns ens d’àmbit 
cultural i les dedicades a subvencionar la realització 
d’activitats culturals de tipus puntual que no pertanyen 
al funcionament normal i ordinari de les entitats.

 3. El programa especial de subvencions s’ha de publi-
car, com a molt tard, el mes d’abril de cada any i ha 
d’incloure els criteris i els barems per a concedir-les. 
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Secció tercera. Finançament privat o mecenatge 

Article 24. Mecenatge i patrocini

 1. S’autoritza explícitament que el finançament privat 
pugui sorgir del mecenatge o el patrocini. S’entén per 
mecenatge l’acte de donació per a finançar una acti-
vitat que és a títol onerós i en el qual no s’exigeix cap 
tipus de publicitat del nom o la marca de qui genera la 
donació. S’entén per patrocini el tipus d’acte de dona-
ció per a finançar una activitat o una entitat que es fa a 
títol d’interessat i a canvi d’uns certs actes de publicitat 
del nom o de la marca de qui el fa.

 2. Tot mecenatge o patrocini ha d’estar documentat en 
un document privat, però es farà públic quan ho re-
quereixi l’Administració.

 3. En cap cas la figura del mecenes o el patrocinador pot 
condicionar la voluntat lliure de l’entitat, que s’ha d’articu-
lar per mitjà dels seus propis mecanismes democràtics. 

Capítol VI. Voluntariat cultural 

Article 25. El voluntari cultural

 1. Els principis i els valors inherents al voluntariat són la 
llibertat, la solidaritat, el compromís, el servei, l’altruis-
me, la gratuïtat, la responsabilitat, el civisme, la coope-
ració, la participació, l’aprenentatge, la generositat, el 
respecte, la realització de l’activitat amb competència 
i la independència dels poders públics, en tant que és 
una manifestació de la societat civil.

 2. Els principis i les actituds descrits en l’apartat 1 
es poden reconèixer en les activitats i les entitats de 
cultura popular i s’hi poden dur a terme activitats de 
voluntariat.

 3. El voluntari cultural és la persona que centra la seva 
activitat en la cultura com a referent de l’actuació amb 
la finalitat de contribuir, en un sentit ampli, a la dinamit-
zació cultural en els àmbits de la cultura popular i tradi-
cional, la difusió i la defensa del patrimoni cultural, l’im-
puls de la producció cultural i artística i la dinamització 
cultural associativa.

 4. Tota activitat i entitat cultural s’ha de nodrir de la par-
ticipació voluntària i/o de la participació professional.

 5. Són drets del voluntari:

 a) Obtenir de l’entitat on col·labora informació sobre la 
seva missió, finalitat i funcionament; sobre el sentit glo-
bal del seu paper dins l’entitat, i sobre les activitats, 
els mitjans i el suport de què disposa per a poder-les 
exercir suficientment.

 b) Rebre la formació necessària per a desenvolupar la 
seva activitat.

 c) Ésser tractat sense cap discriminació i amb tot res-
pecte a la seva condició i les seves creences.

 d) Formalitzar la vinculació amb l’entitat amb el full de 
compromís corresponent.

 6. Són deures del voluntari cultural:

 a) Cooperar en la consecució dels objectius del pro-
grama en què participa.

 b) Participar activament en la formació que, d’acord 
amb la seva tasca, li ha fixat l’entitat on pertany.

 c) Dur a terme l’activitat a què s’ha compromès amb 
responsabilitat, diligència i competència i donar su-
port, d’una manera activa i eficaç, a l’entitat a la qual 
s’adscriu.

 d) Observar les mesures de seguretat, higiene i salut 
que es determinen per llei, per reglament o per una 
normativa legal interna de l’entitat.

 e) Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o 
material que li pugui oferir el beneficiari o terceres per-
sones en virtut de la seva actuació, exclosos els pos-
sibles rescabalaments que l’entitat amb la qual col-
labora li pugui donar. 

Capítol VII. Reconeixements i declaracions 
en l’àmbit cultural 

Article 26. Declaració d’utilitat pública

 1. Als efectes d’aquesta llei, poden ésser declarades 
d’interès cultural les associacions i les fundacions que 
constitueixen entitats culturals, que exerceixen llurs 
funcions al territori català, principalment, i que tenen 
com una de llurs finalitats bàsiques la realització d’ac-
tivitats relacionades amb la cultura popular i tradicional 
de Catalunya, i si compleixen els requisits de l’apartat 2.

 2. La declaració d’utilitat pública es produeix a sol-
licitud de l’entitat interessada i d’acord amb el proce-
diment que, per reglament, s’hagi establert, en el qual 
s’ha d’acreditar, en tots els casos, que es compleixen 
les circumstàncies següents:

 a) Estar inscrita en el registre administratiu que aques-
ta llei defineix.

 b) Dur a terme, ordinàriament, més de dues terceres 
parts de les activitats en el camp de la cultura popular 
i tradicional.

 c) Presentar un funcionament regular dels seus òrgans 
de decisió.

 d) Tenir un arrelament efectiu en l’àmbit territorial i en 
el sector cultural en què desenvolupa la seva activitat, 
que s’ha d’acreditar i objectivar amb la memòria d’acti-
vitats i amb el mapa d’implementació al territori.

 e) En el cas de les entitats amb base associativa, tenir 
una estructura i un funcionament democràtics.

 3. Les circumstàncies esmentades en l’apartat 2 s’han 
de verificar en relació amb un període de temps no in-
ferior als tres anys anteriors a la data de presentació 
de la sol·licitud.

 4. Correspon al Govern acordar la declaració d’interès 
cultural de les associacions o fundacions esmentades 
en l’apartat 1.

 5. La concessió de la declaració d’utilitat pública com-
porta, per a les entitats que l’han rebuda, els drets se-
güents:

 a) Ésser destinatari preferent dels ajuts i les subvenci-
ons que s’estableixin a favor de les entitats que actuen 
en el camp de la cultura popular i tradicional.
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 b) Obtenir els beneficis fiscals que estableix la legisla-
ció vigent.

 c) Gaudir dels avantatges que estableixen les ordenan-
ces dels ens locals. 

Disposició derogatòria

Primera. Derogació de normes amb rang igual o 
inferior a aquesta llei

Resta derogada qualsevol disposició de rang igual o 
inferior que s’oposi al que disposa aquest text legal. 

Disposició final

Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2015 i s’es-
tableix un període de vacatio legis per a fer les adapta-
cions necessàries al manament d’aquesta llei, sempre 
que aquesta data no sigui inferior als 3 mesos després 
de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya. En cas que no fos així, la llei entra en vigor al cap 
de noranta dies de l’endemà d’haver estat publicada. 

Moció
sobre l’ús del català a 
l’Administració de justícia

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a:

 1. Presentar davant el Govern de l’Estat una proposta 
per a modificar l’actual LOPJ, per a demanar als mem-

bres de la carrera judicial un nivell adequat i suficient 
de català que garanteixi els drets lingüístics dels ciuta-
dans de Catalunya i la cooficialitat de les dues llen-
gües, d’acord amb el que estableix la Constitució es-
panyola en els articles 3.2 i 3.3, de la mateixa manera 
com es demana als altres treballadors de l’Administra-
ció de Justícia de Catalunya (art.101 i 102 EAC).

 2. Treballar de forma activa per arribar a un model 
d’estat en què sigui possible la convivència i el respec-
te entre les llengües oficials, d’acord amb els estatuts 
d’autonomia.

 3. Promoure el coneixement actiu de la llengua catala-
na del personal judicial i del personal al servei de l’Ad-
ministració de Justícia de Catalunya per a garantir el 
compliment de l’article 33.3 de l’EAC i el dret a garantir 
la tutela judicial efectiva de l’article 24 CE.

 4. Mantenir els recursos econòmics necessaris per a 
impulsar l’ús del català i atendre la situació actual de 
retallades i austeritat.

 5. Eliminar les subvencions a cursos de català a advo-
cats i altres professionals que presten serveis privats 
en l’àmbit de l’Administració de Justícia de Catalunya.

 6. Optimitzar els recursos de què ja disposa de la Ge-
neralitat en els serveis de traducció i interpretació, 
i posar-los a disposició dels ciutadans en els casos en 
què sigui necessària la traducció del català al castellà, 
en els judicis que se celebrin fora de la comunitat autò-
noma de Catalunya. 
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