
PLE 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
 

Sessió 50. Dimecres, 4 de març de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Preguntes amb resposta oral. 

2. Decret llei 1/2020, del 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 
17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per a millorar l’accés a 
l’habitatge. Tram. 203-00026/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 529, 9). 

3. Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2020. Tram. 
230-00007/12. Mesa Ampliada. Debat i votació. 

4. Projecte de pressupost del Síndic de Greuges per al 2020. Tram. 230-
00008/12. Mesa Ampliada. Debat i votació. 

5. Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari. Tram. 
202-00001/12. Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. Debat i votació 
del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 553, 15). 

6. Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista, per la instauració d’unitats de 
valoració forense integral, per la lluita contra la violència masclista. Tram. 
202-00053/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat i votació 
de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 285, 13) 

7. Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista. Tram. 202-00067/12. Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat de totalitat (text presen-
tat: BOPC 485, 14). 

8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de dones. Tram. 300-
00240/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

9. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures ferroviàries de les Ter-
res de l’Ebre i el Camp de Tarragona. Tram. 300-00241/12. Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

10. Interpel·lació al Govern sobre la situació laboral dels membres del Cos 
de Mossos d’Esquadra. Tram. 300-00242/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Substanciació. 
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11. Interpel·lació al Govern sobre els pressupostos per al 2020. Tram. 300-
00243/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

12. Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge des del sistema sanitari de les 
violències sexuals contra els infants. Tram. 300-00244/12. Grup Parlamenta-
ri de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

13. Interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a introduir la perspecti-
va de gènere en el sistema sanitari. Tram. 300-00245/12. Grup Parlamentari 
Republicà. Substanciació. 

14. Interpel·lació al Govern sobre l’ús de l’espai públic. Tram. 300-
00246/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

15. Interpel·lació al Govern sobre les seves interlocucions. Tram. 300-
00247/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

16. Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu. Tram. 300-00248/12. 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació. 

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cohesió territori-
al. Tram. 302-00194/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació. 

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte dels càr-
tels en l’economia catalana i l’Administració de la Generalitat. Tram. 302-
00195/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vota-
ció. 

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sector agrícola. 
Tram. 302-00196/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cultura a Catalu-
nya. Tram. 302-00197/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emergència climà-
tica i els nous projectes d’incineració de residus. Tram. 302-00198/12. Sub-
grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Debat i votació. 

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels 
centres d’internament per a estrangers. Tram. 302-00199/12. Grup Parlamen-
tari Republicà. Debat i votació. 
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Punt 1 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 4 DE MARÇ DE 2020, A LES 10.00H 

Preguntes al Govern 

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la negociació 
d’una sortida democràtica al conflicte polític i de l’amnistia. Tram. 310-
00311/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substan-
ciació. 

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la perspectiva de 
gènere i les bones pràctiques al Departament d’Interior. Tram. 310-
00312/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substan-
ciació. 

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els nous objec-
tius de dèficit. Tram. 310-00304/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts al llo-
guer. Tram. 310-00309/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanità-
ria. Tram. 310-00306/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació. 

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’orfandat en el 
marc dels serveis socials. Tram. 310-00307/12. Carlos Carrizosa Torres, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ús de l’espai 
públic. Tram. 310-00308/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Substanciació. 

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les expectatives 
generades pel Projecte de pressupost de la Generalitat per al 2020 en matèria 
d’educació. Tram. 310-00305/12. Carles Riera Albert, del Subgrup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substancia-
ció. 

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el feminisme del 
segle XXI i les polítiques públiques. Tram. 310-00303/12. Eduard Pujol i 
Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur de 
l’automoció a Catalunya. Tram. 310-00310/12. Eduard Pujol i Bonell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

Preguntes al president de la Generalitat 

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00177/12. Alejandro Fernández Álva-
rez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substancia-
ció. 

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00178/12. Jéssica Albiach Satorres, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 
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13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00176/12. Eva Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00180/12. Anna Caula i 
Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00179/12. Eduard Pujol 
i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00175/12. Carlos Carrizosa Torres, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 
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Punt 2 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 1/2020, del 21 de gener, pel qual es modifica el 
Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents 
per a millorar l’accés a l’habitatge 

203-00026/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 56245 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.01.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 29 de gener de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 1/2020, de 21 de gener, pel qual es 
modifica el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per 
millorar l’accés a l’habitatge, publicat al DOGC 8047, i ha manifestat que el 
termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que esta-
bleix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 23 de gener de 
2020. 

A la Mesa del Parlament 

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 21 de gener de 2020, 
s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, s’aprova la iniciativa 
SIG20TES0050 - Projecte de decret llei pel qual es modifica el Decret llei 
17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’ha-
bitatge.» 

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

Decret llei 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica el 
Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents 
per millorar l’accés a l’habitatge 

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

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

La Generalitat de Catalunya, fent ús de la competència exclusiva que li atri-
bueix l’article 137.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria 
d’habitatge, va aprovar el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesu-
res urgents per millorar l’accés a l’habitatge. 

Una vegada aprovat el decret llei, s’ha detectat que la definició d’habitatge 
buit introduïda a l’article 2.1 pot generar dubtes d’interpretació i, en conse-
qüència, problemes de seguretat jurídica que cal evitar en una matèria tan 
sensible com és la de l’habitatge. 
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En aquest sentit, a fi de dotar de major coherència la regulació continguda en 
el decret llei aprovat, s’ha de modificar els supòsits que justifiquen que un 
habitatge estigui desocupat. 

Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, a proposta del conseller de Territori i Sostenibili-
tat, i d’acord amb el Govern, 

Decreto:  

Article únic. Modificació de l’article 2.1 del Decret Llei 
17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millo-
rar l’accés a l’habitatge 

Es modifica l’apartat 2.1 del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de 
mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, que resta redactat de la 
manera següent:  

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

d) Habitatge buit: l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense 
causa justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són 
causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una 
situació de dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en 
procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l’habitatge sigui 
objecte d’un litigi judicial pendent de resolució. L’ocupació sense títol legí-
tim no impedeix que es pugui considerar buit un habitatge.» 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquest Decret Llei entra en vigor el mateix dia de la publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

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

Barcelona, 21 de gener de 2020 

Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Damià Calvet 
i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat 

Antecedents del Decret llei 

1. Comunicació a la Secretaria del Govern d’inici de la tramitació del Decret 
llei. 

2. Memòria justificativa. 

3. Informe jurídic. 

4. Text del Decret llei aprovat pel Govern. 

5. Certificat del secretari general donant conformitat a la documentació de 
l’expedient. 
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Punt 3 | Debat i votació 

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2020 

230-00007/12 

DICTAMEN 

Al Ple del Parlament 

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de febrer de 
2020, ha estudiat el projecte de pressupost del Parlament per al 2020 i, 
d’acord amb els apartats 3.g i 4 de l’article 37 del Reglament del Parlament, 
ha aprovat el següent 

Dictamen 

La Mesa Ampliada del Parlament de Catalunya acorda:  

a) Aprovar el projecte de pressupost del Parlament per al 2020 i trametre’l al 
Ple perquè, si escau, l’aprovi. 

b) Trametre al Ple la següent proposta d’article, perquè, si escau, l’aprovi i la 
incorpori al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2020:  

«1. Els romanents resultants de la liquidació del pressupost del Parlament 
són recursos financers propis d’aquesta institució, l’aplicació dels quals, per 
a atendre necessitats del Parlament, correspon a la Mesa. 

»2. La Tresoreria de la Generalitat ha de lliurar les dotacions pressupostàries 
de la secció PA, servei pressupostari PA 01, trimestralment, de manera anti-
cipada i en ferm, i a nom del Parlament. 

»3. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions de crèdit de la secció 
PA, servei pressupostari PA 01, sense limitacions, la qual cosa ha de comu-
nicar al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i pot 
acordar criteris de vinculació dels crèdits diferents dels que estableix aquesta 
llei.» 

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2020 

El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger 
Torrent i Ramió 

 

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2020 

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom 
Import con-

cepte Import  article 
Import total i 
per capítol 

TOTAL PRESSUPOST  PARLAMENT DE CATALUNYA (PA01)    62.980.337,42 

     

1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL     32.938.544,74 

  10    ALTS CÀRRECS   8.470.545,61   
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom 
Import con-

cepte Import  article 
Import total i 
per capítol 

    100   Alts càrrecs 8.470.545,61     

     1000001 Retribucions bàsiques 5.745.255,05     

     1000002 Retribucions complementàries 2.725.290,56     

              

  11    
PERSONAL EVENTUAL   1.410.090,27   

    110   Personal eventual 1.410.090,27     

     1100001 Retribucions bàsiques 917.510,32     

     1100002 Retribucions complementàries  492.579,95     

              

  12    PERSONAL FUNCIONARI   18.075.408,86   

    120   Retribucions bàsiques 12.929.382,12     

     1200001 Retribucions bàsiques  12.929.382,12     

    121   Retribucions complementàries 5.008.084,46     

     1210001 Retribucions complementàries  5.008.084,46     

    125   Substitucions i eventualitats de per-
sonal funcionari 137.942,28     

     1250001 Retribucions bàsiques 97.285,74     

     1250002 Retribucions complementàries  40.656,54     

              

  15    INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVI-
TATS EXTRAORDINÀRIES   90.000,00   

    151   Activitats extraordinàries 90.000,00     

     1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 90.000,00     

              

  16    ASSEGURANCES I COTITZACIONS 
SOCIALS   4.612.500,00   

    160   Quotes socials 4.612.500,00     

     1600001 Seguretat Social 4.608.000,00     

     1600004 Altres règims de previsió social 4.500,00     

              

  17    PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 
SOCIALS   280.000,00   

    172   Altres prestacions socials 280.000,00     
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom 
Import con-

cepte Import  article 
Import total i 
per capítol 

     1720001 Prestacions complementàries 280.000,00     

          

     
2      DESPESES CORRENTS DE BÉNS  I 

SERVEIS     10.575.585,88 

              

  20    
LLOGUERS I CÀNONS   412.550,64   

    200   Lloguers i cànons de terrenys, béns 
naturals, edificis i altres construcci-
ons 117.000,00     

     2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, 
béns naturals, edificis i altres cons-
truccions 117.000,00     

    201   Lloguers i cànons de material trans-
port 42.634,35     

     2010001 Lloguers i cànons de material de 
transport 42.634,35     

    202   Lloguers i cànons d’equips per a 
procés de dades, programari i repro-
grafia 226.533,86     

     2020001 Lloguers i cànons d’equips per a pro-
cés de dades 218.547,86     

     2020002 Lloguers d’equips reprografia i  de 
fotocopiadores 7.986,00     

    203   Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 
material 26.382,43     

     2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 
material 26.382,43     

              

  21    CONSERVACIÓ I REPARACIÓ   1.500.577,56   

    210   Conservació, reparació i manteni-
ment terrenys, béns naturals, edificis 
i altres construccions 1.050,00     

     2100001 Conservació, reparació i manteniment 
de terrenys, béns naturals, edificis i 
altres construccions 1.050,00     

    211   Conservació, reparació i manteni-
ment material transport 3.000,00     

     2110001 Conservació, reparació i manteniment 
material transport 3.000,00     

    212   Conservació, reparació i manteni-
ment d’equips procés de dades, pro-
gramari i reprografia 704.010,15     

     2120001 Conservació, reparació i manteniment 
d’equips per a procés de dades 237.973,62     
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom 
Import con-

cepte Import  article 
Import total i 
per capítol 

     2120002 Conservació, reparació i manteniment 
equips reprografia i fotocopiadores 51.000,00     

     2120003 Manteniment aplicacions informàti-
ques 415.036,53     

    213   Conservació, reparació i manteni-
ment d’altre immobilitzat material 738.747,91     

     2130001 Conservació, reparació i manteniment 
d’altre immobilitzat material 738.747,91     

    214   Altres despeses de conservació, 
reparació i manteniment 53.769,50     

     2140001 Altres despeses de conservació, repa-
ració i manteniment 53.769,50     

              

  22    MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I 
ALTRES   4.662.107,68   

    220   Material d’oficina 186.900,00     

     2200001 Material ordinari no inventariable 132.000,00     

      2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publi-
cacions 54.900,00     

    221   Subministraments   666.096,10     

     2210001 Aigua i energia 399.646,10     

      2210002 Combustible per a mitjans de trans-
port 24.200,00     

      2210003 Vestuari 41.000,00     

     2210005 Productes farmacèutics i analítiques 3.500,00     

     2210006 Compres de mercaderies i matèries 
primeres 15.000,00     

     2210089 Altres subministraments 182.750,00     

    222   Comunicacions  377.502,64     

     2220001 Despeses postals, missatgeria i altres 
similars 14.000,00     

     2220003 Comunicacions mitjançant serv. veu i 
dades adquirits altres entitats 363.502,64     

    223   Transports 18.000,00     

     2230001 Transports 18.000,00     

    224   Despeses d’assegurances 112.775,00     

     2240001 Despeses d’assegurances 112.775,00     

    225   Tributs 400,00     

     2250001 Tributs 400,00     
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom 
Import con-

cepte Import  article 
Import total i 
per capítol 

    226   Despeses diverses 955.950,00     

     2260001 Exposicions, certàmens i altres activi-
tats promoció 18.150,00     

     2260002 Atencions protocol·làries i representa-
tives 41.000,00     

     2260005 Organització reunions i conferències 50.000,00     

     2260006 Oposicions i proves selectives 28.000,00     

     2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials 8.000,00     

     2260011 Formació dels empleats públics 78.000,00     

     2260039 Despeses per serveis bancaris 1.000,00     

     2260040 Inscripció com a soci o altra figura a 
organismes o a entitats de caràcter 
associatiu 4.620,00     

     2260089 Altres despeses diverses 727.180,00     

    227   Treballs realitz. persones físiques  o 
jurídiques 1.377.630,96     

     2270001 Neteja i sanejament 677.593,96     

     2270005 Estudis i dictàmens 18.000,00     

     2270008 Intèrprets i traductors 57.000,00     

     2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i 
destrucció 10.868,00     

     2270089 Altres treballs realitzats per persones 
físiques o jurídiques 614.169,00     

    228   Serveis informàtics 966.852,98     

     2280002 Serveis informàtics realitzats per altres 
entitats 600.852,98     

     2280003 Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents 366.000,00     

              

  23    INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI   3.778.600,00   

    230   Dietes, locomoció i trasllats 192.000,00     

     2300001 Dietes, locomoció i trasllats 192.000,00     

    231   Altres indemnitzacions 3.586.600,00     

     2310001 Altres indemnitzacions 3.586.600,00     

              

  24    DESPESES DE PUBLICACIONS   221.750,00   
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom 
Import con-

cepte Import  article 
Import total i 
per capítol 

    240   Despeses de publicacions 221.750,00   

   2400001 
Despeses de publicacions 221.750,00   

        

        

4      TRANSFERÈNCIES CORRENTS     16.138.200,00 

              

  48    A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI 
DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORA-
TIUS   16.138.200,00   

    482   A altres institucions sense fi de lucre 16.138.200,00     

   4820001 A altres institucions sense fi de lucre i 
a altres ens corporatius 3.000,00   

     4820006 A grups parlamentaris 16.135.200,00     

              

              

6      INVERSIONS REALS     3.318.006,80 

        
  61    INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS   1.259.177,40   

    610   Inversions en edificis i altres cons-
truccions 1.259.177,40     

     6100001 Inversions en edificis i altres construc-
cions per compte propi 1.259.177,40     

        
  62    INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INS-

TAL·LACIONS I UTILLATGE   846.200,00   

    620   Inversions en maquinària, ins-
tal·lacions i utillatge 846.200,00     

     6200001 Inversions en maquinària i utillatge 312.300,00     

     6200004 Inversions en instal·lacions tècniques i 
altres instal·lacions 533.900,00     

        
  64    INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS   390.000,00   

    640   Inversions en mobiliari i estris 390.000,00     

     6400001 Inversions en mobiliari i estris 390.000,00     
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom 
Import con-

cepte Import  article 
Import total i 
per capítol 

  65    INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS 
DE DADES I TELECOMUNICACIONS   169.000,00   

    650   Inversions en equips de procés de 
dades i telecomunicacions 169.000,00     

     6500001 Inversions en equips de procés de 
dades 169.000,00     

              

  67    INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILIT-
ZAT MATERIAL   37.000,00   

    670   Inversions en altre immobilitzat ma-
terial 37.000,00     

     6700001 Fons bibliogràfic 17.000,00     

     6700002 Altre immobilitzat material 20.000,00     

              

 68   INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IN-
TANGIBLE   616.629,40  

    680   Inversions en immobilitzat intangible 616.629,40     

     6800002 Inversions en aplicacions informàti-
ques 1.000,00     

     6800005 Desenvolupament sistemes informació 615.629,40     

        

        
8      

VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS     10.000,00 

        
  83    

CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BES-
TRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC   10.000,00   

    830   Concessió de préstecs i bestretes 
fora del sector públic 10.000,00     

      8300001 Préstecs i bestretes concedits al per-
sonal 10.000,00     
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Punt 4 | Debat i votació 

Projecte de pressupost del Síndic de Greuges per al 2020 

230-00008/12 

TRAMESA AL PLE 

Al Ple del Parlament 

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de febrer de 
2020, ha estudiat el pressupost del Síndic de Greuges per al 2020. S’acorda 
elevar-lo al Ple perquè l’aprovi. 

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2020 

El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger 
Torrent i Ramió 

Projecte de pressupost del Síndic de Greuges per al 2020 

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import con-
cepte 

Import  article Import total i 
per capítol 

TOTAL PRESSUPOST      6.817.143,83 

1 REMUNERACIONS DE PERSONAL     5.947.413,83 

              

  10     ALTS CÀRRECS   376.411,53   

   100   Alts càrrecs 376.411,53     

     1000001 Retribucions bàsiques  163.707,43     

     1000002 Retribucions complementàries  212.704,10     

              

  11     PERSONAL EVENTUAL   2.092.302,95   

   110   Personal eventual 2.092.302,95     

     1100001 Retribucions bàsiques 522.970,44     

     1100002 Retribucions complementàries  1.569.332,51     

              

  12     PERSONAL FUNCIONARI   2.528.499,35   

   120   Retribucions bàsiques 867.941,92     

     1200001 Retribucions bàsiques  867.941,92     

   121   Retribucions complementàries 1.660.557,43     

     1210001 Retribucions complementàries  1.602.418,60     

     1210003 Altres millores retributives 58.138,83     
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom 
Import con-

cepte Import  article 
Import total i 
per capítol 

  15     INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVI-
TATS EXTRAORDINÀRIES 

  
100,00 

  

   150   Incentius al rendiment   100,00     

     1500001 Productivitat 100,00     

    151   Activitats extraordinàries 0,00     

     1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 0,00     

              

  16    ASSEGURANCES I COTITZACIONS 
SOCIALS 

  
950.000,00 

  

    160   Quotes socials 950.000,00     

     1600001 Seguretat Social 950.000,00     

              

  17    PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 
SOCIALS 

  
100,00 

  

    171   Aportacions a plans de pensions   100,00     

     1710001 Aportacions a plans de pensions 100,00     

              

     
2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS  I  

SERVEIS 
    

805.230,00 

              

  20    LLOGUERS I CÀNONS   16.300,00   

    200   Lloguers i cànons de terrenys, béns 
naturals, edificis i altres construcci-
ons 

100,00 

    

     2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, 
béns naturals, edificis i altres cons-
truccions 100,00 

    

    201   Lloguers i cànons de material de 
transport 10.000,00 

    

     2010001 Lloguers i cànons de material de 
transport 10.000,00 

    

    202   Lloguers i cànons d’equips per a 
procés de dades, programari i repro-
grafia 6.100,00 

    

     2020001 Lloguers i cànons equips procés dades 100,00     

     2020002 Lloguers equips reprografia i fotocopi-
adores 6.000,00 

    

    203   Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 
material 100,00 

    

     2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 
material 100,00 
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom 
Import con-

cepte Import  article 
Import total i 
per capítol 

  21    CONSERVACIÓ I REPARACIÓ   81.500,00   

    210   Conservació, reparació i manteni-
ment de terrenys, béns naturals, 
edificis i altres construccions 25.000,00 

    

     2100001 Conservació, reparació i manteniment 
de terrenys, béns naturals, edificis i 
altres construccions 25.000,00 

    

    212   Conservació, reparació i manteni-
ment equips procés de dades, pro-
gramari i reprografia 54.500,00 

    

     2120001 Conservació, reparació i manteniment 
equips procés dades 10.000,00 

    

     2120002 Conservació, reparació i manteniment 
d’equips reprografia i fotocopiadores 500,00 

    

     2120003 Manteniment aplicacions informàti-
ques 44.000,00 

    

    214   Altres despeses de conservació, 
reparació i manteniment 2.000,00   

  

     2140001 Altres despeses de conservació, repa-
ració i manteniment 2.000,00   

  

              

  22    MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I 
ALTRES   663.330,00 

  

    220   Material d’oficina 19.000,00     

     2200001 Material ordinari no inventariable 3.500,00     

     2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publi-
cacions 15.500,00 

    

    221   Subministraments   68.100,00     

     221000140 Aigua  58.500,00     

     221000160 Energia 4.500,00     

     2210002 Combustible per a mitjans transport 0,00     

     2210003 Vestuari 100,00     

     2210089 Altres subministraments 5.000,00     

    222   Comunicacions 81.000,00     

     2220001 Despeses postals, missatgeria i altres 
similars 67.000,00 

    

     2220002 Comunicacions mitjançant ser. veu i 
dades adquirits entitats Generalitat 0,00 

    

     2220003 Comunicacions mitjançant serv.veu i 
dades adquirits altres entitats 14.000,00 

    

    224   Despeses d’assegurances 9.000,00     

     2240001 Despeses d’assegurances 9.000,00     

    225   Tributs 100,00     

     2250001 Tributs 100,00     

    226   Despeses diverses 166.500,00     
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom 
Import con-

cepte Import  article 
Import total i 
per capítol 

     2260002 Atencions protocol·làries i representa-
tives 1.000,00 

    

     2260003 Publicitat, difusió i campanyes institu-
cional 45.000,00 

    

     226000440 Honoraris 7.900,00     

     226000450 Sentències 100,00     

     2260005 Organització reunions i conferències 28.000,00     

     2260006 Oposicions i proves selectives 10.000,00     

     2260009  Funcionament consells i òrgans  
col·legiats 42.400,00 

    

     2260011 Formació del personal propi 15.000,00     

     2260033 Desenvolupament programes segure-
tat i salut laborals en el treball per 
prevenció de riscos laborals 7.000,00 

    

     2260039 Despeses de serveis bancaris 100,00     

      2260089 Altres despeses diverses 10.000,00     

    227   Treballs realitzats per persones físi-
ques o jurídiques 293.630,00 

    

     2270001 Neteja i sanejament 123.000,00     

     2270002 Seguretat 18.000,00     

     2270005 Estudis i dictàmens 125.630,00     

     2270008 Intèrprets i traductors 7.000,00     

     2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i 
destrucció 1.000,00 

    

     2270013 Treballs tècnics 7.000,00     

     2270089 Altres treballs realitzats per altres 
empreses 12.000,00 

    

    228   Serveis informàtics 26.000,00     

     2280003 Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents 26.000,00     

  23    INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI 

  
35.100,00 

  

    230   Dietes, locomoció i trasllats 35.000,00     

     2300001 Dietes, locomoció i trasllats 35.000,00     

    232   Ajuts menjar 100,00     

     2320001 Ajuts menjar 100,00     

    233   Fons d’acció social 0,00     

     2330001 Fons d’acció social 0,00     

              

  24    DESPESES DE PUBLICACIONS   9.000,00   

    240   Despeses de publicacions 9.000,00     
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom 
Import con-

cepte Import  article 
Import total i 
per capítol 

     2400001 Despeses de publicacions 9.000,00     

              

     
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS     11.000,00 

              

  49    A L’EXTERIOR   11.000,00   

    490   A l’exterior 11.000,00     

     4900001 A l’exterior 11.000,00     

               

                

6 INVERSIONS REALS     49.500,00 

              

  61    INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS   4.000,00 

  

    610   Inversions en edificis i altres cons-
truccions 4.000,00   

  

     6100001 Inversions en edificis i altres construc-
cions 4.000,00   

  

              

  62    INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INS-
TAL·LACIONS I UTILLATGE 

  
2.000,00 

  

    620   Inversions en maquinària, ins-
tal·lacions i utillatge 2.000,00 

    

     6200001 Inversions en maquinària i utillatge 2.000,00     

              

  64    INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS   1.000,00   

    640   Inversions en mobiliari i estris 1.000,00     

     6400001 Inversions en mobiliari i estris 1.000,00     

              

  65    INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS 
DE DADES I TELECOMUNICACIONS   23.118,00 

  

    650   Inversions equips procés de dades i 
telecomunicacions 23.118,00   

  

     6500001 Inversions equips procés de dades  23.118,00     

              

  67    INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILIT-
ZAT MATERIAL   1.500,00 

  

    670   Inversions en altre immobilitzat ma-
terial 1.500,00   

  

     6700001 Fons Bibliogràfic 1.400,00     
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom 
Import con-

cepte Import  article 
Import total i 
per capítol 

     6700002 Altre immobilitzat material 100,00     

              

  68    INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IN-
TANGIBLE   17.882,00 

  

    680   Inversions en altre immobilitzat in-
tangible 17.882,00   

  

     6800002 Inversions en aplicacions informàti-
ques 17.882,00   

  

                

              

8 VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

              

  83    CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BES-
TRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC   4.000,00 

  

    830   Concessió de préstecs i bestretes 
fora del sector públic 4.000,00   

  

     8300001 Préstecs i bestretes concedits al per-
sonal 4.000,00   
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Punt 5 | Debat i votació del dictamen de la Comissió 

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament ali-
mentari 

202-00001/12 

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 

Al president del Parlament 

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 
19 de febrer de 2020, ha estudiat el text de la Proposició de llei sobre la re-
ducció del malbaratament alimentari (tram. 202-00001/12), l’informe de la 
ponència i les noves esmenes presentades per tots els grups parlamentaris 
(reg. 58991). 

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

Proposició de llei de prevenció de les pèrdues i el malbara-
tament alimentaris 

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari  
(tram. 202-00001/12) 

Preàmbul 

El malbaratament alimentari és un problema que en els darrers anys ha ad-
quirit molta rellevància tant en l’àmbit polític com en el social. S’ha incre-
mentat la consciència social sobre el fet que s’ha de lluitar contra les pèrdues 
i el malbaratament d’aliments que es generen al llarg de la cadena alimentà-
ria. Els models predominants de producció, transformació, distribució i con-
sum d’aliments són incapaços de resoldre els problemes de seguretat i sobi-
rania alimentàries de la població mundial. La dieta de gairebé nou-cents 
milions de persones és insuficient i pobra, mentre un terç del primer món 
pateix obesitat a causa d’una ingesta excessiva o inadequada. Segons l’Orga-
nització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), 
s’estima que un terç de tots els aliments produïts en l’àmbit mundial es per-
den o es malbaraten. 

El sistema alimentari actual sovint no considera els aliments com a béns 
bàsics, sinó com a mercaderies en contextos de relacions desiguals entre els 
agents alimentaris que condueixen a una sobreproducció i a la ineficiència en 
l’assignació de recursos i la fixació de preus. En aquest context, les pràcti-
ques comercials deslleials entre els diferents agents de la cadena alimentària 
s’han identificat com una de les principals causes de generació de pèrdues i 
malbaratament alimentaris. Però, en la mesura que aquestes pràctiques es 
manifesten en les relacions comercials d’aquests agents, són regulades per la 
Llei de l’Estat 12/2013, del 2 d’agost, de mesures per a millorar el funcio-
nament de la cadena alimentària. Aquesta norma regula amb caràcter bàsic el 
règim de contractació dels contractes alimentaris, prohibeix determinades 
pràctiques comercials que considera abusives i estableix un règim sanciona-
dor propi aplicable a les empreses que, per mitjà d’aquestes pràctiques, dis-
torsionen el correcte funcionament de la cadena alimentària. 
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Les pèrdues i el malbaratament alimentaris afebleixen l’economia, fan 
menys competitives les empreses, augmenten la despesa de la llar i obliguen 
l’Administració a destinar recursos per a gestionar els bioresidus. A més, 
tenen com a efectes la reducció de les terres fèrtils disponibles, la pèrdua de 
la diversitat biològica, l’excés d’ús d’aigua potable i energia i l’increment de 
la generació de residus, i són una de les causes del canvi climàtic. També 
tenen efectes en l’àmbit social. La crisi econòmica ha impulsat moltes enti-
tats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre a treballar 
per la garantia alimentària de tota la població. Si bé pèrdues i malbaratament 
alimentaris i pobresa són àmbits diferenciats, aquestes entitats han represen-
tat un paper fonamental en la redistribució alimentària, amb nous models de 
major implicació de les persones beneficiàries i de propostes de reinserció 
sociolaboral basades en l’economia circular i l’eficiència en l’ús dels recur-
sos. 

Cada any a la Unió Europea es malbaraten uns vuitanta-vuit milions de tones 
d’aliments, i es preveu que aquesta xifra augmentarà exponencialment si no 
s’adopten mesures preventives. Els costos del malbaratament són de tipus 
econòmic i mediambiental i afecten els consumidors, els agents de la cadena 
alimentària i les entitats d’iniciativa social. A més, el cost mediambiental 
repercuteix en el conjunt de la societat, principalment per mitjà de la creixent 
escassedat de recursos i els efectes sobre el canvi climàtic. El principal ob-
jectiu és, per aquesta raó, la prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris per a evitar que la sobreproducció o els excedents alimentaris es 
converteixin en residus. 

En un estudi publicat el 2013, l’Agència de Residus de Catalunya quantifica 
les pèrdues i el malbaratament alimentaris, n’identifica les causes i planteja 
propostes d’actuació per a reduir-los. Les principals conclusions són que a 
Catalunya es malbaraten anualment més de 260.000 tones d’aliments, que 
corresponen al 7% del que adquireixen les famílies, els restaurants i els co-
merços i que equivalen a trenta-cinc quilos d’aliments per càpita. La major 
part de les pèrdues i el malbaratament (el 58%) es produeix a les llars, seguit 
dels supermercats (16%), l’hostaleria (12%), el comerç minorista (9%), els 
serveis d’àpats (4%) i els mercats municipals (1%). En l’àmbit domèstic, les 
principals causes que influeixen en les pèrdues i el malbaratament alimenta-
ris són la manca de conscienciació sobre allò que es llença, la poca planifica-
ció de les compres, la manca de coneixement sobre les tècniques d’emma-
gatzematge, la confusió sobre les dates de caducitat i de consum preferent, i 
els formats de les racions que es poden adquirir en els supermercats. 

En l’àmbit europeu no existeix una normativa harmonitzada en aquesta ma-
tèria: tot i que hi ha hagut nombrosos intents per a legislar-la, només s’ha 
aconseguit establir algunes mesures en política agrícola comuna, com ara la 
supressió de les subvencions a l’exportació, que probablement ha ajudat a 
prevenir una sobreproducció, o el programa de consum de fruita i llet impul-
sat a les escoles per a fomentar bons hàbits alimentaris entre els nens i els 
joves, que pot anar acompanyat de mesures educatives que fomentin la pre-
venció del malbaratament alimentari. Ara bé, sí que existeix un document 
que pot actuar com a marc orientador en la matèria, la Resolució del 19 de 
gener de 2012 del Parlament Europeu sobre com evitar el malbaratament 
d’aliments: estratègies per a millorar l’eficiència de la cadena alimentària a 
la Unió Europea, que indica que la lluita contra el malbaratament alimentari 
s’ha de convertir en una prioritat en l’àmbit europeu. 
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La present llei no pot incloure mesures en l’àmbit de la política agrícola 
comuna, la política pesquera o la de seguretat alimentària, ja que queden fora 
de l’abast de les competències de la Generalitat. No obstant això, pretén 
conscienciar sobre el problema del malbaratament alimentari i habilitar al-
gunes eines que en facin possible la prevenció, amb l’aplicació de la jerar-
quia de prioritats que inspira la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, del 19 de novembre de 2008, sobre els residus, i promoure 
mesures que incentivin la reducció del malbaratament com, per exemple, 
l’establiment d’acords entre empreses distribuïdores i entitats d’iniciativa 
social. 

Les definicions de la Llei respecten els conceptes aplicables de conformitat 
amb la Directiva 98/83, del 3 de novembre de 1998, relativa a la qualitat de 
les aigües destinades al consum humà; la Directiva 2008/98/CE sobre els 
residus ja citada, modificada per la Directiva 2018/851, del 30 de maig; el 
Reglament 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, del 28 de gener de 
2002, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legisla-
ció alimentària; el Reglament 1169/2011 del Parlament Europeu i del Con-
sell, del 25 d’octubre de 2011, sobre la informació alimentària facilitada al 
consumidor; la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, i el Re-
glament 651/2014 de la Comissió, del 17 de juny de 2014, pel qual es decla-
ren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior. 

Així mateix, s’estableixen les obligacions dels diferents agents que interve-
nen en la cadena alimentària per a complir els objectius fixats per la Llei 
amb una voluntat clarament preventiva que pretén, des de l’administració 
competent, promoure i fer divulgació, de manera preferent, de bones pràcti-
ques i accions de sensibilització i l’elaboració d’estudis per a conèixer la 
quantificació, les causes i el moment en què es produeixen les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris. 

Des del punt de vista de l’Administració, es vol promoure l’elaboració d’es-
tudis per a conèixer la quantificació, el procés, el lloc i les causes de les pèr-
dues i el malbaratament alimentaris; treballar en el disseny d’indicadors 
d’avaluació; elaborar i difondre guies de bones pràctiques per a reduir les 
pèrdues i el malbaratament d’aliments dels agents de la cadena alimentària; 
desenvolupar campanyes d’informació dirigides a consumidors i restauració; 
promoure acords de compliment voluntari; desenvolupar la col·laboració 
amb els bancs d’aliments i altres entitats d’iniciativa social; fomentar els 
canals curts de comercialització; fomentar les auditories sectorials o 
d’empreses i el disseny i desenvolupament de nous projectes que permetin 
millorar l’eficiència en l’aprofitament d’aliments. 

La llei consta de quinze articles, dividits en quatre capítols. El capítol I, 
«Disposicions generals», incorpora l’objecte de la Llei, l’àmbit d’aplicació i 
les definicions dels conceptes. El capítol II, «Obligacions dels agents», esta-
bleix les obligacions de les empreses alimentàries, de les empreses del sector 
de la restauració i l’hostaleria, de les entitats d’iniciativa social i de la matei-
xa Administració pública i del sector públic. El capítol III, «Prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris», estableix mesures de suport i fo-
ment del Govern per a prevenir el malbaratament alimentari. El capítol IV és 
el règim sancionador. Finalment, la Llei es completa amb dues disposicions 
addicionals i set disposicions finals. 
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Capítol I. Disposicions generals 

Article 1. Objecte 

L’objecte d’aquesta llei és l’establiment d’accions de prevenció per a reduir 
les pèrdues i el malbaratament alimentaris i d’accions de foment per a aug-
mentar l’aprofitament i la valorització dels aliments al llarg de la cadena 
alimentària. 

Article 2. Àmbit d’aplicació objectiu 

Aquesta llei és aplicable a les activitats que duen a terme els agents de la 
cadena alimentària. 

Article 3. Àmbit d’aplicació subjectiu 

1. Aquesta llei és aplicable als agents de la cadena alimentària que duen a 
terme llur activitat en el territori de Catalunya, amb independència del lloc 
on l’entitat tingui el domicili social. 

2. Els agents a què fa referència l’apartat 1 són els següents: 

a) Les empreses alimentàries i les empreses del sector de l’hostaleria o la 
restauració. 

b) Les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre 
que presten serveis de distribució d’aliments. 

c) L’Administració pública. 

d) Els consumidors. 

e) Els espigoladors. 

Article 4. Definicions 

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 

a) Aliment o producte alimentari: qualsevol substància o producte destinats a 
ésser ingerits pels éssers humans o amb probabilitat raonable d’ésser-ho, tant 
si han estat transformats totalment o parcialment com si no, incloent-hi 
l’aigua i la resta de begudes i els xiclets, i excloent-ne els pinsos, els animals 
vius, llevat que estiguin preparats per a ésser comercialitzats per a consum 
humà, les plantes abans de la collita, els medicaments, els cosmètics, el tabac 
i els productes del tabac, les substàncies estupefaents o psicotròpiques i els 
residus i contaminants. 

b) Residu: qualsevol substància o objecte del qual el posseïdor es desprèn o 
té la intenció o l’obligació de desprendre’s. 

c) Residu alimentari: l’aliment que s’ha convertit en residu. 

d) Malbaratament alimentari: els aliments destinats al consum humà, en un 
estat apte per a ésser ingerits o no, que es retiren de la cadena de producció o 
de subministrament per a ésser descartats en les fases de la producció primà-
ria, la transformació, la fabricació, el transport, l’emmagatzematge, la distri-
bució i el consumidor final, amb l’excepció de les pèrdues de la producció 
primària. 

e) Bioresidu: el residu biodegradable de jardins i parcs, residus alimentaris i 
de cuina procedents de llars, oficines, restaurants, majoristes, menjadors, 
serveis de restauració col·lectiva i establiments de consum al detall, i residus 
comparables procedents de plantes de transformació d’aliments. 



Dossier PLE 50 
4 de març de 2020 

24 

 

f) Cadena alimentària: el conjunt d’activitats que duen a terme els agents als 
quals és aplicable aquesta llei que intervenen en la producció, la transforma-
ció, la distribució i el consum d’aliments. 

g) Espigolament: la recol·lecció dels aliments que han quedat al camp des-
prés de la collita principal o de les collites sembrades no recollides, amb 
l’autorització prèvia del titular de l’explotació. 

h) Pèrdues alimentàries: les parts comestibles dels aliments que queden a 
l’explotació mateixa, ja siguin reincorporades al sòl o utilitzades per a fer 
compostatge in situ. 

i) Empresa alimentària: l’empresa pública o privada que, amb ànim de lucre 
o sense, duu a terme una activitat relacionada amb qualsevol de les etapes de 
la producció, la transformació i la distribució d’aliments. 

j) Data de consum preferent: la data fins a la qual un aliment conserva les 
seves propietats específiques si s’emmagatzema correctament. 

k) Data de caducitat: la data a partir de la qual la ingesta d’un aliment pot 
comportar un perill immediat per a la salut humana, utilitzada en el cas 
d’aliments microbiològicament molt peribles, d’acord amb la normativa de 
seguretat alimentària. 

l) Prevenció: les mesures adoptades orientades a evitar que un aliment es 
converteixi en residu, a reduir la quantitat de residus mitjançant la reutilitza-
ció dels aliments, i a reduir l’impacte de la generació de residus sobre el 
medi ambient i la salut humana. 

m) Entitats d’iniciativa social: les fundacions, associacions, cooperatives, 
organitzacions de voluntariat i les altres entitats i institucions sense ànim de 
lucre que acompleixen activitats de serveis socials. 

n) Petites empreses: les empreses que ocupen menys de cinquanta persones i 
tenen un volum de negocis anual o un balanç general anual no superior a deu 
milions d’euros. 

o) Microempreses: les empreses que ocupen menys de deu persones i tenen 
un volum de negocis anual o un balanç general anual no superior a dos mili-
ons d’euros. 

p) Cooperatives: les societats que agrupen persones físiques o jurídiques 
amb interessos econòmics comuns, que es doten d’una estructura i un control 
democràtics amb unes condicions particulars d’adhesió, retirada i exclusió 
dels socis i que duen a terme una distribució equitativa dels beneficis de 
l’exercici. 

q) Consumidor: la persona física que, en el marc de la cadena alimentària, en 
una prestació de serveis o en el subministrament de béns actua com a desti-
natari final amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresa, ofici 
o professió. 

Capítol II. Obligacions dels agents de la cadena alimentària 

Article 5. Obligacions de les empreses de la cadena alimentà-
ria, les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sen-
se ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments 

1. Les empreses alimentàries i les entitats d’iniciativa social i altres organit-
zacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments tenen 
les obligacions següents: 
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a) Disposar d’un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimen-
taris i aplicar-lo, en els termes que s’estableixin per reglament. 

b) Reduir, mesurar i informar anualment sobre la quantificació de les pèrdu-
es i el malbaratament alimentaris, en els termes que s’estableixin per regla-
ment. 

c) Comptabilitzar els productes alimentaris que es destinin a la distribució 
gratuïta o a l’alimentació animal. 

d) Adoptar les mesures pertinents per a aplicar a les pèrdues i el malbarata-
ment alimentaris la jerarquia de prioritats contingudes en l’article 11, 
d’acord amb el que s’estableixi per reglament. 

e) Evitar actuacions orientades a deixar els aliments en condicions no aptes 
per al consum o la valorització. 

2. Les microempreses resten excloses de les obligacions a què fan referència 
les lletres a, b i c de l’apartat 1. 

3. Les empreses de la cadena alimentària, les entitats d’iniciativa social i 
altres organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució 
d’aliments, per a complir les obligacions a què fa referència l’apartat 1, po-
den elaborar un pla propi o es poden acollir a plans col·lectius de prevenció 
de les pèrdues i el malbaratament alimentaris elaborats amb relació a les 
diferents etapes de la cadena alimentària, en els termes que s’estableixin per 
reglament. L’Administració pública, d’acord amb el que estableix l’article 
7.h, els ha de facilitar guies per a elaborar aquests plans. 

4. Les empreses alimentàries i les entitats d’iniciativa social i altres organit-
zacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments, a 
més de complir les obligacions a què fa referència l’apartat 1, han de vetllar 
per: 

a) Capacitar els treballadors perquè actuïn de manera activa en la reducció 
del malbaratament alimentari, i implicar-los en aquesta acció. 

b) Aplicar mesures per a incentivar la venda de productes amb la data de 
consum preferent o de caducitat pròxima, d’acord amb la jerarquia de priori-
tats establerta per l’article 11. 

c) Promoure la prevenció de residus, per mitjà d’accions per a reduir el mal-
baratament alimentari i informar el consumidor sobre els hàbits de consum 
més responsables. 

d) Fomentar les línies de venda de productes amb imperfeccions o desperfec-
tes. 

e) Promoure el consum dels productes de temporada, els de proximitat, els 
ecològics i els ambientalment sostenibles. 

f) Incorporar o millorar la informació sobre l’aprofitament dels aliments i 
dels bioresidus. 

g) Millorar la segregació de la fracció orgànica. 

h) Fomentar la venda d’aliments a granel. 

Article 6. Obligacions de les empreses del sector de la res-
tauració i l’hostaleria 

1. Les empreses del sector de la restauració i l’hostaleria, a més de les obli-
gacions a què fa referència l’article 5, tenen les obligacions específiques 
següents: 

a) Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat. 
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b) Facilitar al consumidor que es pugui endur, sense cap cost addicional, els 
aliments que no hagi consumit, i informar d’aquesta possibilitat de manera 
clara i visible al mateix establiment, preferentment a la carta o al menú. 

c) Utilitzar envasos, per al trasllat dels aliments no consumits, que siguin 
aptes per a l’ús alimentari, reutilitzables, compostables o fàcilment recicla-
bles, i admetre que el consumidor dugui el seu propi envàs. 

2. Les empreses o entitats gestores de serveis d’àpats o menjadors escolars, 
en col·laboració amb els centres educatius, han d’establir programes d’edu-
cació en la reducció del malbaratament alimentari. 

3. S’han d’establir programes de reducció del malbaratament alimentari als 
hospitals i les residències geriàtriques que ofereixen servei d’àpats o de men-
jador, que compleixin la jerarquia de prioritats establerta per l’article 11, 
d’acord amb el que s’estableixi per reglament. 

Article 7. Obligacions de l’Administració pública 

L’Administració pública i la resta d’entitats del sector públic tenen les obli-
gacions següents: 

a) Incorporar, en els contractes públics i els convenis de gestió de serveis 
relacionats amb la gestió d’aliments, clàusules per a prevenir les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris. 

b) Crear un sistema d’informació per a recollir i analitzar les dades resultants 
de les obligacions a què fa referència l’article 5.1.b i c, en els termes que 
s’estableixin per reglament. 

c) Facilitar la creació d’espais i de sistemes per a la distribució dels exce-
dents alimentaris. 

d) Dotar de recursos econòmics els projectes que incloguin la reducció del 
malbaratament alimentari i que generin l’ocupació de col·lectius desfavorits. 

e) Elaborar un directori de referència amb la informació de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris de les empreses i entitats, desglossada per territoris, 
que faciliti als agents de la cadena alimentària la destinació dels aliments a 
diferents usos d’acord amb la jerarquia de prioritats establerta per l’article 11. 

f) Vetllar perquè la publicitat institucional, especialment la que va dirigida 
als menors, fomenti el consum responsable d’aliments. 

g) Elaborar el Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris, que s’ha de desplegar per reglament. 

h) Facilitar guies per a l’elaboració dels plans propis o col·lectius de preven-
ció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. 

i) Incloure en els programes d’alimentació a les escoles mesures educatives 
per a prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris. 

j) Exercir el control i la inspecció de les activitats objecte d’aquesta llei. 

Article 8. Drets de les entitats d’iniciativa social i altres or-
ganitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distri-
bució d’aliments 

Les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que 
es dediquen a la distribució d’aliments tenen els drets següents: 

a) Rebre aliments procedents de la donació i l’espigolament per a poder dur 
a terme llur tasca d’atenció als col·lectius més desfavorits i llurs projectes 
socials de caràcter inclusiu. 
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b) Rebre assessorament i informació de les administracions públiques, orga-
nitzacions del tercer sector social o empreses privades del sector alimentari. 

c) Rebre suport econòmic de les administracions públiques, en tant que vet-
llen pel dret a una alimentació saludable i generen ocupació, per a comprar 
aliments bàsics atenent preferentment a criteris de qualitat i d’impacte social 
dels productes, i no tant a criteris econòmics. 

Article 9. Obligacions de les entitats d’iniciativa social i altres 
organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la dis-
tribució d’aliments 

1. A les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre 
que es dediquen a la distribució d’aliments que són objecte d’aquesta llei els 
és aplicable la normativa en matèria de salut, qualitat, higiene i seguretat 
alimentàries. 

2. A més de les establertes per l’article 5, les entitats d’iniciativa social tenen 
les obligacions específiques següents: 

a) Mantenir unes pràctiques d’higiene correctes en la conservació i la mani-
pulació dels aliments que tenen a llur disposició. 

b) Mantenir els locals i els equipaments en bon estat de neteja i manteni-
ment. 

c) Disposar dels elements i les infraestructures necessaris per a conservar, 
manipular i distribuir els aliments en condicions òptimes, especialment els 
productes frescos. 

d) Promoure projectes que creïn ocupació i inserció sociolaboral, treballant 
des d’una perspectiva de solidaritat i cohesió social. 

3. Les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre 
que es dediquen a la distribució o a la comercialització d’aliments dins el 
marc de projectes socials de caràcter inclusiu no tenen responsabilitat civil, 
penal ni administrativa sobre els possibles defectes de naturalesa, aspecte, 
durada o envasatge o dels aliments, llevat que aquests defectes siguin deri-
vats d’actes negligents o de conductes intencionades per a causar-los. 

Article 10. Drets dels consumidors 

1. Els consumidors tenen els drets següents: 

a) Rebre informació per part de l’Administració pública i de les empreses 
alimentàries sobre programes de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris. 

b) Obtenir informació veraç i suficient sobre l’estat dels aliments que reben 
com a donació. 

c) Accedir a les dades del sistema d’informació a què fa referència l’article 
7.b. 

d) Endur-se dels establiments de restauració els aliments que no hagin con-
sumit. 

2. Resten exclosos de la facultat establerta per la lletra d de l’apartat 1 els 
aliments servits procedents dels serveis que no hagin estat contractats direc-
tament pel consumidor. 

Article 11. Jerarquia de prioritats dels agents 

Els agents de la cadena alimentària han d’adaptar llurs actuacions a la jerar-
quia de prioritats següent: 
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a) Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. 

b) Utilització per a l’alimentació humana. 

c) Utilització per a l’alimentació animal. 

d) Valorització material per mitjà de la recuperació d’elements i substàncies 
contingudes en els residus alimentaris per a usos industrials. 

e) Valorització material per mitjà de l’obtenció de compost de qualitat. 

f) Valorització energètica per mitjà de l’obtenció de biogàs. 

g) Altres tipus de valorització energètica. 

h) Eliminació. 

Capítol III. Prevenció de les pèrdues i el malbaratament ali-
mentaris 

Article 12. Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris 

1. El Govern, amb la col·laboració del Consell Català de l’Alimentació, ha 
d’elaborar el Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris, que s’ha d’actualitzar amb una periodicitat màxima de cinc anys. 

2. El Govern ha d’aplicar el Pla estratègic de prevenció amb la col·laboració 
i la cooperació dels agents que són objecte d’aquesta llei. 

3. El Pla estratègic de prevenció ha d’incorporar les dades següents, que han 
d’ésser publicades anualment pel Govern: 

a) La planificació general de les accions que s’han de dur a terme per a pre-
venir les pèrdues i el malbaratament alimentaris. 

b) La quantificació de les pèrdues i el malbaratament alimentaris en les dife-
rents etapes de la cadena alimentària. 

c) L’anàlisi de les causes de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. 

d) La concreció d’objectius. 

e) Les actuacions de suport i de foment. 

f) Els indicadors d’avaluació. 

g) Els responsables d’aplicar els objectius. 

4. El Pla estratègic de prevenció ha d’estar dotat amb recursos econòmics 
suficients per a assumir-ne el desplegament. 

5. El Govern ha d’avaluar el Pla estratègic de prevenció amb una periodicitat 
biennal, valorar l’execució de les seves polítiques i línies estratègiques i 
informar-ne el Consell Català de l’Alimentació i el Parlament de Catalunya. 

6. El Pla estratègic de prevenció, un cop aprovat pel Govern, ha d’ésser tra-
mès al Parlament perquè s’hi pronunciï. 

Article 13. Mesures de suport i foment per a la prevenció de 
les pèrdues i el malbaratament alimentaris 

1. L’Administració pública i les empreses alimentàries, per a prevenir les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris, han de dur a terme les accions se-
güents: 

a) Fomentar el coneixement de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. 

b) Fomentar campanyes informatives i de sensibilització per a prevenir les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris i l’impacte en la sostenibilitat eco-
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nòmica, social i ambiental que comporten, i conscienciar sobre la necessitat 
d’afavorir un consum responsable. 

c) Fomentar que les dates de consum preferent es fixin de manera responsa-
ble. 

d) Incentivar l’aprofitament d’aliments amb la data de consum preferent 
superada. 

e) Fomentar bones pràctiques comercials, al llarg de la cadena alimentària, 
per a prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris. 

f) Incentivar l’adopció d’acords o convenis de col·laboració entre els agents 
de la cadena alimentària i les entitats d’iniciativa social. 

g) Impulsar projectes cívics, comunitaris, de participació ciutadana i de vo-
luntariat que tinguin la finalitat de sensibilitzar i promocionar les pràctiques 
per a prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris, preferentment els 
projectes d’inserció sociolaboral o d’atenció de col·lectius vulnerables. 

2. L’Administració pública, a més de les incloses a l’apartat 1, ha de dur a 
terme les accions següents: 

a) Sensibilitzar, formar i capacitar tots els agents de la cadena alimentària 
sobre la necessitat de prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris, 
recuperar el valor dels aliments i promoure’n l’aprofitament, i especialment 
sobre la diferència entre la data de consum preferent i la data de caducitat. 

b) Incloure, dins els plans educatius, elements de conscienciació, informació 
i educació sobre les pèrdues i el malbaratament alimentaris. 

c) Promoure la recerca i la innovació per a explorar noves vies de prevenció 
de les pèrdues i el malbaratament alimentaris i d’aprofitament dels aliments, 
incentivant la tasca de les universitats i dels instituts de recerca tecnològica 
alimentària. 

d) Fomentar mesures de suport als artesans i als productors agraris i rama-
ders que siguin autònoms o microempreses. 

e) Promocionar instruments econòmics i financers i incorporar la prevenció 
de les pèrdues i el malbaratament alimentaris i l’aprofitament dels aliments 
com a criteris per a valorar en les accions de foment de les activitats empre-
sarials, en el marc del desenvolupament de l’economia circular i la bioeco-
nomia i la mitigació del canvi climàtic. 

f) Incorporar la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris entre 
els requisits dels distintius de qualitat ambiental, els sistemes de gestió am-
biental i altres instruments equivalents. 

Capítol IV. Règim sancionador 

Article 14. Infraccions 

1. Les accions o omissions que contravinguin les obligacions establertes per 
aquesta llei tenen el caràcter d’infraccions administratives. 

2. Les infraccions es classifiquen en greus i lleus. 

3. Són infraccions greus: 

a) Dur a terme una activitat dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei sense 
disposar d’un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, 
o amb un pla que sigui defectuós, o bé no aplicar-lo. 

b) No quantificar les pèrdues i el malbaratament alimentaris o no informar-
ne anualment. 
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c) No aplicar a les pèrdues i el malbaratament alimentaris la jerarquia de 
prioritats contingudes en l’article 11. 

d) No evitar actuacions orientades a deixar els aliments en condicions no 
aptes per al consum o la valorització. 

4. Són infraccions lleus: 

a) No permetre al consumidor que s’endugui, sense cap cost addicional, els 
aliments que no hagi consumit. 

b) No informar sobre la possibilitat d’endur-se els aliments no consumits, de 
manera clara i visible, al mateix establiment, preferentment a la carta o al 
menú. 

c) No facilitar envasos per al trasllat dels aliments no consumits, o no perme-
tre fer-ho en envasos duts pel mateix consumidor. 

d) No destinar els aliments que hagin superat la data de consum preferent als 
usos a què fa referència l’article 11, per l’ordre de preferència establert pel 
mateix article, d’acord amb el que s’estableixi per reglament. 

e) Comprar productes alimentaris per mitjà de pràctiques comercials que el 
reglament de desplegament d’aquesta llei defineixi com a deslleials o que 
siguin contràries a les normes de la competència que indueixin o fomentin 
malbaratament alimentari al proveïdor. 

Article 15. Sancions 

1. Per la comissió d’infraccions recollides per l’article 9, s’imposen les san-
cions establertes per la Llei 14/2003, del 13 de juny, de qualitat agroalimen-
tària, i per la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. 

2. Per la comissió d’infraccions recollides per l’article 14.3, s’imposen les 
sancions establertes pel text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol. 

3. Per la comissió d’infraccions recollides per l’article 14.4.a, b i c, 
s’imposen les sancions establertes per la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya. 

4. Per la comissió d’infraccions recollides per l’article 14.4.d i e, s’imposen 
les sancions establertes per la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, ser-
veis i fires. 

Disposicions addicionals 

Primera. Funcions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, com a depar-
tament competent en matèria d’alimentació i regulador de la cadena alimentà-
ria, té funcions d’impulsar la prevenció de les pèrdues i el malbaratament ali-
mentaris i l’aprofitament dels aliments al llarg de la cadena alimentària, i 
d’exercir-ne el control i la inspecció en l’àmbit de les seves competències. 

Segona. Contingut del Pla estratègic de prevenció de les pèr-
dues i el malbaratament alimentaris 

El contingut del Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbarata-
ment alimentaris, a què fa referència l’article 12.3, s’ha d’establir per regla-
ment. 
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Disposicions finals 

Primera. Modificació de la Llei 9/2004 

S’afegeix una lletra, la q, a l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 9/2004, del 24 de 
desembre, de creació de l’Agència Catalana del Consum, amb el text següent: 

«q) Vetllar perquè es duguin a terme els mecanismes d’informació amb rela-
ció a l’aprofitament dels aliments i la prevenció de les pèrdues i el malbara-
tament alimentaris.» 

Segona. Foment d’instruments econòmics 

El Govern, des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha de promoure instru-
ments econòmics per a fomentar la prevenció de les pèrdues i el malbarata-
ment alimentaris, prioritzant les línies d’ajuts financers que fomentin 
l’economia circular, la prevenció de residus, la cooperació i innovació, la 
millora de la competitivitat de les indústries agroalimentàries, el foment de 
les inversions per a mitigar el canvi climàtic, la promoció de la venda de 
proximitat i la transformació d’aliments per a finalitats socials. 

Tercera. Aprovació del Pla estratègic de prevenció de les pèr-
dues i el malbaratament alimentaris 

El Govern ha d’aprovar el Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris, a què fa referència l’article 12, en el termini d’un 
any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei. 

Quarta. Regulació de l’espigolament 

1. El Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
ha de regular l’espigolament com a activitat complementària i sense ànim de 
lucre per a la prevenció de les pèrdues alimentàries. 

2. La regulació a què fa referència l’apartat 1 ha d’incloure, com a mínim, 
els aspectes següents: 

a) Els principis i l’objecte de la regulació de l’activitat d’espigolament. 

b) Les condicions que han de complir les entitats i empreses d’economia 
social i solidària i organitzacions sense ànim de lucre per a dur a terme l’ac-
tivitat d’espigolament. 

c) Els requisits del document pel qual els productors, la pagesia i les empre-
ses donen el consentiment als espigoladors perquè duguin a terme l’activitat 
de l’espigolament a l’explotació agrària. 

d) Les condicions en què s’ha de dur a terme l’activitat de recol·lecció, condi-
cionament o transformació del producte espigolat, perquè el producte final que 
es destini a les persones en situació d’exclusió social compleixi totes les dispo-
sicions de la normativa de salut, higiene, seguretat i qualitat alimentàries. 

e) La promoció de la inserció laboral dels col·lectius desfavorits per mitjà de 
plans d’ocupació que complementin la tasca de l’espigolament. 

f) La concreció de la normativa sectorial en matèria de salut, higiene i segu-
retat alimentàries aplicable a l’activitat de l’espigolament. 

Cinquena. Desplegament de la llei 

El Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha 
d’aprovar el reglament que la desplegui. 
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Sisena. Disposicions amb augment de crèdits o disminució 
d’ingressos 

Els preceptes que eventualment comportin despeses amb càrrec als pressu-
postos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de 
la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor de la present llei. 

Setena. Entrada en vigor 

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

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2020 

El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Co-
missió, Montserrat Fornells i Solé 

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE 

Antic article 2 (text original de la proposició de llei) 

Nou article 4 (text del dictamen) 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4) 
De modificació de l’article 2 

Article 2. Definicions 

Als efectes d’aquesta llei, s’estableixen les següents definicions:  

a) Prevenció: segons la definició de l’article 3 punt 12 de la Directiva (UE) 
2008/98/CE. 

b) Aliment: segons la definició de l’article 2 del Reglament (CE) No 
178/2002. 

c) Residu alimentari: segons la definició l’article 3 punt 4 bis de la Directiva 
(UE) 2008/98/CE. 

d) Malbaratament alimentari: parts comestibles dels aliments que esdevenen 
residus alimentaris. 

e) Pèrdues alimentàries: les parts comestibles dels aliments que queden a 
l’explotació mateixa, ja siguin reincorporades al sòl o utilitzades per fer 
compostatge in situ. 

f) Data de consum preferent o data de durada mínima d’un aliment: segons 
la definició de l’article 2.2 r) del Reglament UE 1169/2011 d’informació 
alimentaria facilitada al consumidor. 

g) Data de caducitat: segons la definició de l’article 24 del Reglament UE 
1169/2011 d’informació alimentaria facilitada al consumidor. 

h) Entitats d’iniciativa social: segons article 69 de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials. 

i) Espigolament: acció de recollida d’aliments inicialment descartats a les 
explotacions agrícoles amb la finalitat de permetre el seu aprofitament. 

j) Microempresa: segons la definició de l’article 2 punt 3 de l’annex I del 
Reglament (UE) nº 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que 
es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat inte-
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rior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE nº L187 de 26 de 
juny de 2014). 

k) Petites empreses: segons la definició de l’article 2 punt 3 de l’annex I del 
Reglament (UE) nº 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. 

l) Cadena alimentària: conjunt d’activitats que realitzen els agents als quals 
s’aplica aquesta llei que intervinguin en la producció, transformació, distri-
bució i consum d’aliments o productes alimentaris. S’inclou el sector de la 
hostaleria i la restauració. 

m) Empresa alimentària: segons la definició de l’article 3 punt 2 del Regla-
ment (CE) No 178/2002. 

Esmena 9 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (1) 
De supressió i addició de l’article 2 lletra a 

Article 2. Definicions 

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:  

a) Pèrdua i malbaratament d’aliments: A més de la definició establerta en 
l’apartat segon de l’article 1 d’aquesta llei, s’entén per malbaratament 
d’aliments, les restes d’aliments preparats o cuinats menjables, el menjar en 
bon estat, envasat o no, que hom pot trobar dins dels circuits de recollida 
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals i la recollida de la 
fracció resta que generen les llars, la restauració i la distribució al detall. 
També aquells que es recuperen o llencen mitjançant el compostatge, collites 
sembrades/no recollides, digestió anaeròbica, producció de bioenergia, co-
generació, incineració, disposició a clavegueres, abocadors o rebutjats al 
mar. 

Aquella que l’Alt Panell d’Experts en Seguretat i Nutrició Alimentaria defi-
neix com a la pèrdua, en totes les etapes de la cadena alimentaria, de la 
collita al consum massiu, de menjat pensat inicialment per al consum humà, 
independentment de la causa. Malbaratament alimentari es refereix al men-
jar adient per al consum humà descartat o tudat a nivell de consum inde-
pendentment de la causa. 

Antic article 3 (text original de la proposició de llei) 

Suprimit (text del dictamen) 

Esmena 19 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (2) 
De supressió i addició de l’article 3  

Article 3. Principis rectors 

Aquesta llei s’inspira en els principis de solidaritat, igualtat, llibertat, com-
promís, altruisme, responsabilitat, civisme, generositat, cooperació i col·la-
boració entre administracions públiques i agents implicats. 

Les administracions públiques hauran d’incentivar el foment d’activitats que 
impliquin canvis de comportament i d’actitud dels actors socials. Aquestes 
activitats han d’anar encaminades a recuperar el valor del menjar i concebre 
les restes alimentàries com un recurs, sens perjudici del marc normatiu que 
afecta els aliments. Les administracions públiques haurien de limitar les 
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activitats que impliquin malbaratament de nutrients, fomentant e incentivant 
la reducció d’aquests residus. Valoritzar la inevitable fracció orgànica dels 
nostres residus com a font de nutrients, fomentant la seva recollida de forma 
que sigui reintroduïda en els cicles de la natura. 

Antic article 4 (text original de la proposició de llei) 

Nous articles 2 i 3 (text del dictamen) 

Apartat 1 

Lletra e 

Esmena 24 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (4) 
De modificació i supressió a l’article 4 punt 1 lletra e 

e) Entitats d’acció social, de voluntariat i d’atenció als col·lectius desfavorits 
i aquelles que realitzen projectes comunitaris. 

Les empreses de recollida i gestió de residus. 

Addició de noves lletres 

Esmena 25 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (3) 
D’addició a l’article 4 punt 1 d’una nova lletra a bis  

Article 4. Àmbit d’aplicació 

1. Aquesta llei s’aplica als subjectes que es descriuen en aquest apartat i 
duen a terme la seva activitat, de manera exclusiva en el territori de Catalu-
nya amb independència del lloc on tingui el domicili social l’entitat. Aquests 
subjectes són:  

a) Productors, manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris 

a) bis Importadors. 

Apartat 2 

Esmena 27 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (5) 
De supressió a l’article 4 apartat 2 

2. Resten exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei:  

a) Productes que hagin complert la seva data de caducitat 

b) productes recol·lectats en el medi natural 

c) els productes per a l’autoconsum 

d) La llet crua sense envasar 

e) la carn que no hagi estat sacrificada en escorxadors autoritzats 

f) els productes obtinguts de la caça i la pesca que prèviament no hagin pas-
sat per un procés de manipulació 

g) Aquells productes que l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària de-
termini no aptes pel consum humà 
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Addició de noves lletres  

Esmena 28 
GP de Ciutadans (6) 
D’addició d’una nova lletra h al punt 2 de l’article 4 

4.2.h) Aquells productes que no compleixen les normes de comercialització. 

Antic article 5 (text original de la proposició de llei) 

Suprimit (text del dictamen) 

Esmena 31 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (6) 
De supressió i addició a l’article 5  

Article 5. Drets dels agents 

Són drets dels agents implicats en els diversos sectors que lluiten contra el 
malbaratament alimentari:  

a) Donar suport a la recerca i a la innovació 

b) Promoure canvis normatius que dificultin la generació d’excedents afavo-
reixin l’aprofitament d’aliments 

c) Rebre incentius fiscals per les accions realitzades a favor de la donació 
d’aliments a les entitats d’acció social, els quals es determinaran per regla-
ment. 

c) bis Facilitar la informació requerida sobre els excedents que produeixin. 

d) Rebre suport tècnic i d’assessorament de les administracions públiques, 
entitats i empreses del sector alimentari respecte l’acció de reducció dels 
excedents d’aprofitament d’aliments 

Antic article 6 (text original de la proposició de llei) 

Nou article 5 (text del dictamen) 

Esmena 34 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (7) 
De supressió i addició a l’article 6 

Article 6. Deures dels productors i fabricants 

1. Són deures dels productors i els fabricants d’aliments primaris:  

a) Desenvolupar iniciatives de reducció de residus, en especial dels orgànics, 
en la indústria alimentària. 

a) bis Minimitzar la generació d’excedents  

b) Adoptar mesures per reduir el malbaratament alimentari, inclòs aquest 
concepte en les estratègies de responsabilitat social corporativa. 

b) bis Mantenir una oferta al mercat de productes «imperfectes»  

1. bis I dels fabricants d’aliments:  

a) Subministrar una informació detallada dels residus orgànics generats que 
sigui contrastada amb una recollida individualitzada. 
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b) Desenvolupar iniciatives de reducció de residus, en especial dels orgà-
nics, en la indústria alimentària. 

c) Seguint el principi de pagament per generació, fer una política de taxes 
per cada sector que tingui un tram subvencionat per aquells que es mantin-
guin en els percentatges inevitables i penalitzi els percentatges de residus 
superiors als inevitables. 

d) Oferir reinvertir les taxes de penalització en implementar amb noves 
practiques i que minimitzi la generació d’excedents. 

1. ter c) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament ali-
mentari en els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació. 

Antic article 7 (text original de la proposició de llei) 

Nou article 5 (text del dictamen) 

Esmena 42 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (8) 
De supressió i addició a l’article 7 

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:  

Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:  

a) Capacitar els seus treballadors i treballadores perquè actuïn de manera 
activa en la reducció del malbaratament alimentari en els processos produc-
tius. 

a) bis Prohibició d’utilitzar clàusules abusives que generen excedent alimen-
tari en les relacions amb els productors: penalitzacions per no compliment 
d’entregues que porten a sobre produir per prudència comercial. Impedir 
les practiques en que el client pot valorar la qualitat del producte i rebutjar 
o total o parcialment sense mecanisme d’arbitratge als que es puguin acollir 
els proveïdors. Mecanisme que treballin d’ofici sense dependre del seu re-
clam per part dels productors ja que no sempre està en condicions de fer-ho. 

b) Reduir als supermercats la generació de residus alimentaris amb la data 
de consum preferent superada, així com de residus alimentaris procedents de 
producte fresc. 

b) bis Fomentant, donant suport e incentivant fiscalment les línies de venda 
de productes imperfectes preferentment ecològics. 

b) ter Fomentant, donant suport e incentivant fiscalment les línies de venda a 
baix preu de productes d’últim moment. 

c) Orientar la marca del supermercat cap a la responsabilitat ambiental i 
social promovent accions per reduir el malbaratament alimentari i informar 
el consumidor sobre hàbits de consum més responsables. 

c) bis Mantenir sempre la possibilitat de comprar a l’engròs aquells produc-
tes que tradicionalment s’han comercialitzat d’aquesta manera 

c) ter Penalitzar amb un sobrecost aquests productes es presentin amb em-
bolcalls innecessaris i que obliguen a comprar quantitats determinades, 
explicitant el cost addicional pel consumidor que te l’embolcall innecessari, 
com s’ha fet amb la bosses de plàstic  

c) quarter Informació petjada de carboni dels productes, especialment d’aquells 
que venen de lluny o han necessitat de llargues cadenes de fred 
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c) quinquies Promoure el consum de productes de temporada, proximitat i 
ecològics, ja que per si mateixos impliquen menys malbaratament de recur-
sos i nutrients 

c) sexies Prohibir la publicitat alimentaria dirigida a la infància 

c) septies Prohibir les ofertes que afavoreixin un sobreconsum innecessari, 
tipus 2x1, rebaixes en la segona unitat, etc. 

d) Implicar els treballadors i treballadores dels establiments en l’acció contra 
el malbaratament. 

e) Millorar i fer més transparent la informació sobre l’ús dels aliments i dels 
residus alimentaris. 

f) Millorar la segregació de la fracció orgànica, detectant aquells recursos 
que tenen encara potencial d’aprofitament. 

g) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari 
en els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació. 

h) Els establiments comercials superiors a 400m2 no podran destinar a residu 
aquells aliments que hagin superat la data de consum preferent. 

i) En el cas dels supermercats, hipermercats i mercats, els productes amb 
data de consum preferent seran exposats per a la venda al públic en espais 
separats de la resta quinze dies abans del seu venciment, tot promovent la 
seva venda amb una reducció del preu de venda al públic. 

i) Els productes amb data de consum preferent que es retirin de la venda no 
es podran destinar directament a residu. Les empreses manipuladores i dis-
tribuïdores hauran d’impulsar convenis i acords amb altres empreses o enti-
tats per donar compliment a la priorització establerta a l’article 13 de la pre-
sent llei. 

j) Incrementar la venda a granel dels productes. 

Lletra i 

Esmena 49 
GP de Ciutadans (10) 
De modificació i supressió de la lletra i de l’article 7 

7.i) En el cas dels supermercats, hipermercats i mercats, els productes amb 
data de consum preferent seran exposats per a la venda al públic en espais 
separats de la resta quinze dies abans del seu venciment, tot promovent la 
seva venda amb una reducció del preu de venda al públic. 

Antic article 8 (text original de la proposició de llei) 

Nou article 6 (text del dictamen) 

Esmena 54 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (9) 
D’addició a l’article 8  

Article 8. Deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració:  

Són deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració incloent la 
restauració col·lectiva:  
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a) Segregar de la fracció orgànica, detectant aquells recursos que tenen enca-
ra potencial d’aprofitament. 

b) Reduir la quantitat de menjar procedent de les restes de les racions empla-
tades i del que no pot ser reutilitzat en cuina per evitar que sigui malbaratat. 
Les empreses de col·lectivitats treballaran amb els gramatges oficials del 
Departament de Salut per reduir el malbaratament dels plats. A les futures 
licitacions caldrà definir aquests gramatges. 

c) Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat. 

d) Facilitar al consumidor poder endur-se a casa la beguda i els aliments 
emplatats que no hagi consumit. Se l’advertirà verbalment al consumidor 
abans de la seva retirada, i no tindrà cap cost afegit per al consumidor. A 
més, a les cartes, els menús o al mateix establiment s’haurà d’informar de 
forma visible i clara que disposen d’aquesta possibilitat. 

e) Els envasos destinats al trasllat dels aliments emplatats no consumits hau-
rà de ser apte pel transport d’aliments, reutilitzable i/o biodegradable. El 
consumidor podrà portar el seu propi envàs. 

f) Les entitats, empreses o administracions que organitzin qualsevol tipus 
d’esdeveniment on s’ofereixi degustació, càterings a més de 100 comensals, 
hauran d’acomplir el que indiquen els punts d i e d’aquest mateix article. 

g) En el cas de les empreses o entitats gestores de càterings o menjadors 
escolars, s’establiran programes d’educació en la reducció del malbarata-
ment alimentari en col·laboració amb el centre educatiu. 

h) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari 
en els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació. 

i) Afavorir la compra de productes ecològics, de temporada i proximitat i 
que tinguin dificultats de comercialització tradicional: lletjos, irregulars, 
amb calibres no adequats... Subvencionar la utilització d’aquests productes 
en la restauració col·lectiva per compensar les seves majors dificultats a 
l’hora de ser cuinats. Afavorir els circuits curts per garantir la comercialit-
zació dels mateixos. 

Antic article 10 (text original de la proposició de llei) 

Article 10 (text del dictamen) 

Esmena 66 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (10) 
De supressió i addició de l’article 10 apartat c 

c. b) Rebre informació de la petjada ecològica dels aliments al seu abast en 
el bon maneig i aprofitament dels aliments en totes les etapes de la cadena 
alimentària. 

c) bis No rebre publicitat que indueixi al sobre-consum, especialment aque-
lla dirigida a la infància. 
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Lletra d 

Esmena 68 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (11) 
D’adició a l’article 10 apartat d 

d. Endur-se a casa les begudes i els aliments emplatats, en envasos que no 
siguin d’un sol ús o biodegradables, que no hagi consumit en un establiment 
de restauració, per evitar que es malbaratin. 

Addició de noves lletres 

Esmena 70 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (12) 
D’addició a l’article 10 un nou apartat e 

e) Rebre informació dels indicadors relatius de cada establiment sobre els 
residus que generen. 

Esmena 71 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (13) 
D’addició a l’article 10 un nou apartat f 

f) Accedir a línies de «productes lletjos» bonificades i a línies d’aliments 
«últim moment». 

Esmena 72 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (14) 
D’addició a l’article 10 un nou apartat g 

g) Endur-se a casa els aliments excedentaris dels menjadors escolars apli-
cant la filosofia de la carmanyola solidaria. 

Antic article 11 (text original de la proposició de llei) 

Suprimit (text del dictamen) 

Lletra b 

Esmena 74 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (15) 
D’addició de l’article 11 apartat b 

b) Conèixer millor l’etiquetatge i la garantia de qualitat dels productes, se-
gons si tenen una data de caducitat o bé, tenen una data de consum preferent, 
la seva petjada de carboni, el seu grau de proximitat. 
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Lletra c 

Esmena 75 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (16) 
D’addició de l’article 11 apartat c 

c) Valorar els comerços, hipermercats i supermercats que tinguin implanta-
des bones pràctiques pel que fa al tractament i manipulació dels aliments i 
l’estalvi d’embolcalls innecessaris i que prioritzin la venda a l’engròs evi-
tant la venda de quantitats prefixades i envasades en els aliments que tradi-
cionalment s’han comprat a l’engròs. 

Antic article 12 (text original de la proposició de llei) 

Nous articles 8 i 9 (text del dictamen) 

Esmena 76 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (17) 
De supressió de l’article 12  

Article 12. Drets i deures de les entitats d’acció social 

1. Són drets de les entitats d’acció social  

a) Rebre aliments procedents de la donació i l’espigolament per tal de poder 
portar a terme la seva tasca d’atenció als col·lectius més desfavorits. Així 
mateix, aquestes entitats tenen dret a rebre assessorament i informació de les 
administracions públiques, organitzacions del tercer sector social, o empre-
ses privades del sector alimentari, i allà on radiqui la seva seu. 

b) Rebre suport del sector públic i privat per dotar-se d’infraestructures que 
facilitin i millorin la conservació i processament dels aliments rebuts. 

2. Les entitats d’acció social tenen els següents deures:  

a. Garantir la bona conservació dels aliments. 

b. No utilitzar els excedents alimentaris per a la seva venda o revenda, amb 
l’excepció d’allò contingut en la Disposició addicional Setena. 

c. Distribuir els aliments segons el què estableix la normativa vigent. 

d. Rebutjar els excedents alimentaris que no compleixin amb la normativa de 
seguretat alimentària. 

e. Disposar dels elements i infraestructures necessàries per poder conservar, 
manipular i distribuir els aliments en condicions òptimes, especialment pel 
que fa al producte fresc. 

f. Formar els seus associats envers estratègies per a la reducció del malbara-
tament alimentari, així com a les persones a les quals es distribueixen els 
aliments. 

g. Fomentar la contractació de recursos humans professionalitzats i la parti-
cipació dels beneficiaris de les donacions en programes de reducció del mal-
baratament. 

3. Les organitzacions reconegudes com a organitzacions sense ànim de lucre 
d’acció social que porten, sense ànim de lucre, la distribució gratuïta 
d’aliments, s’equiparen als usuaris finals, pel que fa al bon estat de conser-
vació, transport, emmagatzematge i ús dels aliments. 
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Apartat 1 

Addició de noves lletres 

Esmena 81 
GP de Ciutadans (12) 
D’addició d’una nova lletra c al punt 1 de l’article 12 

12.1.c) Rebre suport econòmic per part de les administracions públiques per 
a la compra d’aliments bàsics que fomenten el dret a una alimentació salu-
dable i generen ocupació amb els criteris de qualitat de producte i impacte 
social per sobre del preu. 

Apartat 2 

Addició de noves lletres 

Esmena 87 
GP de Ciutadans (14) 
D’addició d’una nova lletra h al punt 2 de l’article 12 

12.2.h) En cas d’haver de comprar aliments, prioritzar la compra d’aliments 
saludables i que generin impacte social valorant-ne la qualitat i l’impacte 
per sobre del preu. 

Antic article 13 (text original de la proposició de llei) 

Nou article 11 (text del dictamen) 

Lletra e 

Esmena 92 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (18) 
De supressió i addició de l’article 13 apartat e 

Article 13. Priorització de les accions  

e) La valorització material a través de l’obtenció de compost de qualitat Uti-
litzar els excedents alimentaris inevitables per a fer compost per l’agricul-
tura i aquells que per les seves característiques no ho facin recomanable o 
per el reaprofitament energètic, especialment per a la metanització. Utilitza-
ció de criteris de pagament per generació per primar les bones practiques 
pel que fa a la quantitat i la selecció que permeti el compostatge penalitzant 
els residus mal seleccionats o superiors a allò que es consideri inevitable 
segons les bones pràctiques del sector. 
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Antic article 14 (text original de la proposició de llei) 

Nou article 12 (text del dictamen) 

Apartat 1 

Esmena 95 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (21) 
De modificació i supressió de l’article 14 apartat 1. 

1. El Govern ha d’elaborar el Pla català nacional de lluita contra el malbara-
tament alimentari de reducció del malbaratament alimentari amb una perio-
dicitat màxima de quatre anys. 

Apartat 2 

Esmena 96 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (22) 
De modificació i supressió de l’article 14 apartat 2. 

2. El Govern ha de dur a terme la planificació general de les activitats de 
l’acció contra el malbaratament alimentari, el qual ha de determinar els ei-
xos, les línies estratègiques, els objectius i les mesures a favor de 
l’aprofitament alimentari que calguin. 

Apartat 6  

Esmena 98 
GP de Ciutadans (15) 
De modificació i addició del punt 6 de l’article 14 

14.6. Tots els agents de la cadena alimentària indicats a l’article 4 
d’aquesta llei, a excepció dels consumidors, els agricultors i els ramaders, 
estaran obligats a facilitar a l’administració les dades quantitatives i quali-
tatives establertes al Pla. Aquestes dades seran publicades anualment pel 
Govern de Catalunya. 

Apartat 7 

Esmena 99 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (23) 
De supressió de l’article 14 apartat 7. 

7. Al final de la vigència de cada any, el Govern haurà de realitzar una anàli-
sis avaluatiu sobre la implantació de les polítiques i les línies estratègiques 
definides en el Pla informant del mateix al Consell Català de l’Alimentació, 
per tal d’aplicar els índexs correctors, si s’escau. 
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Títol de l’article  

Esmena 100 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (20) 
De modificació i supressió de l’article 14  

Article 14. Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari nacional 
de reducció del malbaratament alimentari. 

Antic article 15 (text original de la proposició de llei) 

Suprimit (text del dictamen) 

Esmena 102 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (25) 
De modificació i supressió de l’article 15 

Article 15. Contingut del Pla català de lluita contra el malbaratament nacio-
nal de reducció del malbaratament alimentari 

El Pla català de lluita contra el malbaratament nacional de reducció del mal-
baratament alimentari ha d’incloure, com a mínim, les mesures següents, 
amb el pressupost assignat, els terminis de compliment i els paràmetres ava-
luables:  

a) bis Mesures d’informació estadística dels residus alimentaris generats, 
amb personalització en els casos d’agents significatius de la cadena alimen-
taria. 

a) ter Mesures d’estudi dels sectors productius significatius i de com reduir 
el malbaratament alimentari. 

Lletra c 

Esmena 103 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (26) 
De modificació i addició a l’article 15 apartat c 

c) Accions de sensibilització, orientades a conscienciar la societat sobre els 
beneficis de l’aprofitament alimentari, com una forma d’expressió de la soli-
daritat entre els ciutadans sobre el malbaratament alimentari i de suport a 
les mesures de control i foment de la reducció dels excedents. 

Lletra d 

Esmena 104 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (27) 
De supressió de l’article 15 apartat d 

d) Actuacions formatives i de recerca destinades a millorar les accions 
d’aprofitament alimentari, sia de forma directa o per mitjà de les entitats. 

Antic article 16 (text original de la proposició de llei) 

Nou article 13 (text del dictamen) 
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Esmena 108 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (28) 
De supressió i addició de l’article 16  

Article 16. Mesures de foment  

Per tal de fomentar l’aprofitament alimentari la reducció del malbaratament 
i conscienciar dels seus efectes, que implica el malbaratament d’aliments, el 
Govern de la Generalitat haurà de dur a terme les següents accions de fo-
ment:  

a) Creació d’una plataforma informàtica única per recollir i analitzar totes les 
dades relacionades amb la reducció del malbaratament alimentari per part 
dels agents implicats. 

b) Foment en l’educació: el departament competent en matèria d’ensenya-
ment haurà d’incloure dins dels plans educatius, un programa de conscienci-
ació, informació i educació sobre el malbaratament d’aliments, que hauran 
d’impartir les escoles en els seus plans d’estudis. 

c) Foment de la recerca i innovació: el departament competent en aquesta 
matèria haurà d’incentivar, fomentar i promoure amb recursos econòmics la 
tasca universitària i dels instituts de recerca tecnològica alimentària. 

Les administracions públiques podran celebrar convenis de col·laboració 
amb aquestes institucions per tal de fomentar plans d’investigació i recerca 
en tecnologia processos de producció, distribució, comercialització i consum 
que poden evitar el malbaratament dels aliments. 

Lletra d 

Esmena 109 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (29) 
De supressió de l’article 16 apartat d 

d) Foment en la regeneració de residus: el departament competent en matèria 
de medi ambient haurà de dur a terme accions per tal de millorar la regene-
ració de residus en matèria orgànica. 

Aquest departament, en base el principi de coordinació i col·laboració haurà 
de donar suport a les administracions locals en la gestió de residus, especi-
alment en la fracció orgànica de residus municipals (FROM). Aquesta ajuda 
es podrà materialitzar amb la signatura de convenis de col·laboració per fer 
més efectiu la regeneració dels residus bossa tipus. 

Lletra e 

Esmena 110 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (30) 
De supressió i addició de l’article 16 apartat e 

e) Campanyes de conscienciació: l’Administració de la Generalitat, junta-
ment amb la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als durà a terme campanyes de sensibilització dirigides als consumidors per 
tal de recuperar el valor del menjar i concebre les restes alimentàries com un 
recurs per significar el cost ecològic que té el malbaratament dels aliments i 
la necessitat d’afavorir un consum responsable que el minimitzi. 



Dossier PLE 50 
4 de març de 2020 

45 

 

Lletra f 

Esmena 111 
GP Socialistes i Units per Avançar (36) 
D’addició a la lletra f de l’article 16 

Article 16. Mesures de foment  

Per tal de fomentar l’aprofitament alimentari i conscienciar dels efectes, que 
implica el malbaratament d’aliments, el Govern de la Generalitat haurà de 
dur a terme les següents accions de foment:  

[...] 

f) Foment de l’emprenedoria social i de projectes socials de caràcter inclu-
siu per tal de fomentar organitzacions sostenibles i innovadores en aquesta 
matèria. 

Esmena 112 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (31) 
De supressió de l’article 16 apartat f 

f) Foment de l’emprenedoria social per tal de fomentar organitzacions soste-
nibles i innovadores en aquesta matèria. 

Antic títol de la secció II (text original de la proposició de llei) 

Suprimit (text del dictamen) 

Esmena 113 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (24) 
De modificació i supressió al títol de la secció II  

Secció II. Mesures de suport i foment per lluitar contra el malbaratament 
alimentari reducció del malbaratament alimentari. 

Antic títol del capítol III (text original de la proposició de llei) 

Títol del capítol III (text del dictamen) 

Esmena 119 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (19) 
De modificació i supressió al Títol del Capítol III  

Capítol III. Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari nacional 
de reducció del malbaratament alimentari. 

Antiga disposició addicional segona (text original de la pro-
posició de llei) 

Contingut suprimit (text del dictamen) 

Esmena 148 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (33) 
De supressió i addició a la Disposició addicional Segona 

Segona. Agència de Residus de Catalunya 
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S’addiciona una lletra f) a l’article 57 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, amb 
la redacció següent:  

«e) Elaborar programes específics per la reutilització per reduir la generació 
de residus orgànics provinents del malbaratament alimentari d’aliments mal-
baratats en els diferents esglaons de la cadena alimentaria.» 

Antiga disposició addicional setena (text original de la pro-
posició de llei) 

Nova disposició final quarta (text del dictamen) 

Esmena 156 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (35) 
De modificació i supressió de la Disposició addicional Setena  

Setena. Regulació de l’espigolament 

En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha de 
regular l’espigolament com a activitat complementària i sense ànim de lucre, 
a per la reducció del l’excedent malbaratament alimentari, pel que fa a:  

a) Regulació de la seva activitat. 

b) Autorització de les entitats d’economia social i empreses socials per rea-
litzar l’activitat d’espigolament. 

c) Autorització dels productors, pagesia i empreses. 

d) Les condicions de venda o transformació del producte espigolat, priorit-
zant que el producte final vagi a parar a les persones en situació d’exclusió 
social. 

e) Afavorir la inserció laboral dels col·lectius desafavorits mitjançant plans 
d’ocupació que complementin la tasca de l’espigolament. 

f) Habilitar autoritzacions especials per reintroduir en el circuit comercial els 
aliments espigolats mitjançant projectes d’iniciativa social que generin ocu-
pació entre els col·lectius més desafavorits. 

Lletra g 

Esmena 161 
GP de Ciutadans (22) 
De supressió i addició de la lletra g de la Disposició addicional setena 

g) Habilitar autoritzacions especials per reintroduir en el circuit comercial 
Assegurar que els aliments espigolats mitjançant projectes d’iniciativa social 
que generin ocupació entre els col·lectius més desafavorits disposin de totes 
les garanties laborals. 
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Punt 6 | Debat de totalitat 

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclis-
ta, per la instauració d’unitats de valoració forense integral, 
per la lluita contra la violència masclista 

202-00053/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 32274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Inés Arrimadas García, presidenta, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de 
Fallois, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 111.b del Reglamento del Parlamento, presentan 
la siguiente proposición de ley:  

Proposició de llei de modificació a la llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclis-
ta per la instauració d’unitats de valoració forense integral, 
per la lluita contra la violència masclista 

Exposició de motius 

I 

Lamentablement, des de l’any 2003 fins a l’actualitat s’han produït més de 
900 víctimes mortals a causa de la violència de gènere. En l’any 2018 es van 
produir més de 40 víctimes mortals. Aquestes xifres són molt elevades i 
intolerables, i per aquest motiu, entre també els poders públics hem de trobar 
solucions i eines que permetin lluitar contra aquesta xacra social. 

Una de les eines que ajuden a lluitar contra aquesta xacra social són les 
unitats de valoració forense integral, equips multidisciplinaris formats per 
psicòlegs, treballadors socials i metges forenses que donen una resposta 
coordinada, específica i especialitzada entre els diferents professionals que 
valoraran el diagnòstic concret d’un possible cas de violència de gènere a 
través de l’elaboració d’informes que permeten un diagnòstic de la violència 
de gènere més enllà de la simple recerca de la simptomatologia d’una agres-
sió concreta. 

Aquestes unitats són unitats que ajuden els jutges a prendre les mesures més 
adients en les ordres de protecció i, per tant, ajuden a valorar la situació de 
les víctimes i donen una resposta apropiada i efectiva. 

La disposició addicional de la Llei orgànica 1/2004, de Mesures de Protecció 
Integral contra la Violència de Gènere les va crear fa 14 anys i instava a la 
seva implantació. 

No obstant això, en l’actualitat ens trobem que les Unitats de Valoració Fo-
rense Integral són molt escasses a Catalunya per la qual cosa no podem par-
lar d’una implantació efectiva després d’aquests catorze anys. No existeix 
una implantació efectiva ni a Tarragona, ni a Lleida, ni a Girona, mentre que 
a Barcelona, només n’existeixen en els partits judicials de Barcelona, 
l’Hospitalet de Llobregat i Gavà. 
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Aquesta situació succeeix, ja que no existeix una regulació apropiada, ni 
mitjans necessaris, i per tant, no es pot fer efectiva la finalitat per a la qual 
han estat creades, que no és una altra que ajudar a valorar la situació de les 
víctimes i donar una resposta idònia i efectiva. No podem obviar que la Fis-
calia ha demanat en nombroses ocasions la seva creació i la necessitat de 
reforçar les ja existents, a causa del fet que pateixen una important sobrecàr-
rega, cosa que fa que es retardi la tramitació dels procediments. 

Per tant, l’objectiu d’aquesta proposició de llei és impulsar una legislació 
convenient per impulsar les Unitats de Valoració Forense Integral, per tal de 
lluitar contra la violència de gènere. 

II 

Aquesta llei està formada per tres articles i dues disposicions finals. 

L’objectiu principal de la llei és regulació de les característiques de les Uni-
tats de Valoració Forense Integral, que serà l’encarregada d’efectuar i infor-
mar, a requeriment dels òrgans judicials amb competència en violència de 
gènere, les següents actuacions:  

a) Valoració integral dels efectes de la violència física, psíquica i sexual a les 
dones víctimes de violència de gènere. 

b) Valoració dels efectes de l’exposició a la violència i de les agressions 
sofertes pels fills i les filles i menors a càrrec seu. 

c) Valoració de la incidència, la perillositat objectiva i el risc de reincidència 
de l’agressor. 

d) Valoració relativa als procediments civils que afectin les víctimes de vio-
lència de gènere previstos en la legislació vigent. 

e) Les possibles propostes de mesures de protecció. 

Pels motius exposats, el Grup Parlamentari de Ciutadans, presenta la se-
güent:  

Proposició de llei de modificació a la llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclis-
ta per la instauració d’unitats de valoració forense integral, 
per la lluita contra la violència masclista 

Article primer. Addició d’un nou article 11 bis a la Llei 
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista 

Article 11 bis. (Nou) Unitats de Valoració Forense Integral  

1. Les Unitats de Valoració Forense Integral seran les encarregades d’assistir 
els òrgans judicials mitjançant l’avaluació clínica i psicosocial de víctimes i 
agressors. 

2. La Conselleria que ostenti les competències en matèria d’Administració 
de Justícia organitzarà, a través dels seus instituts de medicina legal, les Uni-
tats de Valoració Forense Integral encarregades de realitzar:  

a) La valoració integral dels efectes de la violència física, psíquica i sexual a 
les víctimes de violència masclista. 

b) La valoració dels efectes de l’exposició a la violència i de les agressions 
sofertes pels fills i les filles i menors a càrrec seu. 

c) La valoració de la incidència, la perillositat objectiva i el risc de reinci-
dència de l’agressor. 
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d) La valoració relativa als procediments civils que afectin les víctimes de 
violència masclista previstos en la normativa. 

e) Les possibles propostes de mesures de protecció. 

Article segon. Addició d’un nou article 11 ter a la Llei 5/2008, 
de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista 

Article 11 ter. (Nou). Composició de les Unitats de Valoració Forense Inte-
gral  

1. Les Unitats de Valoració Forense Integral estaran integrades per personal 
especialitzat en Medicina Forense, en Psicologia i en Treball Social i les 
altres que reglamentàriament es determinin, que desenvoluparan les funcions 
que els siguin pròpies sota la direcció de la persona encarregada de la coor-
dinació de la unitat. 

2. Reglamentàriament s’establirà la composició de membres que formaran 
part de les Unitats de Valoració Forense Integral en virtut de les necessitats 
de cada unitat. 

Article tercer. Addició d’un nou article 11 quater a la Llei 
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista 

Article 11 quater. (Nou). Funcions de les Unitats de Valoració Forense Inte-
gral  

1. El forense de guàrdia, els jutjats o la fiscalia podran sol·licitar a les Unitats 
de Valoració Forense Integral l’elaboració d’un informe pericial de diagnòs-
tic dels possibles casos de violència de gènere. 

2. Aquest informe serà únic i es realitzarà de manera conjunta i coordinada 
per tot l’equip que participi en el diagnòstic dels possibles casos de violència 
de gènere. 

3. Als efectes de l’establert en l’apartat anterior, per cada cas de valoració es 
designarà un professional de l’equip que supervisarà i coordinarà l’informe 
pericial. 

Disposició final primera. Desenvolupament reglamentari 

El Govern de la Generalitat desenvoluparà reglamentàriament en el termini 
màxim de tres mesos la normativa necessària per a l’efectivitat d’aquesta llei. 

En particular, el Govern de la Generalitat revisarà les relacions dels llocs de 
treball de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, de 
manera que s’adeqüin a les modificacions incloses en aquesta llei. 
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Disposició final segona. Entrada en vigor 

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya a excepció de les mesures que suposin 
un augment de crèdits o una disminució d’ingressos en relació amb el pres-
supost vigent, que no entrarà en vigor, en la part que suposi una afectació 
pressupostària, fins a l’exercici pressupostari següent a l’entrada en vigor 
d’aquesta normativa. 

Palacio del Parlamento, 5 de marzo de 2019 

Inés Arrimadas García, presidenta; Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de 
Fallois, diputado, GP Cs 

ESMENES A LA TOTALITAT 

Reg. 37450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 37450) 

A la Mesa del Parlament 

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, 
d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erra-
dicar la violència masclista, per la instauració d’unitats de valoració forense 
integral, per la lluita contra la violència masclista (tram. 202-00053/12). 

Esmena 
GP Junts per Catalunya, GP Republicà 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Palau del Parlament, 2 de maig de 2019 

Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus 
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Punt 7 | Debat de totalitat 

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

202-00067/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 52792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del 
Reglament del Parlament, presenta la proposició de llei següent:  

Proposició de llei de modificació de la llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 

Exposició de motius 

La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista va ser una llei pionera, fruit de la participació i la construcció de 
consensos entre les organitzacions feministes i els partits polítics de consens, 
aprovada. Encara avui en dia es pot considerar la llei més progressista en 
matèria de violències masclistes a l’Estat Espanyol. 

El 4 de desembre de 2018 es van presentar a la Comissió d’Igualtat informes 
d’avaluació dels 10 anys de la llei 5/2008 en els que s’identificaven mancan-
ces en el desplegament de la llei, i alguns aspectes que no van ser recollits en 
el seu moment i que ara seria necessari incorporar per poder fer més amplia i 
garantista la protecció de les víctimes de violències masclistes. 

El 13 de desembre de 2018 es va aprovar al Ple del Parlament la moció 
32/XII on es demanava l’ampliació de la llei 5/2008 per a incloure la violèn-
cia institucional, que va quedar fora en aquell moment. 

Quedava recollit en el punt següent:  

«c) Crear abans de tres mesos, en el marc de la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i del Pacte Nacional 
contra la Violència Masclista, un grup de treball sobre violència institucional 
contra les dones integrat per institucions i entitats especialitzades perquè faci 
un diagnòstic de la violència institucional contra les dones i proposi línies 
d’actuació per a combatre-la, i a reformar la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, per a incorporar-hi la vio-
lència institucional contra les dones com a violència masclista.» 

Reconeixent que la llei 5/2008 va ser una llei de consens, la seva reforma 
integral ha de ser també resultat d’un nou procés participatiu, liderat per les 
entitats feministes amb l’acompanyament del Parlament de Catalunya, on es 
treballin nous acords i s’ampliï la seva repercussió i impacte, a més de ga-
rantir el seu complet desplegament amb els recursos necessari. 

Mentre es produeix aquest procés, es considera necessari que el Parlament 
faci un pas endavant i assumeixi la responsabilitat de plantejar la incorpora-
ció d’alguns dels aspectes que van quedar fora de la 05/2008 en el seu mo-
ment, tot seguint el plantejament aprovat a la moció 32/XII, sense que això 
suposi afectar a l’essència de la llei i als consensos construïts ara fa 10 anys. 
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En aquest sentit, el projecte de modificació de llei que es presenta té la vocació 
d’ampliar i reforçar la llei, per adaptar-la al moment actual i per donar-li més 
robustesa per a protegir els drets de les dones, nenes i les adolescents transgè-
nere i cisgènere, a les persones intersexuals, així com a les identitats no binàri-
es o les que no es volen relacionar amb cap espectre de gènere binari 

Per això la proposta de modificació es centra en:  

– Introduir la violència institucional com a forma i àmbit, definint la diligèn-
cia deguda i especificant que dita violència s’exerceix per acció i per omis-
sió. 

– Introduir les violències digitals, donades les agressions que es succeixen al 
nostra voltant, suplantacions d’identitats digitals, us de fotografies o vídeos 
provatius, etc. 

– Introduir una definició de consentiment sexual on es clarifiqui la necessitat 
d’existència de desig. 

– Ampliar les violències en l’àmbit social i comunitari. 

– Ampliar les formes de violències masclistes. 

– Ampliar la formació a professionals. 

La present proposta té l’objectiu d’afavorir l’eradicació de les violències 
masclistes i reforçar els drets de les dones i pretén desencadenar un debat 
participatiu on aquestes i altres propostes de modificació sorgides durant la 
tramitació siguin repensades i avaluades per conjunt del moviment feminista 
i els grups parlamentaris. 

Article 1. De modificació del punt 2 de l’article 2 

2. Les referències a les dones incloses en aquesta llei, s’entén que inclouen 
també les nenes i les adolescents transgènere i cisgènere, a les persones in-
tersexuals, així com a les identitats no binàries o les que no es volen relacio-
nar amb cap espectre de gènere binari. 

Article 2. De l’article 3 

a) Violència masclista: la violència que s’exerceix contra les dones com a 
manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc 
d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones que ha impo-
sat un model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat 
com a superior i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, 
incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat 
un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àm-
bit públic com en el privat. 

b) Sensibilització: el conjunt d’accions pedagògiques i comunicatives enca-
minades a generar canvis i modificacions en l’imaginari social que permetin 
avançar cap a l’eradicació de la violència masclista. 

c) Prevenció: el conjunt d’accions encaminades a evitar o reduir la incidèn-
cia de la problemàtica de la violència masclista per mitjà de la reducció dels 
factors de risc, i impedir-ne així la normalització, i les encaminades a sensi-
bilitzar la ciutadania, especialment les dones, en el sentit que cap forma de 
violència no és justificable ni tolerable. 

d) Detecció: la posada en funcionament de diferents instruments teòrics i 
tècnics que permetin identificar i fer visible la problemàtica de la violència 
masclista, tant si apareix de forma precoç com de forma estable, i que per-
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metin també conèixer les situacions en les quals s’ha d’intervenir, per tal 
d’evitar-ne el desenvolupament i la cronicitat. 

e) Atenció: el conjunt d’accions destinades a una persona perquè pugui su-
perar les situacions i les conseqüències generades per l’abús en els àmbits 
personal, familiar i social, tot garantint-ne la seguretat i facilitant-li la infor-
mació necessària sobre els recursos i els procediments perquè pugui resoldre 
la situació. 

f) Recuperació: l’etapa del cicle personal i social d’una dona que ha viscut 
situacions de violència en què es produeix el restabliment de tots els àmbits 
danyats per la situació viscuda. 

g) Reparació: el conjunt de mesures jurídiques, econòmiques, socials, labo-
rals, sanitàries, educatives i similars, preses pels diversos organismes i 
agents responsables de la intervenció en l’àmbit de la violència masclista, 
que contribueixen al restabliment de tots els àmbits danyats per la situació 
viscuda. 

k) Diligència deguda: consistent en l’obligació de les Administracions 
d’abstenir-se de cometre qualsevol acte de violència envers les dones, i 
d’adoptar les mesures legislatives i de qualsevol altre ordre per a actuar amb 
la deguda diligència, en vistes a prevenir, castigar i reparar adequadament els 
actes de violència masclista. 

l) Victimització secundària o revictimització: el maltractament addicional 
exercit contra les dones que es troben en situacions de violència masclista i 
els seus fills i filles, com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits 
quantitatius i qualitatius de les intervencions dutes a terme pels organismes 
responsables, i també per les actuacions desencertades provinents d’altres 
agents implicats. 

m) Consentiment sexual: desig mutu afirmatiu i consensuat, emmarcat en 
l’autodeterminació sexual i en la dignitat personal, que dóna pas i avala 
l’exercici de pràctiques sexuals. Aquest, necessita de la llibertat en la seva 
prestació, ha de romandre vigent durant tota la pràctica sexual, està acotat a 
una persona o diverses persones, a unes determinades pràctiques sexuals i a 
unes determinades mesures de precaució tant d’un embaràs no desitjat com 
de transmissió d’ITS. No existirà consentiment quan l’agressor creii unes 
condicions o s’aprofiti d’un context, que directa o indirectament, imposin 
una pràctica sexual sense comptar amb el consentiment de la dona. 

n) Interseccionalitat o intersecció d’opressions: Reconeixement de que les 
violències masclistes basades en el gènere convergeixen amb d’altres eixos 
de discriminació, com l’origen, el color de la pell, la situació administrativa, 
l’edat, la classe social, la diversitat funcional o psíquica, les addiccions, 
l’estat serològic, la privació de llibertat, la orientació sexual o la identitat i 
expressió de gènere, que fa que impactin de manera agreujada i diferenciada. 
La interacció d’aquestes discriminacions, ha de ser tinguda en compte a la 
hora d’abordar les violències masclistes. 

Article 3. De modificació de l’article 4. Formes de violència 
masclista 

1. La violència masclista ve configurada per una continuïtat de situacions, en 
les què interactuen cadascuna de les formes de violència masclista amb els 
diferents àmbits en què es donen. Aquestes poden exercir-se de manera pun-
tual o de manera reiterada. 
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2. Als efectes d’aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d’alguna de 
les formes següents:  

a) Violència física: comprèn qualsevol acte o omissió de força contra el cos 
d’una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany. 

b) Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió que produeix en 
una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, d’humi-
liació, de vexacions, d’exigència d’obediència o submissió, de coerció ver-
bal, d’insults, d’aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de lliber-
tat. Aquesta violència també podrà dur-se a terme amb l’amenaça o la 
causació de violència física o psicològica contra l’entorn afectiu de la dona, 
molt especialment els fills i filles o altres familiars, quan es dirigeixi a afligir 
la dona. També inclou la violència ambiental, a través de l’exercici de la 
violència sobre béns i propietats de la dona, amb valor econòmic o sentimen-
tal, o sobre els animals amb qui es té un vincle d’afecte, amb la finalitat 
d’afligir-la i/o crear un entorn intimidatori. 

c) Comprèn qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual i la dignitat 
personal de la dona, creant unes condicions o aprofitant-se d’un context, que 
directa o indirectament, imposin una pràctica sexual sense comptar amb 
el consentiment de la dona, amb independència del vincle que uneixi la dona 
i el perpetrador. Inclou l’accés corporal, la mutilació genital femenina o el 
risc de patir-la, els matrimoni forçats, el tràfic i explotació de dones i nenes, 
l’assetjament sexual i per raó de sexe, l’amenaça sexual, l’exhibició, l’ob-
servació i la imposició de qualsevol pràctica sexual. 

d) Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: impedir o 
dificultar a les dones el prendre decisions sobre les seves pràctiques i prefe-
rències sexuals, sobre la seva reproducció i les condicions en les què es duu 
a terme. Inclou, la esterilització forçada, l’embaràs forçat, l’impediment 
d’avortament fora del supòsits legalment establerts, la dificultat per accedir 
als mètodes contraceptius, de prevenció d’ITS i de VIH, o als mètodes de 
reproducció assistida; les pràctiques ginecològiques i obstètriques, que no 
respectin les decisions, els cossos i els processos emocionals de les dones. 

e) Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada i no justifica-
da de recursos per al benestar físic o psicològic d’una dona i, si escau, de 
llurs filles o fills, i la limitació en la disposició dels recursos propis o com-
partits en l’àmbit familiar o de parella. 

f) Violència digital: consisteix en aquells actes de violència masclista i mi-
soginia on-line comesos, instigats amplificats i/o agreujats, en part o total-
ment, mitjançant l’ús de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació 
(TIC), plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sis-
temes de missatgeria instantània que afectin la dignitat digital i els drets 
digitals de les dones. Aquestes, causen danys psicològics i fins i tot físics, 
reforcen estereotips, danyen la dignitat i la reputació, atempten contra la seva 
privacitat i llibertat d’obrar, causen pèrdues econòmiques, i plantegen obsta-
cles en la seva participació política i a la seva llibertat d’expressió. 

g) Violència institucional: Els actes, pràctiques, criteris i procediments, que 
per acció o omissió, discriminin o atemptin contra els drets de les dones. La 
violència institucional, inclourà la producció legislativa, la interpretació i 
aplicació del Dret que tingui per objecte o provoqui aquest mateix resultat. 
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Article 4. De modificació de l’article 5. Àmbits de la violència 
masclista 

La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents:  

Primer. Violència en l’àmbit de la parella: consisteix en la violència física, 
psicológica, sexual o econòmica exercida contra una dona i perpetrada per 
l’home que n’és o n’ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o hi ha 
tingut relacions similars d’afectivitat. 

Segon. Violència en l’àmbit familiar: consisteix en la violència física, sexu-
al, psicològica o econòmica exercida contra les dones i les menors d’edat en 
el sí de la família i perpetrada per membres de la mateixa família, en el marc 
de les relacions afectives i dels lligams de l’entorn familiar. No s’hi inclou la 
violència exercida en l’àmbit de la parella, definida en l’apartat primer. 

Tercer. Violència en l’àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual, 
econòmica o psicològica que es pot produir en l’àmbit públic o privat durant 
la jornada de treball, o fora del centre i de l’horari establert si té relació amb 
la feina, i que pot adoptar dues tipologies:  

a) Assetjament per raó de sexe: consisteix en qualsevol comportament no 
desitjat, verbal o físic relacionat amb el sexe o gènere de la dona realitzat 
amb el propòsit o efecte d’atemptar contra la dignitat, la indemnitat o les 
condicions de treball de les dones, pel fet de ser-ho, creant un entorn intimi-
datori, desgastant, hostil, degradant, humiliant o ofensiu que dificulti el seu 
accés, promoció, ocupació de funcions, accés a càrrecs decisoris, remunera-
ció i reconeixement professional, en equitat amb els homes. 

b) Assetjament sexual: el constitueix qualsevol comportament verbal, no 
verbal o físic no desitjat d’índole sexual, que tingui com a objectiu o produ-
eixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat i la llibertat d’una dona o de crear-
li, un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. 

c) Discriminació per embaràs o maternitat: consistent en tot tracte desfavo-
rable a les dones relacionat amb l’embaràs o la maternitat. 

Quart. Violència en l’àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions 
següents 

a) Agressions sexuals: consisteixen en l’ús de la violència física i sexual 
exercida contra les dones i les menors d’edat que està determinada per l’ús 
premeditat del sexe com a arma per a demostrar poder i abusar-ne. 

b) Assetjament sexual. 

c) Tràfic i explotació sexual de dones i nenes. 

d) Mutilació genital femenina o risc de patir-la: inclou qualsevol procedi-
ment que impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial dels geni-
tals femenins o hi produeixi lesions, encara que hi hagi consentiment exprés 
o tàcit de la dona. Inclou la vulneració de drets a nenes i nens intersex al 
territori català. 

e) Matrimonis forçats. 

f) Violència derivada de conflictes armats: inclou totes les formes de violèn-
cia contra les dones que es produeixen en aquestes situacions, com ara 
l’assassinat, la violació, l’esclavatge sexual, l’embaràs forçat, l’avortament 
forçat, l’esterilització forçada, la infecció intencionada de malalties, la tortu-
ra o els abusos sexuals. 

g) Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones, com ara els 
avortaments selectius i les esterilitzacions forçades. 
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h) Feminicidis i agressions per raó de gènere: lesions, assassinats i homicidis 
de dones per raó de gènere. 

i) Vexacions, tractes degradants, amenaces i coaccions en l’espai públic 

j) Restriccions de les dones o privacions de llibertat, d’accedir a l’espai pú-
blic o als espais privats, a activitats laborals, formatives, esportives, religio-
ses o lúdiques, així com restriccions a la pròpia expressió en llibertat en 
quant a la seva orientació o expressió i identitat de gènere, la seva expressió 
estètica, política o religiosa. 

k) Represàlia als discursos i expressions individuals i col·lectives de les do-
nes que reclamen el respecte dels seus drets i expressions i discursos públics 
que fomentin, promoguin o incitin directa o indirectament la hostilitat, la 
discriminació o la violència envers les dones. 

Cinquè. Violència en l’àmbit digital: És aquella violència masclista que es 
dona en l’espai virtual, entès com a nova àgora d’interacció, participació i 
governança mitjanat Internet. Entre d’altres formes en constant evolució, 
inclou l’assetjament, la vigilància i seguiment, la denigració i la calúmnia, 
les amenaces, l’accés no autoritzat als equips i comptes de xarxes socials, la 
infracció de la privacitat, la suplantació d’identitat, la divulgació inconsenti-
da d’informació personal o de continguts íntims, el dany als equips o canals 
d’expressió de les dones i dels col·lectius de dones o els discursos d’incitació 
a la discriminació envers les dones. 

Sisè. Violència en l’àmbit institucional: Quan la manca de diligència deguda, 
quantitativa i qualitativa, en l’abordatge de les violències masclistes, sigui 
coneguda i/o promoguda per les administracions o hagi esdevingut en un 
patró de discriminació reiterat i estructural, constitueix una manifestació de 
violència institucional. Aquesta, pot cometre’s per acció o per omissió i pot 
provenir d’un sol acte o pràctica greu; de la reiteració d’actes o pràctiques de 
menor abast que generen un efecte acumulat o de la omissió d’actuar quan es 
conegui l’existència d’un perill real o imminent. La violència institucional 
inclourà la producció legislativa, la interpretació i aplicació del Dret que 
tingui per objecte o provoqui aquest mateix resultat. 

Setè. Qualssevol altres formes anàlogues que lesionin o siguin susceptibles 
de lesionar la dignitat, la integritat, o la llibertat de les dones. 

Article 5. De modificació de l’article 6. Finalitats 

Les mesures que aquesta llei estableix tenen com a finalitats:  

a) Complir amb diligència deguda les obligacions de sensibilització, preven-
ció, atenció, recuperació i reparació de les violències masclistes, així com la 
garantia de no repetició i la remoció de les estructures i pràctiques socials 
que les originen i perpetuen d’acord amb les competències atorgades a les 
administracions de Catalunya. 

b) Reconèixer els drets de les dones que pateixen violències masclistes a 
l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació, la reparació integral i la 
garantia de no revictimització. 

c) Facilitar Garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i l’auto-
nomia, i la llibertat i l’efectivitat dels drets de les dones. 

d) Establir mecanismes per fer recerca sobre violència masclista i difondre’n 
els resultats, i també per a la sensibilització social i la informació destinada a 
les dones. 
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e) Dotar els poders públics de Catalunya de recursos suficients i d’ins-
truments eficaços per a eradicar la violència masclista totes les formes de 
violència masclista en els àmbits preventiu, educatiu, de salut, formatiu, de 
justícia i execució penitenciària, dels mitjans de comunicació, digital, i labo-
ral, social i de l’esport. 

f) Establir el catàleg de drets de les dones que es troben en situació de vio-
lència masclista, exigibles davant les administracions públiques, i també per 
a llurs fills i filles, a més d’assegurar-ne l’accés gratuït als serveis públics 
que s’estableixin. 

g) Garantir drets econòmics per a les dones que es troben en situació de vio-
lència masclista, amb la finalitat de facilitar-los el procés de recuperació i 
reparació integral. 

h) Avaluar periòdicament la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les 
dones que pateixen violència masclista, integrada per un conjunt de recursos 
i serveis públics per a l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i la 
reparació integral. 

i) Establir mecanismes per a una intervenció integral i coordinada contra la 
violència masclista, per mitjà de la col·laboració de les administracions públi-
ques de Catalunya, i de la participació de les entitats de dones, de professio-
nals i d’organitzacions ciutadanes que actuen contra la violència masclista. 

j) Assegurar la formació especialitzada, obligatòria i periòdica de tots els 
col·lectius professionals que intervenen en l’atenció, l’assistència, la protec-
ció, la recuperació i la reparació destinades a les dones que pateixen violèn-
cia masclista i als seus fills i filles, així com espais de reciclatge i supervisió. 

k) Garantir el principi d’adequació de les mesures, per tal que a l’hora 
d’aplicar-les es tinguin en compte les necessitats i les demandes específiques 
de totes les dones que pateixen la violència masclista. El disseny i aplicació 
de les mesures, haurà de posar al centre els drets de les dones i fomentar la 
seva autonomia decisòria i la promoció de l’empoderament personal. 

Article 6. De modificació de l’article 7. Principis orientadors 
en les intervencions dels poders públics 

Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per 
l’article 6, han de seguir els criteris d’actuació següents:  

a) La obligatorietat d’assegurar l’efectivitat dels drets de les dones i de les 
nenes, i d’assegurar que visquin una vida lliure de violències, tot considerant 
la dimensió de Drets Humans, de qualitat democràtica i de vigència de 
l’Estat de Dret que suposa la seva vulneració. 

b) El compromís de la no-discriminació de les dones, evitant que les admi-
nistracions les discriminin, depurant responsabilitats quan qui pertanyi o 
treballi per a les administracions exerceixi actes de discriminació, així com 
protegint-les front a les discriminacions que puguin causar tercers. 

c) La consideració del caràcter estructural i de la naturalesa multicausal i 
multidimensional de la violència masclista, en especial pel que fa a la impli-
cació de tots els sistemes d’atenció i reparació. 

d) La consideració de l’impacte a nivell individual en la dona que pateix les 
violències masclistes directament, així com de l’impacte a nivell col·lectiu 
de la resta de dones, que en són coneixedores i que assisteixen a la resposta 
de les administracions envers aquestes. 
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e) La consideració del caràcter integral de les mesures, que han de tenir en 
compte tots els danys que les dones, i els seus fills i filles pateixen com a 
conseqüència de violència masclista. Aquests danys, impacten en l’esfera 
física, emocional, digital, econòmica, laboral, comunitària i social. 

f) La transversalitat de les mesures, de manera que cada poder públic impli-
cat, ha de definir accions específiques i coordinades, des del seu àmbit 
d’intervenció, d’acord amb models d’intervenció globals, en el marc dels 
programes quadriennals d’intervenció integral contra la violència masclista a 
Catalunya. 

g) La consideració de la diversitat de les dones i de la interseccionalitat, que 
provoca un impacte agreujat i diferenciat quan les violències es projecten 
alhora sobre diversos eixos de discriminació com l’origen, el color de la pell, 
la situació migratòria, l’edat, la classe social, la diversitat funcional o psíqui-
ca, l’addicció, l’estat serològic, la toxicomania, la privació de llibertat o la 
orientació sexual o identitat i expressió de gènere. 

h) La consideració de que totes les mesures han garantir que s’atorgui priori-
tat a les preocupacions, els drets, l’empoderament i la seguretat de les dones 
i de les nenes, així com la seva participació efectiva i en peu d’igualtat en 
l’adopció de decisions, a tots els nivells. 

i) La proximitat i l’equilibri de les intervencions en tot el territori, assegurant 
una atenció específica en les zones rurals. 

j) El compromís que la construcció de les respostes a la violència masclista 
s’ha de fer posant els seus drets al centre i partint des de les necessitats espe-
cífiques i les experiències de les dones en situacions de violència, a partir de 
les metodologies i les pràctiques que des de la societat civil i acadèmica i les 
organitzacions feministes en especial, han anat definint per mitjà de l’expe-
riència. 

k) La consideració de les dificultats singulars en què es troben dones de de-
terminats col·lectius en situacions específiques, d’acord amb el capítol 5 del 
títol III. 

l) El compromís actiu de garantir la intimitat i la privacitat de les dades per-
sonals de les dones en situació de violència, i també de les altres persones 
implicades o dels testimonis, d’acord amb la legislació aplicable. 

m) El compromís actiu d’evitar la victimització secundària i les violències 
institucionals contra les dones i els seus fills i filles i l’establiment de mesu-
res que impedeixin la reproducció o la perpetuació dels estereotips sobre les 
dones i la violència masclista. 

n) La formació obligatòria i periòdica sobre gènere i diversitat, de tots i totes 
les professionals que atenen directa o indirectament les dones en situacions 
de violència. L’avaluació continuada d’aquesta a partir d’espais de supervi-
sió i reciclatge professional. En el cas de les places públiques, cal garantir-ne 
l’especialització. 

o) El foment dels instruments de col·laboració i cooperació entre les distintes 
administracions públiques per a totes les polítiques públiques d’eradicació de 
la violència masclista i, en especial, el disseny, el seguiment, l’avaluació i la 
rendició de comptes de les mesures i dels recursos que s’han d’aplicar. 

p) El foment dels instruments de participació i col·laboració amb les organit-
zacions socials, en especial les de dones, com els consells de dones, el mo-
viment associatiu de les dones i els grups de dones pertanyents a moviments 
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socials i sindicals, en el disseny, el seguiment i l’avaluació de les polítiques 
públiques per a eradicar la violència masclista. 

q) La rendició de comptes anual de les distintes Administracions que disse-
nyen i duen a terme les polítiques públiques d’eradicació de les violències 
masclistes, que permeti analitzar el seu grau d’implementació, la seva efecti-
vitat i la possibilitat d’introduir millores. 

r) La creació periòdica d’espais d’intercanvi d’informació i experiències, 
entre el sector professional dels diferents àmbits d’atenció a les violències 
masclistes, el de les dones afectades i el dels col·lectius de dones que es de-
diquen a l’abordatge d’aquestes. 

s) La necessitat de vetllar per la celeritat de les intervencions, per tal de pos-
sibilitar una adequada atenció i evitar l’increment del risc o de la victimitza-
ció. Aquesta atenció urgent, és especialment necessària en el cas d’existir 
fills i filles que pateixen les violències exercides sobre les seves mares, en el 
cas de les noies adolescents i de les dones ressenyades en el capítol 5 del 
títol III. 

t) La limitació de la mediació, amb la interrupció o, si escau, la paralització 
de l’inici de qualsevol procés de mediació familiar si hi ha implicada una 
dona que ha patit o pateix qualsevol forma de violència masclista en l’àmbit 
de la parella o el familiar objecte de la mediació. 

u) La vinculació del Govern de la Generalitat amb els drets de les dones i el 
compliment del principi d’igualtat de totes les persones que viuen a Catalu-
nya, d’acord amb l’article 37 de l’Estatut i els tractats internacionals dels 
Drets Humans. 

w) El fet de que les violències digitals, són una amplificació de les violències 
analògiques, i causen un impacte greu, permanent i reiterat en les dones i les 
nenes. 

Article 7. De modificació de l’article 19 

1. El Govern ha de garantir que es dugui a terme la formació capacitadora de 
totes les persones professionals que treballen en la prevenció, la detecció, 
l’atenció, l’assistència, la recuperació i la reparació en situacions de violèn-
cia masclista. 

2. El Govern ha de promoure la formació específica de capacitació del per-
sonal inspector de treball i del personal judicial i no judicial al servei de 
l’Administració de justícia, del personal dels cossos de seguretat, de Institut 
de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) de la Fisca-
lia a Catalunya que intervinguin en els processos judicials relacionats amb la 
violència masclista. 

3. Els col·legis professionals, les organitzacions sindicals i empresarials i les 
administracions públiques competents han d’assegurar que la formació i la 
capacitació específiques a què fa referència aquest article s’incorporin en els 
programes de formació corresponents. 

4. La formació ha d’incloure programes de suport i cura de les persones pro-
fessionals implicades en el tractament de la violència masclista per tal de 
prevenir i evitar els processos d’esgotament i desgast professional. Caldrà 
garantir-ho en qualsevol de les formules de vinculació a la xarxa pública 
(subvencions, contractes, licitacions...) 

5. En els cursos de formació a què es refereix aquest article s’ha inclouran 
tant les tècniques i procediments propis de la seva professió, com les caracte-
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rístiques, les causes, efectes i conseqüències dels diferents tipus de violènci-
es masclistes sobre les dones i les nenes. 

6. Els cursos de formació inclouran la perspectiva de gènerè i les causes 
estructurals i socials de les violències masclistes, així com els impactes indi-
viduals i les formes intereseccionades així com col·lectives. 

Article 8. De modificació de l’article 19. Diversitat i dissidèn-
cia de gènere  

1. Totes les mesures i el reconeixement de drets que aquesta llei assenyala 
han de respectar la diversitat i dissidència de gènere. 

2. Les dones transgènere, les persones intersexuals, així com a les identitats 
no binàries o les que no es volen relacionar amb cap espectre de gènere bina-
ri i que pateixen violència masclista s’equiparen a les dones que han patit 
aquesta violència, als efectes dels drets establerts per aquesta llei. 

Article 9. D’addició d’un article 76 bis. Responsabilitat de les 
Administracions derivada de la revictimització i de les vio-
lències institucionals 

Els diferents graus de responsabilitat, dependran de la intensitat de l’actuació 
de l’administració i de l’impacte negatiu i riscos que provoqui en els drets 
fonamentals de les dones. 

1. La responsabilitat per aquestes, a més de comprendre la responsabilitat 
patrimonial de les administracions competents, comprendrà la responsabilitat 
disciplinària del personal actuant, sigui funcionarial o laboral. En els proce-
diments administratius en què calgui pronunciar-se respecte de la responsa-
bilitat de les administracions, per violència institucional envers una dona o 
un grup de dones, les entitats, associacions i organitzacions legalment consti-
tuïdes, que tinguin entre llurs finalitats la defensa i la promoció dels drets de 
les dones, tindran la consideració de part interessada. Tindran la mateixa 
consideració els sindicats i les associacions professionals. 

2. La reparació pels actes de violència institucional, comprendrà l’anul·lació 
de l’acte i la eradicació de la pràctica que va donar lloc a aquestes, junt amb 
el rescabalament tant de la dimensió econòmica com de la simbòlica, en 
termes individuals com a col·lectius. 

3. Els serveis jurídics de les Administracions demandades de Catalunya, en 
cas de desestimació de la demanda formulada en contra seva per revictimit-
zacio o per violències institucionals, renunciaran a la percepció de les costes 
judicials que hagin pogut ser imposades a la dona o a les entitats de dones 
demandants. 

4. Les Administracions de Catalunya, anualment, efectuaran avaluacions de 
victimització de les dones i dels seus fills i filles, que travessen els circuits 
d’abordatge de les violències masclistes, inclosos els processos judicials. El 
resultat de les mateixes, serà exposat davant del Parlament de Catalunya i 
divulgat a la resta de la societat. 

Article 10. D’addició d’un punt 5 a l’article 8 

5. L’adequació de l’abordatge de les violències masclistes, requereix el seu 
previ anàlisi quantitatiu i qualitatiu. La obtenció de dades estadístiques ofici-
als per a l’elaboració i avaluació de les polítiques públiques sobre violències 
masclistes, s’haurà de dur a terme dins del marc de la legislació catalana en 
matèria estadística, especialment pel que fa a la regulació del secret estadís-
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tic, en els termes establerts per la normativa catalana d’estadística vigent, la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la 
resta de normativa aplicable. 

Article 11. D’addició d’un article 8 bis. Recerca en violències 
masclistes digitals 

La recerca ha d’orientar-se en la tipologia de dones que reben aquestes vio-
lències, la tipologia de violències que reben, la seva freqüència, el tipus de 
perfils que protagonitzen aquestes violències i divulguen aquests discursos, 
les plataformes on aquests abusos i violència tenen lloc. l’impacte d’aquesta 
violència masclista a nivell individual i a nivell de drets fonamentals de les 
dones i dels drets humans, la resposta policial i judicial a les mateixes, 
l’índex d’infra-denuncia i les causes de la mateixa. 

Article 12. D’addició d’un punt 6 a l’article 9 

6. Totes les Administracions de la Generalitat, especialment aquelles en 
matèria d’educació, comunicació, participació i drets de la ciutadania, hau-
ran d’incorporar recursos formatius i pedagògics en ciutadania digital, per tal 
de proporcionar coneixements tècnics, així com una educació en valors, que 
fomentin un ús responsable, constructiu, respectuós i crític d’Internet i de les 
xarxes socials. 

Article 13. D’addició d’un punt 4 a l’article 30 

4. El Govern de la Generalitat, impulsarà l’establiment d’un conveni amb les 
principals plataformes intermediàries d’Internet, per a establir un vincle 
permanent entre el cos dels Mossos d’Esquadra i el Consell Nacional de les 
Dones de Catalunya, per treballar en l’establiment de criteris i mecanismes 
àgils i urgents de denúncia i retirada de continguts relacionats amb la violèn-
cia masclista, les discriminacions envers les dones i el discurs d’incitació a 
l’odi, la hostilitat i la discriminació envers les dones així com mecanismes 
àgils i urgents de protecció i de justícia restauradora per a la les víctimes de 
violencia digital. 

Article 14. D’addició dels punts 4 i 5 a l’article 31 

4. L’abordatge de les violències masclistes ha de procurar eliminar els fac-
tors que obstaculitzen la formulació de denuncia, que són d’ordre psicolò-
gics, jurídics, socials i econòmics. 

5. L’avaluació de risc per part de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, haurà de ser individualitzada, adaptada al tipus de violència 
concreta, i haurà d’informar-se de la percepció subjectiva de risc de la pròpia 
dona, la relació de dependència emocional o econòmica entre aquesta i el 
perpetrador, la durada i tipologia de violències patides, el suport familiar i 
comunitari de la dona, l’existència de procediments judicials en curs entre 
ambdós i l’existència dels factors de vulnerabilització i d’empoderament de 
la dona. L’avaluació de risc ha d’incloure el risc patits pels fills i flles de la 
dona. 
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Disposicions addicionals 

Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 
càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produirien efectes a partir de 
l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponents a l’exercici pres-
supostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei. 

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2019 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP 
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Punt 17 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cohe-
sió territorial 

302-00194/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 58434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.02.2020 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix 
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre la cohesió territorial (tram. 300-
00232/12). 

Moció 

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

1. Harmonitzar tots els instruments i programes aprovats pel Parlament de 
Catalunya i pel Govern de la Generalitat, com la comissió interdepartamen-
tal, l’agenda rural o «país viu», i dotar-los de coherència i visió territorial, 
per lluitar contra la despoblació del món rural. 

2. Aprovar, en el termini de sis mesos, un pla que ha d’establir una estratègia 
per al repte demogràfic especialment adreçat a les comarques d’obligada 
reactivació, que hauria d’afectar a les comarques de Ponent, Pirineu-Aran, 
Terres de l’Ebre, Priorat, Conca de Barberà i Ripollès, o aquelles del litoral, 
que per les seva especial situació econòmica o social, necessitin un especial 
tractament. 

3. Iniciar, en el marc d’aquest pla, un treball transversal de les diferents con-
selleries, que hauria d’abordar la governança, els drets i les oportunitats, el 
desenvolupament econòmic i la sostenibilitat ambiental. 

4. Recuperar el pressupost i serveis públics perduts durant els anys de reta-
llades, especialment els sanitaris, com un element clau per fixar la població 
al territori. Incentivar als professionals que treballin a les zones rurals amb 
més dificultat de cobertura. 

5. Recuperar el pressupost del 2010 per garantir la cobertura de TIC’s arreu 
del territori, especialment a les zones més aïllades o amb comunicacions més 
deficients. 

6. Crear un fons de finançament extraordinari de 30 milions d’euros, a través 
de l’Institut Català de Finances i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, per tal de facilitar els crèdits als agricultors i ramaders 
afectats per la crisi de preus i per garantir la seva viabilitat. 

7. Definir i presentar, en el termini de tres mesos, un calendari d’inversions 
específic per a les comarques de Ponent, Pirineu-Aran, Terres de l’Ebre, 
Priorat, Conca de Barberà, Baix Penedès i Ripollès, per tal de compensar les 
retallades de la inversió pública que s’han produït des del 2010. 

8. Presentar, en el marc del pla, una bateria de mesures extraordinàries en-
caminades a reforçar els serveis públics (ensenyament, serveis socials, ser-
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veis d’ocupació, habitatge...) d’aquelles comarques que reben població i que 
tenen altes taxes d’atur. 

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2020 

Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 60322, 60367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 3.3.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 60322) 

A la Mesa del Parlament 

Marc Parés Franzi, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cohesió territori-
al (tram. 302-00194/12). 

Esmena 1 
De modificació del punt 3 

3. Iniciar, en el marc d'aquest pla, un treball transversal de les diferents con-
selleries, que hauria d'abordar la governança, els drets i les oportunitats, el 
desenvolupament econòmic, l’equitat territorial i la sostenibilitat ambiental. 

Esmena 2 
De modificació del punt 4 

4. Recuperar el pressupost i serveis públics perduts durant els anys de reta-
llades, especialment els sanitaris i els educatius, com un element clau per 
fixar la població al territori. Incentivar als professionals que treballin a les 
zones rurals amb més dificultat de cobertura. Garantir l’arribada de la fibra 
òptica a totes les zones rurals per facilitar l’establiment i les oportunitats de 
treball dels professionals i les PIMES. 

Esmena 3 
D’addició d’un nou punt 9  

9. Desenvolupar, en el termini de sis mesos, un pla d’incorporació activa de 
la població jove al món rural i agrari, amb la previsió de mesures per facili-
tar l’accés a la terra i incentius als projectes petits i mitjans d’innovació en 
la producció, transformació i distribució agrària. 

Esmena 4 
D’addició d’un nou punt 10 

10. Promoure una llei catalana de la cadena alimentària que inclogui un 
catàleg de mesures deslleials, amb la prohibició del preu a resultat, la venda 
a pèrdues, la venda per sota del preu real i d’altres pràctiques de “preu 
predatori” utilitzades com a reclam comercial a costa del petit i mitjà pro-
ductor. La llei fixarà també un topall màxim en la posició de domini del 
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mercat, tant de producció i distribució d’inputs agraris com de distribució i 
transformació de productes alimentaris. 

Palau del Parlament, 2 de març de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 60367) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la cohesió territorial (tram. 302-00194/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió i addició al punt 1 

1. Harmonitzar Reforçar la coordinació de tots els instruments i programes 
aprovats pel Parlament de Catalunya i pel Govern de la Generalitat, com la 
comissió interdepartamental, l'agenda rural o "país viu", i dotar-los de cohe-
rència i visió territorial, per lluitar, entre d’altres, contra la despoblació del 
món rural. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió i addició al punt 2 

2. Aprovar en el marc de la coordinació entre l’estratègia país viu i la co-
missió interdeparetamental sobre despoblament rural, en el termini de sis 
mesos, un pla que ha d'establir una estratègia per al repte demogràfic especi-
alment adreçat a les comarques d'obligada reactivació, que hauria d'afectar a 
les comarques de Ponent, Pirineu- Aran, Terres de l'Ebre, Priorat, Conca de 
Barberà i Ripollès, o aquelles del litoral, que per les seva especial situació 
econòmica o social, necessitin un especial tractament. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i addició al punt 4 

4. Recuperar el pressupost i serveis públics perduts durant els anys de reta-
llades, especialment els sanitaris, com un element clau per fixar la població 
al territori. Incentivar als professionals que treballin a les zones rurals amb 
més dificultat de cobertura, sempre d’acord amb les a les noves necessitats. 
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Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 5 

5. Vetllar i impulsar aquelles iniciatives requerides per tal de garantir 
l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació al màxim nombre 
de zones rurals i a la major extensió de nuclis de població. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 6 

6. Crear una línia de finançament extraordinària, a través de l’Institut Cata-
là de Finances i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació, per tal de facilitar els crèdits als agricultors i ramaders afectats 
per la crisi de preus i per garantir la seva viabilitat. I reclamar al Govern de 
l’Estat espanyol la participació en el Pla d’arrancades de fruita de pinyol 
(2019-2021). 

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

7. Presentar, en el termini de sis mesos des de l’aprovació del pressupost de 
la Generalitat per al 2020, un calendari d’inversions específic per a les co-
marques que per la seva especial situació econòmica o social, necessitin un 
especial tractament. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió del punt 8 

8. Presentar, en el marc del pla, una bateria de mesures extraordinàries en-
caminades a reforçar els serveis públics (ensenyament, serveis socials, ser-
veis d'ocupació, habitatge...) d'aquelles comarques que reben població i que 
tenen altes taxes d'atur. 

Palau del Parlament, 2 de març de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 18 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte 
dels càrtels en l’economia catalana i l’Administració de la Ge-
neralitat 

302-00195/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 58640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.02.2020 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que 
estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’impacte dels càrtels 
en l’economia catalana i l’Administració de la Generalitat (tram. 300-
00233/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Sol·licitar un informe jurídic de cada resolució sancionadora de la CNMC 
–o d’altres autoritats de la competència homòlogues d’abast europeu o auto-
nòmic– relativa a càrtels o altres infraccions de la competència, identificant 
si l’empresa o el grup empresarial condemnat ha participat en processos 
públics de contractació amb alguna Administració catalana i, si és el cas, 
determinar si s’han pogut sofrir danys per la infracció de la competència i el 
possible abast de la indemnització exigible, així com analitzar la viabilitat i 
els requisits de l’acció judicial de rescabalament per danys i perjudicis. 

2. Identificada l’afectació a l’Administració catalana i/o a algun dels seus 
organismes públics o privats, per pràctiques contràries a la competència, 
establir de manera obligatòria l’exigència de promoure accions de reclama-
ció de danys i perjudicis, amb l’objectiu de rescabalar les finances públiques 
del mal causat. 

3. Garantir que les empreses sancionades per alguna autoritat de la compe-
tència i que hagin pogut generar algun mal per a l’Administració catalana 
quedin excloses de qualsevol mena de contractació pública, establint per a 
això els canvis pertinents en els plecs de les condicions de les contractacions 
públiques. 

4. Establir els canvis pertinents en el plec de condicions de les contractacions 
públiques, dins de l’àmbit competencial de Catalunya, per a excloure a les 
empreses que hagin infringit el dret de la competència en qualsevol mena de 
contractació pública, havent estat això declarat per alguna autoritat de la 
competència. 

5. Establir un control exhaustiu per a impedir que empreses sancionades per 
«bid rigging» puguin beneficiar-se de contractes públics en licitacions poste-
riors, si abans no han compensat íntegrament els danys causats. 

6. Establir una política de tolerància zero cap als càrtels, apartant de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, tant en organismes de caràcter pú-
blics com privats, a aquelles persones que actuïn o hagin actuat com a «faci-
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litadores» amb empreses que hagin contravingut el dret de la competència, 
en perjudici de l’administració de la Generalitat de Catalunya. 

7. Crear un registre públic d’empreses que, segons resolucions fermes d’au-
toritats de la competència, hagin format part de càrtels en els quals l’Admi-
nistració catalana s’hagi vist damnificada, amb la finalitat de conèixer i identi-
ficar els sectors de major afectació, i posant en guàrdia a altres administracions 
públiques. 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,  
GP CatECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 60347, 60361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 3.3.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 60347) 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte dels càrtels en l’economia 
catalana i l’Administració de la Generalitat (tram. 302-00195/12). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
De modificació del punt 2 que passaria a tenir el següent redactat:  

2. Identificada l'afectació a I'Administració catalana i/o a algun dels seus 
organismes públics o privats, per pràctiques contràries a la competència, 
establir de manera obligatòria l’exigéncia que el Govern de la Generalitat 
promogui accions de reclamació de danys i perjudicis, personant-se com a 
part, amb l'objectiu de rescabalar les finances públiques del mal causat, 
amb prohibició expressa de prestar qualsevol tipus d’assistència als respon-
sables públics o privats investigats.  

Esmena 2 
GP de Ciutadans 
De modificació del punt 3  

3. Garantir que les empreses sancionades per alguna autoritat de la compe-
tència i que hagin pogut generar algun mal per a qualsevol poder públic 
quedin excloses de qualsevol mena de contractació pública, establint per a 
això els canvis pertinents en els plecs de les condicions de les contractacions 
públiques. 
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Esmena 3 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou punt 8  

8. Adoptar les mesures necessàries perquè les persones investigades per 
qualsevol il·lícit vinculat amb la corrupció: (i) no puguin ésser nomenades o 
designades com a autoritats públiques i (ii) hagin d’ésser suspeses o cessa-
des immediatament en cas que s’obri una investigació en relació amb elles.  

Palau del Parlament, 2 de Març de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA (REG. 60361) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard 
Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’impacte dels càrtels en l’economia catalana i l’Administració 
de la Generalitat (tram. 302-00195/12). 

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

2. Acordar que, en el cas que el departament competent en matèria de finan-
ces públiques, qualsevol altre departament o qualsevol organisme del sector 
públic de la Generalitat de Catalunya constati que una conducta infractora 
sancionada per resolució ferma de l’ACCO, la CNMC o una altra autoritat 
de la competència autonòmica els ha ocasionat un perjudici econòmic deri-
vat de relacions contractuals amb l’entitat sancionada, el departament o 
organisme de que es tracti ha de trametre al Gabinet Jurídic de la Generali-
tat la corresponent ordre d’interposició d’accions. 

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

5. Promoure els canvis normatius adequats per tal de per condicionar la 
prohibició de contractar per infraccions de la competència regulades a la 
Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència amb el rescaba-
lament efectiu dels danys per il·lícits de la competència.Palau del Parla-
ment, 2 de març de 2020 

Anna Caula i Paretas Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat 
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Punt 19 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sector 
agrícola 

302-00196/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 58645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.02.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-
tado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción 
subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre el sector agrícola (tram. 300-
00238/12). 

Moción 

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

Medidas contra el despoblamiento 

1. Establecer o potenciar medidas para frenar el despoblamiento de Terres de 
l’Ebre y del medio rural en el marco de la comisión interdepartamental que 
lidere la coordinación de los proyectos territoriales que afecten a varias con-
sejerías. 

2. Elaborar e incluir en los presupuestos de la Generalitat un Plan Específico 
de Inversiones calendarizado para las comarcas de Terres de l’Ebre con el 
objeto de compensar los déficits de inversión pública y para mejorar su com-
petitividad con otros territorios en cuanto a niveles de renta y de servicios. 

3. Finalizar, antes del fin del año en curso, la red pública de muy alta capaci-
dad (fibra óptica) en todas las capitales de comarca que posibilite la imple-
mentación de la tecnología 5G en el mundo rural y continuar con el desplie-
gue al resto de municipios, incluidos los micropueblos. 

4. Impulsar medidas para dar a conocer la arquitectura rural y el patrimonio 
de piedra seca y la necesidad de su preservación por su valor histórico, pai-
sajístico y por su potencial turístico. 

5. Facilitar la atención personalizada en relación a la formación e itinerarios 
laborales, transporte, accesibilidad y servicios de proximidad, que garanticen 
la promoción de la autonomía y la atención a la dependencia. 

6. Impulsar un plan de mejora orientado a aumentar la proximidad a los ser-
vicios sanitarios y asistenciales básicos, garantizando un acceso equitativo 
en todo el territorio a las pruebas diagnósticas y a las visitas médicas. 

7. Fomentar medidas para que, a lo largo de las diferentes etapas educativas, 
el alumnado del medio rural tenga facilidades de transporte, acceso a los 
centros, becas de formación y alojamiento, para garantizar las mismas opor-
tunidades que a la población urbana, de forma que la educación no sea un 
motivo más que favorezca el despoblamiento rural, sino que ayude al esta-
blecimiento y fijación de las familias más jóvenes. 

8. Aumentar la frecuencia y horarios de trenes de cercanías entre las estacio-
nes de Terres de l’Ebre con las estaciones de Reus, Tarragona y Barcelona, 
así como reclamar al Gobierno de España que los servicios ferroviarios de 
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larga distancia tengan parada en la estación de l’Aldea-Amposta-Tortosa y la 
estación del Camp de Tarragona. 

9. Establecer incentivos fiscales y financieros que faciliten la actividad eco-
nómica de las empresas, los autónomos y las cooperativas que se instalen en 
zonas rurales con riesgo de despoblamiento. 

Protección del Delta del Ebro 

10. Aprobar un Plan Director para la Protección del Delta del Ebro que in-
cluya las propuestas de actuación consensuadas desde el territorio por la 
Taula de Consens del Delta de l’Ebre e incorpore en los presupuestos de la 
Generalitat el coste de dichas actuaciones plurianuales. 

11. Potenciar la comunicación y coordinación entre las diferentes adminis-
traciones públicas para la mejor ejecución de las actuaciones y proyectos 
establecidos en dicho Plan Director. 

Sector primario de terres de l’Ebre 

12. Optimizar la gestión del control de la cadena alimentaria de forma que el 
consumidor final no vea incrementados los precios, pero el productor perciba 
un precio en origen que le permita un incremento de su renta agraria. 

13. Fomentar el consumo de productos locales y de proximidad poniendo en 
valor su calidad y garantizando el cumplimiento de las exigencias legislati-
vas respecto a etiquetado, trazabilidad y fraude alimentario. 

14. Explorar la posibilidad de establecer beneficios fiscales en situaciones de 
crisis de precios. 

15. Establecer mejoras en la estrategia para la erradicación del caracol-
manzana en base a la valoración de los resultados obtenidos durante los úl-
timos cinco años e iniciar un nuevo plan de ayudas para continuar con la 
estrategia de lucha contra la plaga del caracol-manzana y su erradicación una 
vez finalizado el periodo de cinco años vigente. 

16. Priorizar el proyecto de riego del sistema Xerta-Sènia como herramienta 
de desarrollo, modernización de las explotaciones agrarias, aumento de la 
competitividad de los productores y colaboración en la fijación de jóvenes 
agricultores en el territorio. 

17. Potenciar las ayudas a jóvenes agricultores con un mayor acompañami-
ento y seguimiento de los proyectos empresariales con el objetivo de dar 
viabilidad y proyección futura de las explotaciones. 

18. Redactar y aprobar el Reglamento para el desarrollo de la Ley de Espa-
cios Agrarios para, entre otras posibilidades, poder elaborar el Planeamiento 
previsto en dicha ley, los Planes Territoriales Sectoriales Agrarios Específi-
cos de los territorios que se consideran prioritarios, como es el caso de Ter-
res de l’Ebre, y el Plan Territorial Sectorial Agrario de Cataluña. 

Gestión forestal y prevención de incendios 

19. Aumentar la inversión pública en instalaciones productoras de energía a 
partir de biomasa forestal y agrícola e incentivar la demanda de biomasa 
para usos energéticos, incluido el sector industrial. 

20. Fomentar la gestión forestal sostenible con el objetivo de reducir la su-
perficie boscosa no gestionada de Cataluña, así como la actividad del pasto-
reo, especialmente en aquellas zonas con mayor grado de abandono o riesgo 
de incendios. 
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21. Impulsar medidas de mejora de las infraestructuras relacionadas con la 
prevención y extinción de incendios forestales (accesos, puntos de suminis-
tro de agua, vías de evacuación, etc.) y fomentar la mecanización, la innova-
ción en maquinaria y los trabajos forestales profesionalizados. 

22. Establecer o mejorar la colaboración con las administraciones locales 
(ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones) y otros organismos 
territoriales como los consorcios, para dinamizar la actividad empresarial 
relacionada con la gestión forestal. 

Palacio del Parlamento, 17 de febrero de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-
tado,  GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 60264, 60323, 60351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 
3.3.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 60264) 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sector agrícola 
(tram. 302-00196/12). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d’un nou punt 9.bis 

Crear un fons de diners extraordinari de lluita contra la despoblació a les 
zones rurals al Pressupost de la Generalitat pel 2020, amb l’objectiu de poder 
complir amb els objectius de la comissió interdepartamental contra la despo-
blació. Aquest fons hauria de comptar, com a mínim, amb una aportació 
inicial de 100 milions d’euros.  

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d’un nou punt 

El Parlament reprova la Consellera d’Agricultura, ramaderia i alimentació 
per no haver sol·licitat els ajuts oferts pel Ministeri d’Agricultura pels incen-
dis de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià. 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d’un nou punt  

Crear un fons de finançament extraordinari de 30 milions d'euros, a través de 
l'Institut Català de Finances i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pes-
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ca i Alimentació, per tal de facilitar crèdits als agricultors i ramaders afectats 
per la crisi de preus i per garantir la seva viabilitat. 

Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d’un nou punt  

Recuperar el pressupost perdut del Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació des del 2010 i augmentar el percentatge respecte el total 
del pressupost de la Generalitat de Catalunya, ja que la proposta del 2020 es 
situa en el percentatge més petit dels darrers 10 anys. 

Esmena 5 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d’un nou punt  

El Parlament reprova les declaracions de la Consellera d’Agricultura, que 
posava en qüestió la qualitat de la fruita de Lleida. I insta al Govern a iniciar 
una campanya institucional per tal de donar a conèixer la qualitat i les propi-
etats saludables de la fruita produïda a Catalunya. 

Esmena 6 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d’un nou punt  

Instar a la Consellera d’Agricultura a assistir a les reunions convocades pel 
Ministeri d’Agricultura per tal de coordinar una resposta conjunta a la crisi 
de preus dels productors d’aliments i defensar els interessos dels agricultors i 
ramaders catalans.  

Esmena 7 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d’un nou punt  

Impulsar un gran Acord, entre tots els agents de la cadena alimentària, per tal 
de fer front a la crisi de preus dels productors d’aliments. Així com, coordi-
nar aquestes accions amb les que es puguin impulsar des del Govern de 
l’Estat i des de al Unió Europea, amb el mateix objectiu.  

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2020 

Eva Granados Galiano Òscar Ordeig i Molist 
Portaveu del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 60323) 

A la Mesa del Parlament 

Marc Parés Franzi, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sector agrícola 
(tram. 302-00196/12). 
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Esmena 1 
De modificació del punt 1  

1. Establecer o potenciar medidas para frenar el despoblamiento de Terres de 
l'Ebre, Terres de Lleida, Alt Pirineu i l’Aran y del medio rural comarcas de y 
aquellas otras áreas rurales que, por su especial situación económica o 
social, necesiten un especial trato; en el marco de la comisión interdeparta-
mental que lidere la coordinación de los proyectos territoriales que afecten a 
varias consejerías.  

Esmena 2 
De modificació del punt 4  

4. Impulsar medidas para dar a conocer la arquitectura rural y el patrimonio 
arquitectónico tradicional de la piedra seca y la necesidad de su preservaci-
ón por su valor histórico, paisajístico y por su potencial turístico, y por su 
función de la preservación del suelo agrario y el paisaje contra la erosión.  

Esmena 3 
De modificació del punt 8  

8. Aumentar la frecuencia y horarios de trenes de cercanías entre las estacio-
nes de Terres de l'Ebre con las estaciones de Reus, Tarragona y Barcelona, y 
en las de Terres de Lleida con las estaciones de Cervera, Balaguer, Mont-
blanc y Monzón, así como reclamar al Gobierno de España que los servicios 
ferroviarios de larga distancia tengan parada en la estación de l'Aldea-
Amposta-Tortosa, la estación del Camp de Tarragona y la de Lleida – Piri-
neus.  

Esmena 4 
D’addició d’un nou punt 9bis  

9bis. Impulsar incentius fiscals i financers per afavorir l’arrelament del per-
sonal funcionarial al servei de les administracions públiques destinat a les 
zones rurals amb risc de despoblament, especialment el vinculat als àmbits 
de la salut, l’educació i la justícia. 

Esmena 5 
D’addició d’un nou punt 11bis  

11bis. Impulsar, conjuntament amb el Govern de l’Estat i la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre, un Pla de Gestió Integral dels Sediments a la Conca 
de l’Ebre que garanteixi la recuperació del Delta.  

Esmena 6 
De supressió del punt 16  

16. Priorizar el proyecto de riego del sistema Xerta-Sénia como herramienta 
de desarrollo, modernización de las explotaciones agrarias, aumento de la 
competitividad de los productores y colaboración en la fijación de jóvenes 
agricultores en el territorio. 
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Esmena 7 
De modificació del punt 17  

17. Potenciar las ayudas a jóvenes y mujeres agricultoras con un mayor 
acompañamiento y seguimiento de los proyectos empresariales y con incen-
tivos para el acceso a la tierra con el objetivo de dar viabilidad y proyección 
futura de las explotaciones. 

Esmena 8 
D’addició al punt 22  

22. Establecer o mejorar la colaboración con las administraciones locales 
(ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones) y otros organismos 
territoriales como los consorcios, para dinamizar la actividad empresarial 
relacionada con la gestión forestal y desarrollar medidas orientadas a ga-
rantizar un precio justo de los productos forestales. 

Palau del Parlament, 2 de març de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA (REG. 60351) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard 
Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el sector agrícola (tram. 302-00196/12). 

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

Presentar en el termini de tres mesos un informe amb les dades de l’evolució 
de la població de les Terres de l’Ebre i presentar-ho a la Comissió Interde-
partamental sobre Despoblament Rural per la seva anàlisis i avaluació per 
tots els seus membres amb l’objectiu de coordinar projectes que puguin 
afavorir la població i el desenvolupament d’aquestes comarques 

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

Finalitzar, abans de la fi del 2020, el desplegament de la xarxa de molt alta 
capacitat (fibra òptica) a totes les capitals de comarca per facilitar la im-
plementació de la tecnologia 5G en el mon rural i continuar amb el desple-
gament de la xarxa de fibra òptica amb l’objectiu que tots els nuclis de po-
blació de més de cinquanta habitants hi estiguin connectats el 2023. 
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Esmena 3 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació de l’apartat 6. 

Impulsar l’accessibilitat als Serveis sanitaris i assistencials bàsics, garantint 
un accés equitatiu a tot el territori a les proves de diagnòstic i a les visites 
mediques. 

Esmena 4 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació de l’apartat 8 

Reduir el temps dels trens de rodalies entre les estacions de Terres de l’Ebre 
amb les estacions de Reus, Tarragona i Barcelona, així com reclamar al 
Govern d’Espanya que els serveis de llarga distancia EUROMED tinguin 
parada a l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa i l’estació del Camp de Tar-
ragona, i s’augmentin els serveis. 

Esmena 5 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació de l’apartat 10 

Aprovar paquet de mesures per frenar la regressió i la subsidència del Delta 
de l’Ebre de forma coordinada amb l’Administració General de l’Estat, que 
tingui en compte les propostes d’actuació consensuades des del territori per 
la Taula de Consens del Delta de l’Ebre i incorpori el cost de les mateixes 
actuacions plurianuals que li pertoquin a cada administració dins el seu 
àmbit competencial. 

Esmena 6 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació de l’apartat 11 

Potenciar la comunicació i coordinació entre les diferents administracions 
públiques per a la millor execució de les actuacions i projectes establerts en 
el paquet de mesures. 

Esmena 7 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació de l’apartat 12 

D’acord a l’impuls del DARP i a les línies de treball i estudi que desenvolu-
pen el Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari 
(CREDA), l’Institut de Recerca Tecnològica Agroalimentària (IRTA), i el 
CADECAT, entre d’altres, optimitzar la gestió dels control de la cadena 
alimentària de forma que el consumidor final no vegi incrementats els preus, 
però el productor percebi un preu en origen que li permeti un increment de 
la seva renta agrària. 

Esmena 8 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació de l’apartat 14 

Treballar per la millora de la rendibilitat del sector agrari amb l’objectiu 
d’incrementar els preus percebuts pel productor equilibrant els marges en-
tre les diferents baules de la cadena de valor. Instar a la Unió Europea, a 
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través de les administracions competents, perquè les mesures de gestió del 
mercat previstes a l’OCM Única siguin d’aplicació immediata i ràpida en 
cas de crisi de preus per alteracions del mercat. Així mateix, mentre no es 
corregeixi el funcionament irregular del mercat, impulsar mesures fiscals 
que afavoreixin els productors agraris. 

Esmena 9 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació de l’apartat 15 

Donar continuïtat als ajuts per seguir aplicant mesures de lluita i erradica-
ció del cargol poma, a partir de l’establiment d’un nou programa 
d’actuacions que, aprofitant l’experiència adquirida al llarg dels últims 
anys, reculli les més efectives i n’hi afegeixi de noves, amb l’objectiu de 
seguir treballant per corregir i millorar la situació actual. 

Esmena 10 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació de l’apartat 16 

Continuar les reunions de la Taula de treball del Xerta-Sènia per avançar 
en el desplegament d’un projecte de vital importància per a la modernitza-
ció i continuïtat de les explotacions agràries d’una zona actualment de secà 
i que el regadiu facilitarà la seva continuïtat a partir de la millora de les 
produccions, facilitant el relleu generacional i el desenvolupament econòmic 
de la comarca. 

Esmena 11 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació de l’apartat 17 

Seguir donant suport als joves agricultors a través, i entre d’altres, de les 
figures del dinamitzador, com una eina clau en l’acompanyament en el seu 
procés d’incorporació i de compliment del seu itinerari formatiu i d’apli-
cació i compliment del pla d’empresa. 

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

Redactar i aprovar el Reglament pel desenvolupament de la Llei d’Espais 
Agraris per, entre d’altres possibilitats, poder elaborar el planejament pre-
vist en l’esmentada Llei, el Pla Sectorial Agrari de Catalunya i, d’acord als 
agents representatius del sector al territori i una vegada aprovat el Regla-
ment, es definiran els Plans Territorials Sectorials Específics dels territoris 
que es consideren prioritaris, com per exemple el cas de les Terres de 
l’Ebre. 

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

Augmentar la gestió de la biomassa per millorar l’oferta de biomassa pròpia 
de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar la implantació d’instal·lacions que 
la utilitzin com a recurs energètic, inclòs el sector industrial. 
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Esmena 14 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació de l’apartat 20 

Fomentar la gestió forestal sostenible i l’activitat de pastura amb l’objectiu 
d’augmentar la superfície boscosa gestionada de Catalunya, especialment en 
aquelles zones amb un major grau d’abandonament o risc d’incendis. 

Esmena 15 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya 
De modificació de l’apartat 21 

Continuar amb el desplegament de les figures i infraestructures de prevenció 
i extinció d’incendis com són, i entre d’altres, els Perímetres de Protecció 
Prioritària, els punts de subministrament d’aigua i vies d’evacuació i comu-
nicació; i desplegant el Pla Estratègic Forestal, treballat conjuntament amb 
el sector, que estableix actuacions per a la mecanització i la innovació en 
maquinaria i la formació dels treballadors per aconseguir professionalitzar 
els treballs forestals. 

Palau del Parlament, 2 de març de 2020 

Anna Caula i Paretas Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat 
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Punt 20 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cultura 
a Catalunya 

302-00197/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 58646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.02.2020 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre la cultura a Catalunya (tram. 300-00239/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, i en particular 
el Departament de Cultura, a:  

1. Crear un pla d’atracció de talent internacional pel que fa als artistes de 
totes les disciplines, directors teatrals i directors de museus i altres equipa-
ments culturals. 

2. Constituir tallers amb beques per a crear una comunitat de col·laboració 
público-privada. 

3. Crear un pla per tal de potenciar les diferents manifestacions culturals a 
tot Catalunya. 

4. Fer un pla per tal de millorar l’oferta d’exposicions artístiques a tot Cata-
lunya. 

5. Crear un pla per tal de potenciar els museus de Barcelona i que puguin 
estar en el top-ten en qualitat i innovació de l’oferta cultural a informes pres-
tigiosos com Lo mejor de la Cultura del Observatorio de la Cultura. 

6. Fer un pla per reactivar el sector editorial a Catalunya. 

7. Fomentar una cultura per a tothom i sense exclusions, que no tingui una 
voluntat de confrontació ni partidista, sinó com a element integrador i que 
sigui accessible a tothom independentment de la seva situació socioeconò-
mica. 

8. Juntament amb les institucions públiques catalanes, a reconèixer, ajudar i 
fomentar totes les manifestacions culturals independentment de la llengua 
oficial en la qual es realitzin, català, occità o espanyol. 

9. Juntament amb les institucions públiques catalanes, a implementar mesu-
res correctores per tal de reequilibrar el lideratge de projectes entre dones i 
homes. 

10. Incorporar persones expertes en perspectiva de gènere en les comissions 
que valoren aquells projectes artístics o creatius que tenen el suport de diners 
públics per tal d’alertar de continguts que serveixin per a perpetuar els este-
reotips sexistes. 

11. Impulsar, en col·laboració i coordinació amb el Casal Lambda, mesures 
de projecció i reconeixement del Centre de Documentació Armand de Flu-
vià. 
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12. Dedicar, com a mínim, el 2% dels pressupostos al Departament de Cultu-
ra per al 2020 i el 2021. 

13. Constituir una taula sectorial per tal de crear un nou conveni de la Cultu-
ra que millori les condicions laborals dels seus professionals. 

14. Crear un Codi de Bones Pràctiques específic per al sector de la cultura 
que pot tenir com a punt de partida el Codi de Bones Pràctiques en la Con-
tractació Pública dels Serveis d’Atenció a les Persones. 

15. Demanar la retirada immediata de la campanya «No em canviïs la llen-
gua», atès que el profiling o actuació basada en l’aspecte físic és àmpliament 
rebutjat als països de la Unió Europea –a la presentació de la campanya es 
parla de «trets físics»– i atès que no té en compte el dret a la llibertat 
d’expressió que caracteritza les societats democràtiques. 

16. Crear un pla per tal d’assolir que la producció audiovisual catalana repre-
senti, almenys, el 40% de la producció espanyola, tal com era el 2011. 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 60265, 60341, 60359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 
3.3.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 60265) 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cultura a Catalu-
nya (tram. 302-00197/12). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 15 

El Parlament de Catalunya censura la instrumentalització política que es fa 
sovint de les llengües i demana a les institucions i col·lectius que no donin 
suport a campanyes que utilitzin expressions com “trets físics” per relacio-
nar-los amb l’ús de les llengües que es parlen a Catalunya. 

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2020 

Eva Granados Galiano Rafel Bruguera Batalla 
Portaveu del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 60341) 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputa-
da del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que 
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estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cultura 
a Catalunya (tram. 302-00197/12). 

Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De supressió al punt 8 

8. Juntament amb les institucions públiques catalanes, a reconèixer, ajudar i 
fomentar totes les manifestacions culturals independentment de la llengua 
oficial en la qual es realitzin, català, occità o espanyol. 

Palau del Parlament, 2 de març de 2020 

Susanna Segovia Sánchez Concepción Abellán Carretero 
Portaveu del GP CatECP Diputada del GP CatECP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 60359) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la cultura a Catalunya (tram. 302-00197/12). 

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

1. Estudiar la creació d’un pla per continuar atraient talent internacional 
pel que fa als artistes de totes les disciplines, directors teatrals i directors de 
museus i d’altres equipaments culturals, a més de seguir promovent el talent 
nacional cap a l’exterior a través de l’Institut Ramon Llull i de l’ICEC.  

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

2. Continuar col·laborant amb residències artístiques, cases de creació, 
centres d’art, associacions i entitats del sector per fomentar la pràctica de la 
creació i establir sinergies de col·laboració en sistema mixt público-privat, 
així com continuar promovent beques per a creadors. 

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

3. Seguir potenciant les diferents manifestacions culturals a tot Catalunya 
focalitzant l’esforç en cada subsector i desplegar els plans sectorials ja cre-
ats com el Pla de Museus, el Pla de teatre, el Pla de Música, el Pla de Circ, 
el Pla de Lectura o el Pla de Patrimoni, focalitzant i fent èmfasi en tots els 
plans que fomentin la inclusió i la transversalitat de tota la societat. 
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Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 4 

4. Aprovar el Pla de Museus estratègic 2030 per tal de posicionar les xarxes 
de Museus de Catalunya en els propers deu anys i d’aquesta manera definir 
i sistematitzar una política global per als museus de Catalunya i seguir po-
tenciant l’autonomia de programació dels Museus i estendre, si és el cas, la 
seva col·laboració amb centres d’art i espais expositius.  

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

5. Potenciar una xarxa de museus de la ciutat de Barcelona, a partir de la 
singularitat de la ciutat i en el marc de la carta municipal, en el marc de 
l'estratègia global museística del país marcada pel Govern de la Generalitat 
de Catalunya i en el marc del Pla de museus 2030 amb l'objectiu que les 
institucions museístiques han de contribuir de manera significativa al desen-
volupament cultural i artístic de Catalunya. 

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

6. Prendre les mesures per garantir que el sector editorial de Catalunya 
continuï amb el seu rol de lideratge desplegant les accions previstes al Pla 
de Lectura en coordinació entre la ILC, les línies de suport de l’ICEC i de la 
Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques en aquest 
àmbit (tant pel que fa a autors, lectors, biblioteques, llibreries, editorials i 
altres indústries del sector a Catalunya). 

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

7. Seguir fomentant i invertint en programes que fomentin la cohesió social i 
la inclusió i que contribueixen al desenvolupament integral de la persona en 
la vida comunitària i social, com per exemple el Programa Argonautes, el 
Programa social de la filmoteca de Catalunya, el Voluntariat per la llengua, 
(programa reconegut per la CE com una de les 50 millors pràctiques de 
reforç d’aprenentatge d’una llengua de la UE) i el programa Apropa Cultu-
ra, per tal de seguir incentivant una cultura per a tothom i sense exclusions, 
que no tingui una voluntat de confrontació ni partidista, sinó com a element 
integrador i que sigui accessible a tothom independentment de la seva situa-
ció socioeconòmica. 

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

8. Insta el Govern a col·laborar amb la resta d’institucions públiques cata-
lanes a reconèixer, ajudar i fomentar les manifestacions culturals atenent als 
criteris que permetin corregir la manca de presència del Català i l’Occità 
per motius de mercat. 
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Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 9 

9. Col·laborar amb la resta d’institucions públiques catalanes per imple-
mentar mesures i polítiques per tal de reequilibrar la paritat i l’equitat de 
gènere. 

Esmena 10 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 12 

12. Crear la taula de negociació entre el Govern i l’entitat ACTUA CUL-
TURA 2% per tal d’arribar als objectius que aquest mateix Parlament va 
aprovar de manera conjunta i anar augmentant progressivament l’esforç 
d’inversió en la Cultura del nostre país. 

Esmena 11 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 13 

13. Continuar treballant en el desenvolupament de l’estatut de artista (a 
partir de les propostes que en el seu moment va fer el CONCA) i sol·licitar a 
l’Estat Espanyol que desplegui les accions concretes de l’estatut de l’artista, 
d’acord amb els agents socials implicats. 

Esmena 12 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 14 

14. Continuar aplicant en l’àmbit de la Cultura, els criteris de transparèn-
cia i de bones pràctiques administratives establertes en caràcter general en 
tots els àmbits del Govern.  

Esmena 13 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 16 

16. Aprovar els nous pressupostos 2020 perquè suposen un salt qualitatiu en 
la inversió en producció audiovisual catalana i recuperar l’impuls del sector 
audiovisual per tal d’arribar al 40% de la producció espanyola. 

Palau del Parlament, 2 de març de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 21 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’emergència climàtica i els nous projectes d’incineració de 
residus 

302-00198/12 

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC 

Reg. 58647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.02.2020 

A la Mesa del Parlament 

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatu-
ra d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix 
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subse-
güent a la Interpel·lació al Govern sobre l’emergència climàtica i els nous 
projectes d’incineració de residus (tram. 300-00234/12). 

Moció 

La consolidació del capitalisme a escala internacional ha necessitat, històri-
cament, intensificar l’explotació tant de les classes treballadores com dels 
recursos naturals per mantenir el creixement econòmic. Consumint més i 
més béns naturals, energies no renovables, matèria primera i generant una 
quantitat gairebé infinita de residus. La civilització industrial capitalista, en 
la seva expansió planetària, ha superat la capacitat de recuperació de la natu-
ra xocant amb els límits biofísics del sistema Terra. 

El model energètic renovable i distribuït ha de ser amb recursos reno-
vables de territori. La incineració de residus no pot formar part de la solu-
ció als reptes energètics i climàtics que té plantejats Catalunya pels seus 
efectes a la salut humana i als ecosistemes causats per les emissions pròpies 
de tot procés de combustió. Aquests efectes es produeixen tant per combus-
tibles fòssils o per materials que avui s’incineren com ara plàstics, gomes, 
fangs de depuradores, CDR, residus hospitalaris, NFU, purins, farines càrni-
es, residus de desballestament de vehicles, amb components tòxics, etc. 

Així doncs, atès que la incineració de residus ocasiona a Catalunya emissi-
ons significatives de gasos d’efecte hivernacle (GEH), cal considerar les 
orientacions i objectius de la diferents normatives al respecte, com ara con-
cretament:  

– El recent informe del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic 
(IPCC-2018), que estableix la necessitat de reduir les emissions globals al 
voltant del 45% l’any 2030 respecte els nivells del 2010 i assolir unes emis-
sions netes nul·les l’any 2050. 

– La UE, que estableix uns objectius de reducció dels GEH del 40% en rela-
ció als generats l’any 1990. 

– L’Acord de Govern de Declaració d’emergència climàtica de 14 de maig 
de 2019, que estableix, entre d’altres aspectes:  

• La llei 16/2017, de l’1 d’agost del canvi climàtic planteja uns objectius de 
reducció dels GEH del 25% l’any 2020 I del 80% a l’any 2050, representa 
un punt d’inflexió i una resposta en aquest repte i adopta:  
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Declarar la situació d’emergència climàtica per tal d’assolir els objectius en 
matèria de mitigació del canvi climàtic establerts a la Llei 16/2017, d’1 
d’agost. Amb aquesta finalitat, el Govern de la Generalitat assumeix els 
compromisos següents:  

– Prioritzar en les polítiques públiques les opcions amb menor impacte cli-
màtic i major contribució a l’adaptació a les condicions derivades del canvi 
climàtic. 

– Revisar la legislació catalana vigent amb la finalitat de detectar aquelles 
normes que afavoreixin l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle o dificul-
tin combatre els efectes del canvi climàtic. 

Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Ca-
talunya ha iniciat els treballs i la consulta pública prèvia a l’elaboració de 
l’avantprojecte de la nova Llei de Prevenció de Residus i ús eficient dels 
recursos de Catalunya, i que un cop sigui aprovada, serà la llei que establirà 
els objectius, les prioritats, les estratègies i les eines per a prevenció i gestió 
dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya. La prioritat d’aquesta 
Llei que prepara el Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha d’adreçar a 
un canvi de model profund de la producció, distribució i consum on la pre-
venció reguli eficaçment la producció i el mercat per garantir que no s’ha de 
produir res que no sigui reutilitzable, fàcilment reciclable i compostable i 
lliure de productes nocius pel medi i la salut, una veritable llei en la direcció 
del Residu Zero. 

Atès, els canvis normatius més restrictius per a la incineració de residus in-
troduïts per la Directiva de Residus 2018/851/CE dins del paquet d’Eco-
nomia Circular, per la Directiva relativa a la reducció de l’impacte de deter-
minats productes de plàstic al medi ambient 2019/904 i per la Comunicació 
de la Comissió UE 26/01/2018 sobre residus i energia, que marquen unes 
noves directrius on deixen clarament establerta l’obligació de les adminis-
tracions de fer preferent la recuperació en termes de materials en la 
jerarquia ecològica dels residus i estableixen restriccions a les tècniques 
d’incineració i coincineració dels residus. 

Especialment, la nova Directiva de Residus 2018/581/CE en el seu articulat 
motiva que a Catalunya la redacció de la nova llei transposi directament 
aquells aspectes de la nova normativa que facilitin implementar amb fermesa 
les mesures per invertir el model actual de producció i consum insostenible, 
abandonar el model lineal i anar en la direcció d’un model circular de pro-
ducció, de gestió i recuperació dels residus, que abandoni els tractaments de 
final de canonada. No es poden obviar especialment les disposicions innova-
dores que estableixen que ha d’haver-hi un canvi en la jerarquia del tracta-
ment del residus, en el sentit que la valorització energètica ja no es pot con-
siderar com a valorització de residus:  

1. Articles 3 i 11 bis. Canvi en la Prioritat de la gestió pública dels residus a 
la UE. La valorització energètica ja no es pot considerar ni comptabilitzar 
com a valorització dels residus, inclosa la metanització i la crema de bio-
massa. Tampoc es poden considerar recuperació els residus orgànics que 
s’obtenen a les plantes de tractament mecànicbiològiques (anomenades 
Ecoparcs a Catalunya). 

2. En tot els considerants i articulat: La prevenció, la recuperació i el reci-
clatge  de materials han de ser la jerarquia d’actuació aplicada per totes les 
administracions de  la UE. 
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En la Comunicació de la Comissió UE 26/01/2018 sobre residus i energia 
s’exposa que hi ha un problema de sobrecapacitat en alguns estats membres i 
un risc que alguns altres cometin els mateixos errors. Recomana als Estats 
deixar de donar suport al W2E (incineració), establir o augmentar impostos i 
eliminar els subsidis. Quan es tracta de països amb gran abocament, diu que 
la prioritat hauria de ser la recollida separada. Remarca que en el cas dels 
estats que depenen fortament de la incineració, haurien de pujar impostos, 
acabar amb el suport públic, desmantellar les instal·lacions antigues i establir 
una moratòria per a les noves. Convé acollir-se a la concentració en la reco-
llida i reciclatge separats i no construir noves incineradores. 

Brussel·les insta els països a deixar de finançar de fons europeus la incinera-
ció i les infraestructures de tractament de final de canonada. 

La Comissió Europea ha instat els estats membres a eliminar progressiva-
ment el finançament públic per a la recuperació d’energia a partir de 
residus, en les noves directrius sobre residus i energia. Segons el document, 
els països amb alta capacitat d’incineració han de prohibir les noves ins-
tal·lacions mentre estan en servei les antigues instal·lacions. També se’ls 
recomana que introdueixi impostos més alts per a la incineració per a pro-
cessos ineficients i que eliminin els esquemes de suport. Aquest no es el cas 
de Catalunya ja que el cost del cànon d’abocador és el doble del cànon per 
incineració. Per ser coherents amb la Comissió, mentre no s’abandoni la 
incineració com a tractament de final de canonada dels residus, el cost 
d’abocament i d’incineració hauria de tenir el mateix import, i augmentar el 
cost del cànon fins arribar a la mitjana europea de 130-150€/tona. La recap-
tació s’hauria de dedicar prioritàriament a prevenció, recollida de FORM i 
en infraestructures de compostatge. 

Avui es requereix un canvi de model i d’enfocament de la Llei encaminada a 
la Prevenció i resoldre l’augment d’un 13,5% els darrers anys dels residus 
municipals i l’estancament dels resultats molt insuficients de la recollida 
selectiva que provoquen el manteniment d’una quantitat de residus amb des-
tinació al tractament de «resta» i de tractament de final de canonada de vora 
del 65%. La comunitat científica i persones reconegudes expertes en salut 
pública, així com la pròpia UE, han reconegut i denunciat, des de fa anys, els 
efectes adversos a la salut i al medi de la crema de residus. 

Atès, que a Catalunya actualment s’estan presentant projectes i iniciatives 
per a la crema de residus en noves instal·lacions d’incineració o l’ampliació 
de crema de residus i CDRs en les fàbriques de ciment (de manera que 
s’incentiva que s’estalviïn de pagar el total de drets d’emissió). 

Atès el vincle entre emergència climàtica i el «tractament» dels residus per 
mitjà de la incineració, cal prendre decisions clares i operatives en aquesta 
matèria per reduir l’impacte de la crema de residus al nostre medi atmosfè-
ric, en concordança amb la normativa vigent específica i les noves orientaci-
ons de la UE. 

Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya ha aplicat per raons similars altres moratòries, fonamentades pel 
fet que «mentre no s’ordena tot el sector» cal procedir a suspendre o conge-
lar la tramitació de noves llicencies i suspendre les que estant en curs, com 
és el cas de la moratòria efectuada en el PDU dels càmpings, o en el cas dels 
sectors urbanístics insostenibles al Pirineu i a la Costa Brava. 



Dossier PLE 50 
4 de març de 2020 

87 

 

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Establir una moratòria amb caràcter urgent a nous projectes d’incineració 
de residus urbans i industrials, utilitzant l’instrument legislatiu que es consi-
deri adient: Decret, Llei d’acompanyament dels pressupostos, modificació de 
la planificació sectorial en matèria de residus, etc. Alhora dictar la suspensió 
de qualsevol tramitació actual en curs, fins que no s’arribin a assolir els ob-
jectius de la UE de reduir el 40% els GEH l’any 2030 en relació al generat al 
2019 i els objectius de la Llei Catalana de Canvi climàtic per l’any 2050, així 
com el compliment dels objectius europeus en matèria de generació de resi-
dus, els quals fan prevaldre la reducció, la reutilització i el reciclatge, en un 
marc d’economia circular on la incineració queda exclosa. 

2. Establir una moratòria a totes les autoritzacions a les ampliacions de la 
tipologia o quantitats de residus i de CDRs amb destinació a les fàbriques de 
ciment o d’altres activitats que cremin residus com a substituts d’altres com-
bustibles. 

3. Que la nova Llei de Prevenció de Residus i l’ús eficient dels recursos insti 
a la redacció d’un Pla de tancament i desmantellament de les incineradores 
existents, en el termini màxim d’un any després de l’aprovació de la Llei. 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2020 

Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 60365, 60366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 3.3.2020 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 60365) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Mònica 
Palacín París, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que 
estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emer-
gència climàtica i els nous projectes d’incineració de residus (tram. 302-
00198/12). 

Esmena 1 
GP Republicà 

De modificació total 

Tramitar urgentment la Llei de Prevenció de Residus i d’Ús Eficient dels 
Recursos i, si s’escau els mecanismes legislatius previs vinculats a aquesta 
Llei per tal que siguin aprovats en el menor temps possible, que: 

a) Impulsi els objectius de millora de la prevenció i les pautes de producció i 
consum. 

b) Posi les bases per a un impuls important de la recollida i del tractament 
de tots els residus, inclosos els fluxos de residus industrials, domèstics, de la 
construcció, ramaders, sanitaris, comercials, etc., en col·laboració amb la 
resta d’administracions responsables, i vetlli per aconseguir que els residus, 
minimitzats, tornin en tot cas com a recursos al mercat. 
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c) Prohibeixi la implementació de nous projectes d’incineració de residus 
urbans i industrials. 

d) Permeti, en funció de la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica, la sus-
pensió de tramitacions en curs de nous projectes d’incineració. Sens perju-
dici dels projectes de manteniment, millora i adequació d’instal·lacions de 
serveis existents. 

e) Inclogui un termini màxim d’un any després de l’aprovació de la Llei per 
a, conjuntament amb els ens titulars, es redacti un Pla de tancament i des-
mantellament de les incineradores existents, que tingui en compte, entre 
d’altres, el plantejament de reducció de residus de la normativa comunitària 
que fixa objectius d’un màxim del 10% dels residus en abocador actuals a 
l’any 2035. 

f) Estableixi una moratòria, o instrument jurídic similar, per a autoritzaci-
ons d’ampliacions de tipologia o de quantitats de residus i de Combustibles 
Derivats de Residus amb qualsevol destinació industrial, a l’espera d’una 
regulació, amb caràcter limitant derivada de la pròpia llei, de tots aquests 
supòsits, segons les conclusions i estudi d’una comissió que valori l’impacte 
ambiental de la utilització de combustibles alternatius en substitució de 
combustibles fòssils i segons el propi Pla de tancament i desmantellament 
del punt anterior. 

Palau del Parlament, 2 de març de 2020 

Anna Caula i Paretas Mònica Palacín París 
Portaveu del GP ERC Diputada del GP ERC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 60366) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’emergència climàtica i els nous projectes d’incineració de 
residus (tram. 302-00198/12). 

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

1. A fi que es pugui preveure el progressiu tancament de les instal·lacions 
d’incineració de residus urbans i industrials i afavorir que no se n’impulsin 
nous projectes, prioritzar la gestió dels residus seguint la jerarquia definida 
en el paquet d'economia circular que marca la política ambiental de la UE, 
que fa prevaldre la reducció, la reutilització i el reciclatge i en última ins-
tància la deposició en abocador. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 2 

2. Establir una comissió per valorar l’impacte ambiental de la utilització de 
combustibles alternatius en substitució de combustibles fòssils en activitats 
industrials. El termini per obtenir les conclusions serà de 6 mesos. 
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Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 3 

3. En el termini màxim d’un any després de l’aprovació de la Llei nova Llei 
de Prevenció de Residus i, conjuntament amb els ens titulars de les ins-
tal·lacions excistens, es redactarà un Pla de tancament i desmantellament de 
les incineradores existents. 

Palau del Parlament, 2 de març de 2020 

Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP JxCat 
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Punt 22 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció dels centres d’internament per a estrangers 

302-00199/12 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 58648 i 58739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.02.2020 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord 
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la situació dels 
centres d’internament per a estrangers (tram. 300-00235/12). 

Moció 

1. El Parlament de Catalunya considera que els centres d’internament per a 
estrangers (CIEs) són una expressió de racisme institucional i estructural, i 
insta al Govern de la Generalitat a traslladar a les institucions que en són 
responsables la necessitat que els tanquin; especialment el que tenim a Cata-
lunya, situat al barri de la Zona Franca de Barcelona, recollint així la volun-
tat de la ciutadania de Catalunya expressada en múltiples ocasions a través 
de plenaris municipals i del propi Parlament de Catalunya, entre altres. 

2. El Parlament de Catalunya manifesta que el canvi de criteri del Tribunal 
d’Estrasburg sobre les devolucions en calent és greu i amb conseqüències 
inabastables pels drets humans, i es referma en el seu rebuig d’aquesta pràc-
tica i considera imprescindible que l’Estat l’aturi. 

3. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació per les recents 
actuacions policials que, sota l’excusa de combatre el crim, s’acaben traduint 
en detencions de persones en situació irregular que no han comès cap delicte, 
obrint-los la porta a possibles deportacions. 

4. El Parlament de Catalunya creu que les dades de la campanya «Pareu de 
parar-me» sobre identificacions discriminatòries per perfilació ètnica o ori-
gen geogràfic són preocupants, per això insta el Govern de la Generalitat a 
desenvolupar protocols per evitar la perfilació ètnica, així com a obrir proce-
diments per a denunciar aquests casos i mecanismes efectius per a corregir-
los quan es produeixin. 

5. El Parlament de Catalunya es compromet a crear una Comissió d’Estudi 
sobre el racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat a Cata-
lunya, que abasta des de cossos policials fins a empreses de seguretat priva-
da, per tal d’establir una diagnosi compartida sobre quines mesures cal pren-
dre per a evitar qualsevol discriminació racial en una àrea tan sensible com 
es la gestió de la seguretat, tant pública, com privada. 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 60266, 60327, 60360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 
3.3.2020 

Reg. 60409 / Coneixement: Mesa del Parlament: 3.3.2020 

Reg. 60477 / Coneixement: Presidència del Parlament: 3.3.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 60266) 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
dels centres d’internament per a estrangers (tram. 302-00199/12). 

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

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de preservar el caràc-
ter d’última ràtio de la mesura d’internament que permet la Directiva 
2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desembre del 
2008, relativa a normes i procediments comuns als Estats membres pel retorn 
dels nacionals de tercers països en situació irregular, i d’aprofundir en el 
recurs a mesures cautelars alternatives a l’internament, previstes a l’article 
61 de la Llei orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya i la seva integració social, així com la necessitat 
d’adequar en el menor temps possible els centres existents, per tal d’acomplir 
plenament la normativa europea com les recomanacions del Defensor del 
Poble, el Síndic de Greuges i d’organismes internacionals, en línia amb el 
que va aprovar el Consell de Ministres durant el gener del 2019. 

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

2. El Parlament de Catalunya manifesta, respecte la sentència del TEDH 
amb relació al refús en frontera sota determinades circumstàncies, que es 
precisa una política comuna europea que garanteixi a les persones migrants 
rutes legals i segures, així com un procediment d’asil europeu modern i 
alineat inequívocament amb els drets humans. 

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2020 

Eva Granados Galiano Ferran Pedret i Santos 
Portaveu del GP PSC-Units Portaveu adjunt del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 60327, 60477) 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
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Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la situació dels centres d’internament per a estran-
gers (tram. 302-00199/12). 

Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d’un nou punt  

El Parlament de Catalunya denuncia la impossibilitat que ha existit fins al 
moment de poder realitzar visites institucionals als CIES, i manifesta la 
voluntat de fer tots els tràmits necessaris per poder realitzar una visita per 
part d'una delegació de diputats i diputades del Parlament de Catalunya al 
CIE situat en el barri de la Zona Franca de Barcelona. 

Palau del Parlament, 2 de març de 2020 

Susanna Segovia Sánchez 
Portaveu del GP CatECP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 60360, 60409) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la situació dels centres d’internament per a estrangers (tram. 
302-00199/12). 

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

3. El Parlament de Catalunya considera que els cossos i forces de seguretat 
han de portar a terme les actuacions necessàries per mantenir la seguretat 
sempre amb plenes garanties democràtiques, i amb estricte respecte i pro-
tecció de la dignitat de totes les persones i dels seus drets fonamentals. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 4 

4- El Parlament de Catalunya, arrel de les dades sorgides de la campanya 
“Pareu de parar-me” considera que cal continuar vetllant per evitar identifi-
cacions discriminatòries per origen racial o ètnic i per això insta el govern 
de la Generalitat a valorar la necessitat de desenvolupar protocols per evitar 
qualsevol forma de discriminació per aquests motius, així com a obrir pro-
cediments per a denunciar aquests casos i a establir mecanismes efectius per 
a corregir-los quan es produeixin. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 5 

5- El Parlament de Catalunya es compromet a crear una Comissió d'Estudi 
per prevenir i eliminar qualsevol forma de discriminació en la gestió de la 
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seguretat a Catalunya, que abasta des de cossos policials fins a empreses de 
seguretat privada, per tal d'establir una diagnosi compartida sobre quines 
mesures cal prendre per a evitar qualsevol discriminació racial en una àrea 
tan sensible com es la gestió de la seguretat, tant pública, com privada. 

Palau del Parlament, 2 de març de 2020 

Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP JxCat 
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