
PLE 
del Parlament de Catalunya 
 

Sessió 55. Dimecres, 17 de juny de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Preguntes amb resposta oral. 

2. Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural. Tram. 202-
00036/12. Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 553, 49). 

3. Decret llei 18/2020, del 12 de maig, de mesures urgents en matèria 
d’urbanisme, fiances i ambiental. Tram. 203-00043/12. Govern de la Genera-
litat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text pre-
sentat: BOPC 610, 8). 

4. Decret llei 20/2020, del 26 de maig, pel qual s’adopten diverses mesures en 
matèria d’esports com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per raó de la 
COVID-19. Tram. 203-00046/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 620, 31). 

5. Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de re-
gulació de l’impost sobre successions i donacions. Tram. 202-00045/12. 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat de totalitat i 
votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 255, 23). 

6. Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de re-
gulació de l’impost sobre successions i donacions, per a la disminució de la 
càrrega fiscal de la ciutadania catalana. Tram. 202-00062/12. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totali-
tat (text presentat: BOPC 406, 7). 

7. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu. 
Tram. 302-00207/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. De-
bat i votació. 

8. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
d’emergència educativa. Tram. 302-00209/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació. 

9. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la relació entre la 
percepció del funcionament de la democràcia espanyola segons les dades del 
Centre d’Estudis d’Opinió i l’Informe d’Amnistia Internacional. Tram. 302-
00208/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació. 
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10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació per a 
gestionar els riscos derivats de la campanya d’estiu. Tram. 302-00210/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la 
cultura per la pandèmia de Covid-19. Tram. 302-00211/12. Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Debat i votació. 

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les discriminacions 
en els diferents àmbits. Tram. 302-00212/12. Grup Parlamentari Republicà. 
Debat i votació. 

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures en 
l’àmbit econòmic i social en la situació actual. Tram. 302-00213/12. Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i 
votació. 

14. Interpel·lació al Govern sobre les actuacions en matèria d’habitatge arran 
de la Covid-19. Tram. 300-00265/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Substanciació. 

15. Interpel·lació al Govern sobre el món local i la gestió de la pandèmia de 
la Covid-19. Tram. 300-00266/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Substanciació. 

16. Interpel·lació al Govern sobre el balanç i les perspectives per a 
l’autogovern després de l’estat d’alarma. Tram. 300-00267/12. Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

17. Interpel·lació al Govern sobre les prioritats polítiques del Departament de 
Salut i les reformes necessàries del sistema sanitari. Tram. 300-00268/12. 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

18. Interpel·lació al Govern sobre l’atenció de la salut mental. Tram. 300-
00272/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

19. Interpel·lació al Govern sobre les noves mesures del pla de xoc en l’àmbit 
social. Tram. 300-00269/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

20. Interpel·lació al Govern sobre la repressió, els drets i les llibertats. Tram. 
300-00270/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

21. Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana als barris i munici-
pis. Tram. 300-00271/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

22. Interpel·lació al Govern sobre la política industrial. Tram. 300-00273/12. 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació. 
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Punt 1 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 17 DE JUNY DE 2020, A LES 9.00H 

Preguntes al president de la Generalitat 

1. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple so-
bre la situació política. Tram. 317-00205/12. Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Substanciació. 
2. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple so-
bre la situació política. Tram. 317-00207/12. Jéssica Albiach Satorres, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 
3. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple so-
bre la situació actual. Tram. 317-00204/12. Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 
4. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple so-
bre els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00208/12. Anna Caula i 
Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 
5. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple so-
bre els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00206/12. Eduard Pujol i 
Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 
6. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple so-
bre la situació política. Tram. 317-00203/12. Carlos Carrizosa Torres, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

Preguntes al Govern 

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mecanismes 
de control per a evitar la brutalitat policial. Tram. 310-00349/12. Marc Parés 
Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 
8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manera que el 
Departament d’Interior afronta els esdeveniments de les darreres setmanes. 
Tram. 310-00350/12. Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació. 
9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions a 
les comarques de muntanya. Tram. 310-00345/12. Eduard Pujol i Bonell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 
10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts a la 
indústria. Tram. 310-00346/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya. Substanciació. 
11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aprofitament 
de l’eclosió de les tecnologies emergents des del punt de vista econòmic i 
social. Tram. 310-00347/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Substanciació. 
12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos per 
a afrontar la crisi econòmica i social. Tram. 310-00353/12. Anna Caula i 
Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 
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13. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les desigualtats 
i les discriminacions socials. Tram. 310-00354/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 
14. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió sanità-
ria de la Covid-19. Tram. 310-00348/12. Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 
15. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis sani-
taris. Tram. 310-00352/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Substanciació. 
16. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de 
l’educació. Tram. 310-00351/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació. 
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Punt 2 | Debat i votació del dictamen de la Comissió 

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural 

202-00036/12 

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

Al president del Parlament 

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 19 
de febrer de 2020, ha estudiat el text de la Proposició de llei de creació de 
l’Agència de Patrimoni Natural (tram. 202-00036/12), l’informe de la po-
nència i les esmenes presentades pels grups parlamentaris. 
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 creació de l’Agència de la Natura de Cata-
lunya  

Preàmbul 

El marc internacional estableix fites i obligacions concretes per als governs 
en matèria de conservació i ús sostenible del medi natural i de la biodiversi-
tat. A escala mundial, les Nacions Unides van promoure el Conveni sobre la 
diversitat biològica durant la Cimera de la Terra del 1992, i són diversos els 
documents –plans, protocols i decisions– que el despleguen, entre els quals 
el Pla estratègic de la diversitat biològica 2011-2020, aprovat el 2010, que 
estableix els objectius d’Aichi, i el Pla d’acció dels governs subnacionals, 
ciutats i altres autoritats locals 2011-2020, aprovat el 2010, que insta els 
governs a coordinar-se, a totes les escales, de l’estatal a la local, per a ésser 
efectius en la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica. També 
l’Agenda global de desenvolupament sostenible 2030, aprovada el 2015, 
inclou objectius rellevants en l’àmbit de la biodiversitat, vinculant explíci-
tament per primera vegada el desenvolupament sostenible amb la conserva-
ció del patrimoni natural. A Europa, la Unió Europea promou l’Estratègia 
sobre biodiversitat fins al 2020, aprovada el 2011 –i ha previst una nova 
estratègia fins al 2030–, adoptant el Conveni sobre la diversitat biològica i 
vinculant el desplegament de la xarxa Natura 2000 a la consecució de sis 
objectius bàsics de conservació. L’Estratègia europea insta la Comissió Eu-
ropea, el Parlament Europeu i els estats membres a emprendre mesures per a 
aturar la pèrdua de biodiversitat. Alhora, Catalunya ha establert la seva prò-
pia Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat 2030, aprovada per 
l’Acord GOV/54/2018, del 17 de juliol, que estableix com a línia d’actuació 
prioritària número 64 la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Bio-
diversitat. 
Hi ha, també, una demanda social creixent de protecció i de gestió del patri-
moni natural de Catalunya, una exigència de qualitat de l’entorn natural i una 
percepció ciutadana, que ha crescut els darrers anys, d’acord amb l’enquesta 
semestral sobre medi ambient i ciutadania que promou el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, del fet que els esforços que destina el Govern a la 
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conservació del patrimoni natural són manifestament insuficients. Aquesta 
demanda té, també, un significatiu component econòmic en tant que el pa-
trimoni natural té una importància estratègica per a alguns sectors d’activitat, 
com el del turisme, i per al desenvolupament local d’una part molt important 
del territori català. 
Catalunya acull 741 hàbitats diferents. Pel que fa a responsabilitat internaci-
onal, cal recordar que 94 hàbitats i 57 espècies presents a Catalunya són 
d’interès comunitari i 83 espècies d’ocells estan incloses en l’annex I de la 
directiva relativa als ocells. Amb relació a la seva superfície, el territori cata-
là és enormement ric pel que fa a biodiversitat, amb més de quatre-centes 
espècies d’animals vertebrats, més de deu mil espècies d’animals inverte-
brats i més de quatre mil plantes vasculars. En concret, Catalunya té dotze 
vegades més hàbitats d’interès comunitari per unitat de superfície que el 
conjunt d’Espanya, sis vegades més que Itàlia, tres vegades més que Portu-
gal, tretze vegades més que França, catorze més que Suècia o la Gran Breta-
nya i quinze més que Alemanya. El patrimoni natural és, en conseqüència, 
un tret distintiu de Catalunya i un actiu estratègic que cal protegir i gestionar 
adequadament. 
El 32% del territori català està protegit pel Pla d’espais d’interès natural, el 
qual inclou els espais de la xarxa Natura 2000 i els espais naturals de protec-
ció especial, com ara els parcs naturals. Els ecosistemes d’aquests territoris, i 
els processos i espècies que els conformen, no són unitats aïllades, sinó con-
nectades per la matriu del territori, i constitueixen globalment la xarxa ano-
menada infraestructura verda. En conjunt, és una superfície important que 
cal planificar, ordenar i gestionar adequadament, amb la col·laboració dels 
propietaris i de les polítiques sectorials que incideixen sobre el territori. 
Malgrat la recuperació d’alguns ecosistemes, entre els quals alguns de fores-
tals i arbustius, que estan en expansió, els indicadors sobre l’estat de la bio-
diversitat i el patrimoni natural palesen que Catalunya continua perdent bio-
diversitat. El càlcul per a Catalunya de l’índex Planeta Viu, un indicador 
sobre l’estat de la biodiversitat mundial adoptat pel Conveni sobre la diversi-
tat biològica i els objectius d’Aichi, basat en el seguiment de les tendències 
poblacionals d’espècies de vertebrats terrestres, d’aigua dolça i marins, evi-
dencia una greu tendència regressiva, amb una disminució del 22% de les 
poblacions de 258 espècies de vertebrats i invertebrats per al període 2002-
2016. Catalunya té una xarxa significativa de centres i grups de recerca es-
pecialitzats en l’estudi de diferents branques del patrimoni natural i en la 
seva conservació i gestió, que cal coordinar, reforçar i vincular més i millor 
amb la presa de decisions i la gestió diària. Les dades aportades per aquests 
grups de recerca de Catalunya reflecteixen que les pèrdues de biodiversitat 
més significatives s’estan produint en els hàbitats agraris, d’aigua dolça i 
litorals, com a conseqüència directa de l’activitat humana. La pèrdua de 
biodiversitat i la degradació del patrimoni natural posen en risc la provisió 
de serveis ecosistèmics, que són bàsics per a la salut i el benestar de la 
societat, com la pol·linització, la fixació de carboni, l’esmorteïment 
d’inundacions, la purificació de l’aigua o la protecció dels recursos pes-
quers. Només des de la perspectiva econòmica, el cost d’oportunitat per 
incomplir l’objectiu de la Unió Europea d’aturar la pèrdua de la biodiversi-
tat per al 2020 es calcula en 50.000 milions d’euros anuals. 
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En definitiva, Catalunya té un patrimoni natural excepcional en el context 
europeu i, per tant, una gran responsabilitat –també legal– de protecció i 
gestió. Els diversos indicadors en matèria de biodiversitat palesen el deterio-
rament de la situació i una tendència general negativa. La superfície protegi-
da i que cal atendre representa el 32% del territori català. Els reptes de plani-
ficació, ordenació i gestió són ingents i, pel que fa als dos darrers, en la 
major part encara estan pendents d’abordar. 
La protecció de la natura no és una política accessòria, perquè afecta una 
part molt important del territori, del seu desenvolupament econòmic i del 
benestar de la societat, raó per la qual ha d’ésser entesa com una oportunitat i 
un factor de desenvolupament i de qualitat de país, i en cap cas com una 
càrrega. 
La complexitat de la gestió del medi natural i la biodiversitat, atesa la dinà-
mica variable dels sistemes naturals, exigeix altes capacitats de coordinació i 
d’execució, especialment en un context de canvi global. El fet que la política 
de patrimoni natural a Catalunya hagi estat històricament infrafinançada i 
hagi tingut una capacitat d’actuació insuficient, a diferència de la governança 
establerta en altres àmbits de les polítiques ambientals, com el de l’aigua o 
els residus, lligat a la insuficiència de les estructures administratives clàssi-
ques, justifica plenament la necessitat de crear una agència de la natura de 
Catalunya. 
Aquest no és un plantejament singular ni excepcional, atès que aquesta solu-
ció s’ha donat en molts de països de l’entorn de Catalunya. De fet, tots els 
països que han promogut, des de fa dècades, una política forta i activa en 
l’àmbit del patrimoni natural, han creat estructures de governança dotades de 
plena autonomia i capacitat d’actuar. El cas més recent és el de França, país 
que va posar en marxa la seva agència per a la biodiversitat el 2017. 
La gestió del medi natural és d’una gran complexitat, particularment en un 
territori secularment humanitzat i densament poblat com Catalunya. Les 
polítiques que tenen per objectiu la conservació del patrimoni natural –
concepte que va des de la preservació i la protecció fins a la restauració o 
l’ús sostenible– tenen un evident component transversal, ja que tenen una 
estreta relació amb les polítiques d’ordenació del territori, les agràries i ra-
maderes, les cinegètiques i pesqueres, les turístiques, les d’infraestructures, 
les energètiques i les fiscals, entre d’altres. 
La gestió del medi natural, per a ésser efectiva, ha de combinar l’aplicació de 
coneixements científics amb l’ús d’instruments i tecnologies propis del món 
de l’enginyeria, la sociologia, l’economia, l’urbanisme, l’educació o la co-
municació, de manera que, d’una banda, ha de resoldre la transferència de 
coneixement de la recerca a la gestió i, de l’altra, s’ha de dotar d’una orga-
nització pluridisciplinària i interdisciplinària. Aquesta realitat casa malament 
amb la rigidesa de places adjudicades a cossos tècnics de l’Administració 
tradicional de la Generalitat. 
La dinàmica variable dels sistemes naturals i de la biodiversitat exigeixen un 
alt grau de capacitat d’actuació, fins i tot per a fer front a eventuals emergèn-
cies, com les invasions biològiques, l’adaptació al canvi climàtic o determi-
nades amenaces a elements patrimonials de primer ordre. L’Administració 
pública ha d’ésser àgil a l’hora d’actuar, perquè d’això en pot dependre 
l’assoliment dels objectius últims de les polítiques de conservació. 
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La gestió de tots els serveis i infraestructures amb què s’ha dotat Catalunya 
al llarg de tres dècades, com els centres d’informació, documentació i inter-
pretació dels parcs naturals i altres estructures d’ordenació de l’ús públic, els 
centres de recuperació de fauna salvatge, la cria en captivitat d’espècies 
amenaçades, el compliment de la normativa comunitària als espais de la 
xarxa Natura 2000 i el desplegament de tota mena d’accions de gestió de les 
espècies, els hàbitats, el patrimoni geològic i els espais naturals protegits, 
exigeix altes capacitats de coordinació i d’execució en un context de canvi 
global. 
Des d’un punt de vista operatiu, durant més de vint-i-cinc anys d’experiència 
d’ençà de la creació del Departament de Medi Ambient, s’ha posat de mani-
fest la insuficiència de les estructures administratives clàssiques per a abor-
dar amb eficàcia i eficiència els aspectes indicats. La conservació del patri-
moni natural no es troba en mans únicament de la Generalitat. En sintonia 
amb les noves formes de participació ciutadana en els afers col·lectius i amb 
les noves tendències en la governança de les polítiques públiques, avui les 
diputacions i altres ens locals, els consorcis mixtos entre la Generalitat i els 
ens locals, les entitats de custòdia del territori i altres entitats del tercer sec-
tor ambiental, els propietaris, les fundacions, les empreses de serveis i les 
consultores, els centres acadèmics i de recerca, i les diverses formes de vo-
luntariat ciutadà formen un ric i complex ecosistema organitzatiu, impossible 
d’encaixar amb les envellides estructures encara vigents. 
En l’esfera econòmica, la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya ha 
de generar un impacte positiu. D’una banda, ha de permetre un millor finan-
çament de les polítiques del medi natural i l’obertura cap a noves fonts de 
finançament més enllà de les estrictament pressupostàries. De l’altra, ha de 
millorar l’agilitat, l’eficiència i l’eficàcia en la gestió pressupostària. 
Finalment, és important de recordar que, al llarg dels darrers vint-i-cinc 
anys, l’administració encarregada de la planificació i la gestió del patrimoni 
natural no ha gaudit de la integritat i la continuïtat necessàries per a poder 
definir i executar una política sòlida i estructural. En diverses ocasions s’han 
dividit equips i repartit funcions entre departaments, s’han ajuntat de nou i 
amb diferents combinacions, han canviat de departament i d’orientació, s’ha 
prioritzat i desprioritzat llur actuació. Aquest permanent anar i venir ha con-
sumit moltes energies, ha impedit de posar uns fonaments sòlids, ha deixat 
moltes línies de treball inconcluses i ha estat causa d’una gran pèrdua de 
coneixement i expertesa. 
La creació de l’Agència de la Natura de Catalunya ha de permetre d’apro-
fitar les nombroses oportunitats ambientals, econòmiques i socials derivades 
de la conservació de la natura. Per a donar resposta a les necessitats que 
s’han esmentat, és necessària i pot ésser molt útil la creació d’un organisme 
estable i amb un cert grau d’independència i capacitat d’actuació que pugui 
optimar els recursos disponibles i augmentar l’eficàcia de l’Administració; 
un organisme orientat a l’acció, que resolgui la insuficiència de les estructu-
res administratives clàssiques, tal com ja s’ha esdevingut en molts dels paï-
sos de referència en l’àmbit de les polítiques ambientals. 
La creació i les funcions de l’Agència de la Natura de Catalunya s’emmar-
quen en les competències que l’article 144 de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya atorga a la Generalitat. 
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Article 1. Creació, naturalesa i règim jurídic 

1. Es crea l’Agència de la Natura de Catalunya, amb personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions, 
adscrita al departament competent en matèria de medi ambient, com a entitat 
de dret públic de la Generalitat regulada per l’article 1.b.1 del text refós de la 
Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre. L’Agència ajusta la 
seva activitat al dret privat, sens perjudici de l’aplicació de les normes de 
dret administratiu en els casos en què exerceix funcions o potestats públi-
ques. 
2. L’Agència de la Natura de Catalunya es regeix per aquesta llei, per les 
disposicions que la despleguen, per la Llei de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana i per les altres normes aplicables. 

Article 2. Objecte i definicions 

1. L’Agència de la Natura de Catalunya té per missió la protecció, la planifi-
cació, la gestió, la restauració, el millorament i l’estudi del medi natural de 
Catalunya, tant en l’àmbit continental com en el marí, amb la finalitat de 
conservar-ne el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, i de ga-
rantir els serveis ambientals i les externalitats positives dels ecosistemes, 
amb criteris d’integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència. 
2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:  
a) Patrimoni natural i biodiversitat: conjunt d’elements, recursos, funcions, 
processos i àmbits del medi als quals es reconeix un valor ecològic, evolutiu, 
ambiental, científic, paisatgístic o cultural. Aquest conjunt inclou les espèci-
es silvestres, les poblacions i els recursos genètics de llur diversitat biològi-
ca, les comunitats biològiques, els hàbitats, els ecosistemes, la geodiversitat i 
el patrimoni geològic, el patrimoni immaterial i els coneixements i usos tra-
dicionals que hi estan vinculats. 
b) Infraestructura verda: xarxa de zones naturals i seminaturals i d’altres 
elements ambientals, planificada de forma estratègica, dissenyada i gestio-
nada per a la prestació d’una extensa gamma de serveis ecosistèmics. 
c) Espais naturals protegits: els espais que formen part de la xarxa Natura 
2000 i els inclosos en el Pla d’espais d’interès natural. 
3. El terme conservació comprèn els processos de preservació, protecció, ús 
i aprofitament sostenible, i restauració, que es poden aplicar segons els ca-
sos. 
4. Els recursos fitogenètics i zoogenètics per a l’agricultura i l’alimentació, 
inclosa l’agrobiodiversitat, i els components bioquímics i genètics de l’es-
pècie humana s’exclouen de l’objecte de l’Agència de la Natura de Catalu-
nya i es regeixen per llur normativa específica. 

Article 3. Funcions 

1. L’Agència de la Natura de Catalunya té com a àmbit d’actuació tot el 
territori de Catalunya i té atribuïdes les funcions següents:  
a) Formular la planificació estratègica sobre les polítiques de biodiversitat i 
medi natural, i exercir en aquesta matèria la representació davant l’Admi-
nistració de l’Estat i davant les institucions de la Unió Europea i les organit-
zacions internacionals. 
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b) Formular directrius, elaborar i tramitar propostes normatives relatives al 
patrimoni natural i la biodiversitat del medi natural terrestre i marí, i fer-ne 
l’avaluació i el seguiment. 
c) Impulsar les accions de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat 
portades a terme per les entitats sense ànim de lucre, els ens locals, les orga-
nitzacions comunals, les empreses, els propietaris de finques rústiques i el 
sector agrari, cinegètic i forestal, i la cogestió en l’àmbit marítim i pesquer, 
en les matèries que siguin de la seva competència, i donar-hi suport, i també 
promoure la custòdia del territori, la conservació comunitària i la conserva-
ció privada. 
d) Dissenyar, dirigir, planificar i gestionar el sistema d’espais naturals prote-
gits, cadascun dels espais, terrestres i marins, que en formen part i el conjunt 
de la infraestructura verda que els connecta, i formular i tramitar les declara-
cions d’espais naturals protegits, incloses les figures pròpies de convenis, 
tractats o altres instruments internacionals. Pel que fa als espais marins i 
d’aigües continentals, aquesta funció s’exerceix en aquells que són compe-
tència de la Generalitat, d’acord amb la normativa vigent. 
e) Formular i tramitar les declaracions d’espais naturals protegits, incloses 
les figures pròpies de convenis, tractats o altres instruments internacionals. 
f) Exercir les funcions d’autoritat ambiental de la xarxa Natura 2000 i gesti-
onar els hàbitats i les espècies que en formen part amb la finalitat de mante-
nir-los o restablir-los a un estat de conservació favorable, i també aplicar una 
gestió adaptativa, quan escaigui, amb fórmules de governança compartida, 
comunitària, i privada. 
g) Identificar i conservar els serveis ambientals dels ecosistemes i promoure 
actuacions de restauració o creació d’infraestructura verda i renaturalització. 
h) Exercir, en els espais naturals de protecció especial i en els boscos que 
s’estableixin com a singulars, madurs o destinats a l’evolució natural, com a 
resultat de la successió ecològica, les funcions de cogestió amb l’òrgan com-
petent en matèria forestal, per als terrenys forestals de titularitat de la Gene-
ralitat, d’acord amb el que estableix la disposició addicional segona. Per als 
terrenys forestals de titularitat municipal o comunal, es poden establir ins-
truments de col·laboració quant a la planificació i la gestió entre la propietat 
i l’Agència, sens perjudici de les competències atribuïdes a l’Administració 
forestal. Per als terrenys forestals de titularitat privada, es mantenen les fun-
cions del Centre de la Propietat Forestal i l’Agència és l’administració res-
ponsable d’informar els instruments d’ordenació forestal per a mantenir i 
millorar la biodiversitat. 
i) Participar, en els espais naturals protegits aquàtics, d’àmbit marí i de les 
aigües continentals, en les funcions de cogestió amb l’òrgan competent en 
matèria de pesca marítima i continental i en matèria d’afers marítims per a 
mantenir i restaurar la biodiversitat marina i de les aigües continentals i per a 
assolir els objectius de conservació fixats per a aquests espais. 
j) Formular, tramitar i executar els instruments de planificació, gestió, recu-
peració i restauració de la connectivitat ecològica, dels hàbitats i del patri-
moni geològic. 
k) Formular, tramitar i executar els instruments de planificació, gestió, recu-
peració, reintroducció i conservació ex situ d’espècies salvatges o silvestres, 
i el patrimoni genètic associat, llevat de les cinegètiques i les que són objecte 
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d’aprofitament piscícola, sens perjudici de les funcions de cogestió i les pos-
sibilitats de participació que estableix aquesta llei. 
l) Gestionar la xarxa de centres de recuperació de fauna salvatge que s’ads-
criuen a l’Agència. 
m) Exercir accions preventives, de control i, si és tècnicament possible, 
d’erradicació de les espècies exòtiques invasores declarades i de col·la-
boració amb les autoritats sectorials en la gestió d’altres espècies exòtiques 
que puguin tenir impacte sobre els hàbitats i les espècies autòctons. 
n) Promoure, amb la participació dels centres i grups de recerca, museus, 
altres entitats i organismes de les administracions, la informació, l’avaluació, 
el seguiment, la recerca aplicada i bàsica, la transferència de coneixement i 
la capacitació i formació dels professionals sobre el patrimoni natural i la 
biodiversitat. 
o) Fer el seguiment de la biodiversitat i el patrimoni natural amb l’objectiu 
de conèixer-ne l’estat en cada moment, per tal de planificar i ordenar les 
polítiques de gestió i conservació. 
p) Promoure l’educació, la interpretació, la divulgació, la comunicació, 
l’accés transparent a la informació, el debat i la mediació, el voluntariat am-
biental i la ciència ciutadana, participativa i local, i considerar les necessitats 
específiques i diferenciades de la població local i visitant dels espais natu-
rals, i també impulsar els instruments necessaris per a donar suport al tercer 
sector ambiental. 
q) Promoure la coordinació amb les administracions dels territoris veïns de 
Catalunya i la cooperació internacional en l’àmbit del patrimoni natural i la 
biodiversitat. 
r) Promoure el desenvolupament d’instruments econòmics, fiscals i legals i 
d’altres figures innovadores per a la conservació del patrimoni natural i la 
biodiversitat. 
s) Ordenar l’ús públic dels espais naturals protegits i gestionar la xarxa 
d’equipaments i immobles patrimonials de titularitat o adscripció de l’Agèn-
cia i aquells que, tot i estar adscrits a l’òrgan competent en matèria forestal 
per raons estrictament jurídiques, són dins dels espais naturals de protecció 
especial i no tenen un ús associat a l’explotació forestal. Si no és possible 
l’adscripció a l’Agència, per tal de materialitzar aquest darrer supòsit s’ha 
d’establir, de comú acord, un règim de cessió o d’ús necessari. 
t) Fomentar i fer compatible la vinculació del patrimoni natural i la biodiver-
sitat amb el desenvolupament territorial, l’activitat econòmica i social, la 
generació d’ocupació, l’emprenedoria i la innovació, i promoure’n la vincu-
lació amb les comunitats locals, en col·laboració amb altres departaments de 
la Generalitat, altres administracions competents i agents socials i econò-
mics. 
u) Desenvolupar actuacions per a la conservació i l’ús sostenible del patri-
moni natural i la biodiversitat de manera integrada en les polítiques relatives 
al canvi climàtic i les polítiques sectorials que hi tenen incidència. 
v) Facilitar la participació de la ciutadania, els sectors econòmics, les orga-
nitzacions de filantropia i altres organitzacions en la conservació del patri-
moni natural, incloent-hi el foment del patrocini, del mecenatge, de la inver-
sió social i altres formes de suport econòmic i financer. 
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w) Portar a terme el règim d’intervenció administrativa amb relació a totes 
les matèries a què fa referència aquest article, incloses les potestats d’auto-
rització, control, foment i sanció i totes les altres funcions que deriven de 
l’aplicació de la normativa que regula les seves competències, i, en particu-
lar, informar preceptivament abans de l’aprovació de qualsevol pla, progra-
ma, projecte o autorització administrativa que pugui afectar els espais natu-
rals protegits. La presa en consideració d’aquests informes s’ha de fer 
constar justificadament en els respectius acords resolutius. 
x) Crear i gestionar les convocatòries públiques pròpies de l’Agència en 
matèria de recerca i gestió de la biodiversitat i el patrimoni natural. 
2. Les funcions de gestió del patrimoni natural i de la biodiversitat s’exer-
ceixen amb la col·laboració dels propietaris i gestors sectorials, dels altres 
actors que operen al territori i del Consell Català de Cogestió Marítima en 
l’àmbit que li és propi. 

Article 4. Òrgans de govern i estatuts de l’Agència de la Natu-
ra de Catalunya 

1. Els òrgans de govern de l’Agència de la Natura de Catalunya són els se-
güents:  
a) El Consell de Direcció. 
b) La Direcció. 
c) La Comissió Social. 
d) La Comissió Científica. 
2. El Govern ha d’aprovar, per mitjà d’un decret, els estatuts de l’Agència de 
la Natura de Catalunya, els quals han de determinar i regular les funcions 
dels òrgans de govern, el funcionament del Consell de Direcció, i l’estruc-
tura orgànica interna i el règim de funcionament de l’Agència, els quals 
s’han de regir pels principis de desconcentració de funcions, participació i 
proximitat territorial. 
3. La representació de la Generalitat en el Consell de Direcció de l’Agència 
de la Natura de Catalunya hi té una majoria absoluta de vot. El règim 
d’adopció d’acords i funcionament del Consell de Direcció se subjecta a la 
normativa general sobre òrgans col·legiats aplicable a la Generalitat. 
4. El Consell de Direcció de l’Agència de la Natura de Catalunya està com-
post per:  
a) El president, que és el conseller del departament competent en matèria de 
medi ambient. 
b) El vicepresident, que és el secretari general del departament competent en 
matèria de medi ambient. 
c) Els vocals següents:  
1r. El director de l’Agència. 
2n. Tres representants del departament competent en matèria de medi ambi-
ent. 
3r. Quatre persones, amb rang mínim de director general, en representació 
dels altres departaments de la Generalitat, de les quals com a mínim dues ho 
han d’ésser en representació del departament competent en matèria d’agri-
cultura, ramaderia, política forestal, caça i pesca, i desenvolupament i vigi-
lància rural. 
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4t. Dos representants de les administracions locals competents, designats per 
meitats entre les dues organitzacions d’ens locals més representatives a Cata-
lunya. 
5è. Un representant de les administracions locals supramunicipals amb més 
competències en la gestió d’espais naturals protegits, designat pel conseller 
del departament competent en matèria de medi ambient. 
6è. Un representant del sector agrari, designat per l’organització agrària més 
representativa a Catalunya. 
7è. Un representant dels propietaris de forests de titularitat privada, designat 
per l’entitat més representativa a Catalunya. 
8è. Un representant del sector pesquer o marítim, designat pel Consell Català 
de Cogestió Marítima. 
9è. Un representant de les entitats naturalistes, designat pel conseller del 
departament competent en matèria de medi ambient. 
10è. Un representant de les entitats ecologistes, designat pel conseller del 
departament competent en matèria de medi ambient. 
11è. Un representant dels centres de recerca en patrimoni natural i biodiver-
sitat, designat pel Consell Interuniversitari de Catalunya. 
5. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han de determinar la 
composició de la Comissió Social, que ha de tenir un màxim de trenta mem-
bres. S’ha de garantir una representació suficient i representativa del conjunt 
d’actors, incloent-hi com a mínim representats de la propietat rural, dels 
sectors agrari, forestal, pesquer, naturalista i conservacionista, ecologista, 
excursionista i turístic, i de les activitats marítimes. 
6. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han de determinar la 
composició de la Comissió Científica, que ha de tenir un màxim de vint-i-
cinc membres. 
7. El president del Consell de Direcció pot convidar experts a les reunions, 
en funció dels temes a tractar, amb veu i sense vot. 
8. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han de determinar el 
mecanisme de relació de la Comissió Social i de la Comissió Científica amb 
el Consell de Direcció, a fi de garantir llur participació en la presa de decisi-
ons del Consell. 

Article 5. Participació i coordinació territorial 

1. L’Agència de la Natura de Catalunya, per a exercir les seves funcions, ha 
de promoure la participació, d’acord amb els seus estatus i la normativa vi-
gent, de les administracions públiques i les entitats locals, els consorcis, les 
entitats privades sense afany de lucre i, si es tracta de terrenys de titularitat 
privada, amb el propietari, arrendatari o titular d’un dret real que impliqui 
possessió. 
2. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han d’establir la crea-
ció d’òrgans descentralitzats de participació i de col·laboració activa en la 
presa de decisions de la societat civil i el conjunt d’actors del territori en els 
diversos àmbits en què s’estructura territorialment l’Agència. Per això, 
l’Agència s’ha de dotar dels recursos, humans i d’altra naturalesa, necessaris 
per a desplegar una governança que fomenti la col·laboració activa amb els 
actors de cada territori. 



Dossier Ple 55 
17 de juny de 2020 

14 

 

3. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han d’establir els ins-
truments de coordinació i seguiment amb els departaments de la Generalitat 
més directament concernits en les polítiques del patrimoni natural i amb les 
administracions que gestionen espais naturals protegits. 
4. L’Agència de la Natura de Catalunya pot assessorar els propietaris, arren-
dataris o titulars de drets reals sobre finques rústiques que contribueixen a 
l’assoliment dels objectius d’aquesta llei, i signar-hi acords de conservació. 
Els acords de conservació de l’Agència tenen la mateixa consideració legal 
que els acords de custòdia del territori amb relació als objectius i funcions 
d’aquesta llei. 

Article 6. Contracte programa 

1. El departament competent en matèria de medi ambient i l’Agència de la 
Natura de Catalunya han d’establir un contracte programa, aprovat cada sis 
anys, que ha d’incloure, com a mínim, la definició biennal dels objectius que 
s’han d’assolir, la previsió de recursos i pressupost necessaris, els resultats 
que cal obtenir i els instruments de seguiment i control i d’avaluació a què 
l’activitat de l’entitat s’ha de sotmetre durant la vigència del contracte. 
2. El contracte programa ha de fixar els compromisos econòmics amb càrrec 
als pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de les funcions de l’Agèn-
cia de la Natura de Catalunya. 
3. L’Agència de la Natura de Catalunya ha d’avaluar, com a mínim cada sis 
anys, l’estat del patrimoni natural i la biodiversitat, i l’efectivitat de les polí-
tiques de conservació. 

Article 7. Règim econòmic, financer i patrimonial 

1. L’Agència de la Natura de Catalunya gaudeix d’autonomia financera ple-
na. Els espais naturals de protecció especial gaudeixen del règim d’auto-
nomia econòmica. 
2. Els recursos econòmics de Agència de la Natura de Catalunya són consti-
tuïts per:  
a) Les dotacions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat, que 
en cap cas no poden ésser inferiors a les consignades en el moment 
d’aprovació de l’Agència. 

b) La totalitat del Fons per al Patrimoni Natural. 
c) Les aportacions procedents d’altres administracions públiques catalanes, 
de l’Administració general de l’Estat, de la Unió Europea o d’altres orga-
nismes internacionals. 
d) Els ingressos de dret públic i dret privat derivats de la prestació dels seus 
serveis i de l’acompliment de les seves activitats. 
e) Les subvencions, les donacions, les herències, els llegats i qualsevol altra 
aportació de persones o entitats públiques i privades. 
f) Les rendes, els fruits, els interessos i els productes dels béns i drets propis 
o que tingui adscrits. 
g) Els crèdits, préstecs i avals que li siguin concedits, d’acord amb la norma-
tiva vigent. 
h) Els ingressos procedents de sancions administratives i els derivats de reso-
lucions judicials. 
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i) Els impostos, taxes i preus públics la recaptació dels quals s’afecti a 
l’Agència en el marc legal corresponent. 
j) Qualsevol altre recurs que la llei permeti. 
3. El pressupost de l’Agència de la Natura de Catalunya és anual i únic, i 
s’ha de subjectar al règim pressupostari que estableix el text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 
24 de desembre, i el text refós de la Llei de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre. 
4. L’Agència de la Natura de Catalunya gaudeix de les exempcions i els 
beneficis fiscals que corresponen a la Generalitat. 
5. Els contractes que subscrigui l’Agència de la Natura de Catalunya s’han 
d’ajustar al que estableix la normativa dels contractes de les administracions 
públiques, amb les particularitats derivades de la seva organització i el seu 
funcionament. 
6. El règim de comptabilitat de l’Agència de la Natura de Catalunya és el 
corresponent al sector públic. 
7. L’Agència de la Natura de Catalunya ha de desenvolupar el seu propi 
programa d’adquisició de sòl per a la conservació del patrimoni natural i la 
biodiversitat. També ha d’establir els mecanismes adequats per a col·laborar 
amb l’Institut Català del Sòl en l’adquisició, gestió, transmissió, cessió o 
permuta de terrenys d’especial interès per al desenvolupament de la infraes-
tructura verda de Catalunya. 
8. Els béns immobles que, per adquisició directa, per donació o per una altra 
forma aplicable, formin part del patrimoni de la Generalitat amb la finalitat 
principal de conservar el patrimoni natural i la biodiversitat s’han d’ads-
criure a l’Agència de la Natura de Catalunya, que els ha de gestionar, sens 
perjudici de la coordinació que correspongui amb els altres departaments de 
la Generalitat. 
9. Les propietats de la Generalitat situades en espais naturals protegits que 
estan incloses en el Catàleg de forests d’utilitat pública i que no tenen funció 
d’explotació forestal s’han d’adscriure a l’Agència de la Natura de Catalu-
nya, si escau descatalogant-les, sens perjudici de la coordinació necessària 
amb el departament competent en matèria de gestió forestal. 
10. L’Agència de la Natura de Catalunya pot utilitzar excepcionalment, 
d’acord amb la legislació vigent, si ho justifica la seva declaració d’utilitat 
pública per motius de conservació, els mecanismes d’expropiació, d’establi-
ment de servituds, i de tempteig i retracte en els espais protegits i en altres 
espais de la infraestructura verda. 

Article 8. Règim de personal 

1. El personal de l’Agència de la Natura de Catalunya es regeix pel dret la-
boral, llevat dels llocs de treball que, amb relació a la naturalesa de llur con-
tingut, especialment si comporten l’exercici de potestats administratives o 
potestats públiques, es reservin al personal funcionari públic. 
2. El personal de l’Agència de la Natura de Catalunya ha d’ésser funcionari 
o laboral en els mateixos termes i condicions establerts per al personal de 
l’Administració de la Generalitat, d’acord amb la legislació aplicable. 
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3. Els llocs de treball de l’Agència de la Natura de Catalunya, inclosos els 
directius, s’han de cobrir per mitjà de processos de selecció públics, amb 
criteris de professionalitat, transparència, mèrits i capacitat. 

Article 9. Règim de control 

1. El control financer de l’Agència de la Natura de Catalunya es duu a terme 
d’acord amb el que estableix l’article 71 del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya. 
2. L’Agència de la Natura de Catalunya ha d’aprovar anualment una memò-
ria d’activitats i de valoració de resultats. La presidència del Consell de Di-
recció l’ha de lliurar al Govern i al Parlament i l’ha de fer pública. 

Disposicions addicionals 

Primera. Subrogació de drets i obligacions 

L’Agència de la Natura de Catalunya se subroga en la titularitat dels drets i 
les obligacions del departament competent en matèria de medi ambient en 
l’àmbit de competències que aquesta assumeix. 

Segona. Personal laboral i funcionari 

1. El personal funcionari que en la data de constitució de l’Agència de la 
Natura de Catalunya presti serveis en el departament competent en matèria 
de medi ambient exercint funcions que, d’acord amb aquesta llei, són assu-
mides per l’Agència s’integra en aquesta i resta en la condició de personal 
funcionari. El personal que en la data de constitució ocupa interinament una 
plaça de funcionari s’integra també en l’Agència i resta en la seva condició 
de personal interí. 
2. L’Agència de la Natura de Catalunya, si es generen nous llocs de treball, 
els ha d’oferir en igualtat de condicions a tot el personal d’acord amb el pro-
cediment aplicable. El personal funcionari es pot acollir a aquesta opció i, en 
el cas d’obtenir un lloc de treball, resta en la situació d’excedència voluntària 
per incompatibilitats i se li reconeix l’antiguitat. En cas que no es vulgui 
acollir a aquesta opció, manté sense cap alteració la seva condició de funcio-
nari i roman en el seu lloc de treball, que s’ha de definir en la relació de llocs 
de treball com a lloc a extingir. 
3. El personal laboral s’integra a l’Agència de la Natura de Catalunya per 
aplicació del mecanisme de successió d’empresa d’acord amb el que esta-
bleix l’article 44 de l’Estatut dels treballadors. El personal laboral fix afectat 
resta, respecte a l’Administració de la Generalitat, en la situació d’excedèn-
cia voluntària per incompatibilitat, d’acord amb el que estableix la disposició 
addicional segona del sisè conveni únic d’àmbit de Catalunya del personal 
laboral de la Generalitat. Pel que fa al personal laboral temporal, s’integra a 
l’Agència en la mateixa situació contractual. 
4. El personal de Forestal Catalana, SA, que exerceix funcions tècniques i de 
gestió directament atribuïbles a l’Agència de la Natura de Catalunya s’inte-
gra a l’Agència per aplicació del mecanisme de successió d’empresa d’acord 
amb el que estableix l’article 44 de l’Estatut dels treballadors. El personal 
laboral fix s’integra amb aquesta condició si s’acredita l’accés a Forestal 
Catalana, SA, com a treballador fix, d’acord amb els principis constitucio-
nals d’igualtat, mèrit i capacitat. Altrament, s’integra com a personal laboral 
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indefinit no fix. El personal laboral temporal s’integra a l’Agència amb 
aquesta condició. 

Tercera. Cogestió de terrenys forestals i coordinació entre 
l’Agència de la Natura de Catalunya i l’òrgan competent en 
matèria forestal 

1. Els terrenys forestals de titularitat de la Generalitat situats a l’interior d’es-
pais naturals de protecció especial o que s’han determinat com a boscos sin-
gulars, madurs o destinats a l’evolució natural han d’ésser cogestionats entre 
l’òrgan de gestió d’aquests espais i l’òrgan competent en matèria forestal. 
2. S’ha d’establir una comissió de coordinació entre l’Agència de la Natura 
de Catalunya i l’òrgan competent en matèria forestal per a acomplir les tas-
ques d’ordenació i de gestió forestals en els terrenys forestals de titularitat de 
la Generalitat a què fa referència l’apartat 1. En l’ordenació i gestió 
d’aquests terrenys preval la conservació i el millorament del patrimoni natu-
ral i la biodiversitat, que cal compatibilitzar amb la gestió forestal sostenible. 
Els instruments de gestió forestal que s’aprovin sobre aquests terrenys reque-
reixin l’informe previ vinculant de l’òrgan gestor de l’espai. 
3. La comissió de coordinació a què fa referència l’apartat 2 ha d’emetre un 
informe favorable, per unanimitat, sobre la planificació i ordenació de la 
xarxa de boscos singulars, madurs o destinats a l’evolució natural. La gestió 
i titularitat d’aquests boscos és la que correspongui en cada cas. 

Quarta. Boscos singulars, madurs i destinats a l’evolució na-
tural 

El Govern, en el termini de dos anys a comptar de la publicació d’aquesta 
llei, ha d’adoptar mesures per a determinar els boscos que s’han de conside-
rar singulars, madurs i destinats a l’evolució natural. 

Cinquena. Gestió dels espais agraris 

L’Agència de la Natura de Catalunya i el departament competent en matèria 
d’espais agraris han d’establir els mecanismes de coordinació i col·laboració 
necessaris per a la gestió dels espais agraris, d’acord amb la Llei 3/2019, del 
17 de juny, dels espais agraris, tenint en compte llur aptitud productiva i la 
necessària gestió i protecció del medi natural, d’acord amb la legislació am-
biental. 

Sisena. Fons del Patrimoni Natural 

1. El Fons del Patrimoni Natural és un fons de caràcter públic, sense perso-
nalitat jurídica, que s’integra en el pressupost del departament de la Genera-
litat competent en matèria de patrimoni natural i biodiversitat. En el moment 
en què es constitueixi l’Agència de la Natura de Catalunya, el Fons s’ha 
d’integrar en el pressupost d’aquesta entitat. 
2. El Fons del Patrimoni Natural té l’objectiu d’impulsar actuacions relacio-
nades amb la conservació, gestió, millora i valorització del patrimoni natural 
i la biodiversitat. 
3. El Fons del Patrimoni Natural s’ha de dotar amb el 50% dels ingressos 
obtinguts de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 
de tracció mecànica. També es pot dotar amb qualsevol altra font de recursos 
econòmics que el Govern consideri adequada. 
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4. Es poden destinar recursos econòmics del Fons del Patrimoni Natural a la 
dotació dels mitjans tècnics i humans necessaris per a gestionar-lo. 

Setena. Paritat en els òrgans  

Els òrgans creats per aquesta llei no es poden constituir fins que no es com-
pleixi la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, 
pel que fa a la paritat mínima. 

Disposicions transitòries 

Primera. Òrgans i entitats afectats per la creació de l’Agència 
de la Natura de Catalunya 

Els òrgans i les entitats afectats per la creació de l’Agència de la Natura de 
Catalunya mantenen l’adscripció orgànica o la naturalesa jurídica i continuen 
complint llurs funcions fins a l’entrada en vigor del reglament que en reguli 
l’estructura dins l’Agència i, si escau, el règim de gestió desconcentrada. 

Segona. Constitució de l’Agència de la Natura de Catalunya  

L’Agència de la Natura de Catalunya s’ha de constituir en el moment que es 
dicti el decret que n’aprovi els estatuts. 

Tercera. Règim excepcional per a la posada en funcionament 
de l’Agència de la Natura de Catalunya  

Es pot establir un règim excepcional per a la posada en funcionament de 
l’Agència de la Natura de Catalunya, amb la finalitat que no estigui subjecta 
a les limitacions genèriques que pugui establir la legislació pressupostària en 
matèria de personal destinades al conjunt del sector públic de la Generalitat, 
llevat que s’indiqui el contrari i sens perjudici de la normativa estatal bàsica. 

Disposicions finals  

Primera. Funcions de l’Agència de la Natura de Catalunya a la 
Vall d’Aran 

En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, el Consell General d’Aran exerceix 
les funcions de l’Agència de la Natura de Catalunya que corresponen a com-
petències transferides pel Govern de la Generalitat al Consell. L’Agència i el 
Consell han d’establir acords, protocols i sistemes de treball per a la coordi-
nació i col·laboració mútua en projectes que afectin les dues parts. 

Segona. Preceptes que comporten despeses 

El preceptes que comportin despeses amb càrrec als pressupostos de la Ge-
neralitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressu-
postos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei. 



Dossier Ple 55 
17 de juny de 2020 

19 

 

Tercera. Estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya  

El Govern ha d’aprovar els estatuts de l’Agència del Patrimoni Natural i la 
Bio diversitat en el termini d’un any a comptar de la publicació d’aquesta 
llei. 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2020 

La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Co-
missió, Lucas Silvano Ferro Solé 

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE 

ESMENES RESERVADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS 

(Entre parèntesis el número d’esmena del grup.) 
7 (6), 8 (7) 11 (8), 13 (9), 15 (10), 16 (11), 18 (12), 21 (13), 24 (14), 25 (15), 
26 (16), 27 (17), 28 (18), 29 (19), 30 (20), 32 (21), 38 (22), 42 (23), 43 (24), 
44 (25), 45 (26), 49 (27), 51 (28), 56 (29), 72 (32), 74 (33), 78 (34), 79 (35), 
80 (36), 81 (37), 82 (38), 83 (39), 84 (40), 85 (41), 86 (42), 87 (43), 88 (44), 
89 (45), 90 (46), 91 (47), 92 (48),  93 (49), 94 (50), 95 (51), 96 (52), 97 (53), 
98 (54), 99 (55), 100 (56), 101 (57), 102 (58), 103 (59), 106 (60), 111 (61), 
125 (63), 129 (67), 133 (69), 134 (70), 144 (71), 149 (1), 154 (2), 156 (3), 
163 (4) 

ESMENES RESERVADES PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA - UNITS PER 
AVANÇAR 

(Entre parèntesis el número d’esmena del grup.) 
50 (10), 115 (16), 136 (19), 137 (20) 

ESMENES RESERVADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ 
PODEM 

(Entre parèntesis el número d’esmena del grup.) 
17 (2), 23 (5), 31 (6), 53 (12), 55 (14), 66 (19), 113 (25), 114 (26) 

ESMENES RESERVADES PEL SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT 

(Entre parèntesis el número d’esmena del subgrup.) 
5 (2), 9 (3), 12 (4), 33 (5), 52 (6), 57 (8), 73 (9), 132 (12) 
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Punt 3 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 18/2020, del 12 de maig, de mesures urgents en 
matèria d’urbanisme, fiances i ambiental 

203-00043/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 65324 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.05.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 26 de maig de 2020, 
ha pres coneixement del Decret llei 18/2020, del 12 de maig, de mesures 
urgents en matèria d’urbanisme, fiances i ambiental, publicat al DOGC 
8133, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el contro-
li pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament 
s’inicia el dia 15 de maig de 2020. 

A la Mesa del Parlament 

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

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 12 de maig 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  
SIG20TES0621 - Projecte de decret llei de mesures urgents en matèria d’ur-
banisme, fiances i ambiental.» 
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 12 de maig de 2020. 

Decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en 
matèria d’urbanisme, fiances i ambiental 

El president de la Generalitat de Catalunya, 

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en 
nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

I 

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma 
per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, va 
declarar l’estat d’alarma i, d’acord amb l’apartat primer de la seva disposició 
addicional tercera, es van suspendre termes i es van interrompre els terminis 
per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, els 
quals s’han de reprendre en el moment en què perdi vigència l’esmentat reial 
decret o les seves pròrrogues. 
En aquests moments, l’estat d’alarma s’ha prorrogat successivament: fins a 
les 00:00 hores del dia 12 d’abril de 2020, mitjançant autorització del Con-
grés dels Diputats de 25 de març de 2020 (BOE núm. 86, de 28 de març de 
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2020); fins a les 00:00 hores del dia 26 d’abril de 2020, mitjançant autoritza-
ció del Congrés dels Diputats de 9 d’abril de 2020 (BOE núm. 101, d’11 
d’abril de 2020); fins a les 00:00 hores del dia 10 de maig de 2020, mitjan-
çant autorització del Congrés dels Diputats de 22 d’abril de 2020 (BOE núm. 
115, de 25 d’abril de 2020), i fins a les 00:00 hores del dia 24 de maig de 
2020, mitjançant autorització del Congrés dels Diputats de 6 de maig de 
2020 (BOE núm. 129, de 9 de maig de 2020). 

II 

La disposició addicional desena del Text refós de la Llei d’urbanisme, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, estableix que els terminis per a 
la tramitació i la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic 
i de gestió urbanística establerts per aquesta Llei s’amplien en un mes, en cas 
que coincideixin totalment o parcialment amb el mes d’agost. 
Aquesta mesura, que si bé no constitueix una veritable inhabilitació del mes 
d’agost en la matèria de què tracta, obliga a adaptar l’activitat de l’Admi-
nistració urbanística a les característiques d’aquest mes de l’any, en què una 
part considerable de la població gaudeix de les seves vacances anuals. 
Tanmateix, l’estat d’alarma declarat per a la gestió de la crisi sanitària ocasi-
onada per la COVID-19, conjuntament amb les mesures corresponents que 
s’han adoptat successivament, han portat a una certa paràlisi administrativa 
en aquelles matèries que no estan implicades directament en l’execució 
d’aquestes mesures, com ara la tramitació de les figures urbanístiques de 
planejament i de gestió. 
Atenent l’evolució de la crisi sanitària i el cessament mateix que s’espera de 
l’estat d’alarma declarat, és notori que cal recuperar al més aviat possible 
l’activitat administrativa normal amb relació a les matèries esmentades, per 
no haver d’afrontar una crisi econòmica més gran que la que s’albira. 
En aquest sentit, la disposició addicional desena del Text refós de la Llei 
d’urbanisme es presenta com un entrebanc per recuperar, després d’aquestes 
setmanes de paràlisi, la tramitació normal de les figures urbanístiques es-
mentades, de les quals sovint depenen inversions econòmiques importants. 
Per superar aquesta dificultat, l’article 1 suspèn l’eficàcia de la disposició 
addicional desena del Text refós de la Llei d’urbanisme durant l’any 2020, 
pel que fa a la resolució definitiva dels òrgans urbanístics de l’Administració 
de la Generalitat de caràcter col·legiat. 

III 

Per la seva banda, els articles 2.2 i concordants del Reial decret llei 15/2020, 
de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’eco-
nomia i l’ocupació, exclusivament en el marc dels acords a què fa referència 
la mesura, estableixen que les parts poden disposar lliurement de la fiança 
obligatòria en metàl·lic regulada a l’article 36 de la Llei 29/1994, de 24 de 
novembre, d’arrendaments urbans, que poden fer servir per pagar totalment 
o parcialment algunes de les mensualitats de la renda. Supòsit en el qual la 
part arrendatària ha de reposar la fiança en el termini d’un any des que es va 
formalitzar l’acord. 
Aquesta mesura està adreçada a reduir els costos de pimes i autònoms en 
matèria d’arrendament de finques urbanes per a ús diferent del d’habitatge, 
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que pot comportar un gran nombre de sol·licituds extraordinàries de devolu-
ció de fiances. 
D’acord amb l’article 3.1 de la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del registre i el 
dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, amb relació 
a la disposició addicional tercera, apartat 1, de la Llei d’arrendaments ur-
bans, la fiança esmentada es diposita a l’Institut Català del Sòl. I, d’acord 
amb l’article 7.1 de la Llei 13/1996, de 29 de juliol, l’Incasòl ha de destinar 
l’import de les fiances dipositades a determinades actuacions en matèria de 
política pública de sòl i d’habitatge fins a un import màxim del 90% de les 
fiances dipositades, ja que, en tot cas, ha de reservar un import no inferior al 
10% d’aquests recursos per garantir l’efectivitat en el pagament de les can-
cel·lacions i les devolucions consegüents que s’esdevinguin. 
Tenint en compte l’actual situació econòmica i per garantir el funcionament 
normal de l’Institut Català del Sòl, així com per assegurar les devolucions 
ordinàries de les fiances dipositades a la finalització dels contractes d’arren-
daments corresponents davant l’eventual disminució de la reserva mínima que 
estableix l’article 7.1 de la Llei 13/1996, de 29 de juliol, es permet que aquest 
Institut modifiqui el sistema del còmput d’aquesta reserva, a l’efecte de dife-
renciar quin import del total prové de les fiances dipositades per a la formalit-
zació dels contractes d’arrendament de finques urbanes per a ús d’habitatge i 
quin import de les fiances prové dels contractes d’arrendaments de finques 
urbanes per a usos diferents. I, d’aquesta manera, poder aplicar a cada part de 
la reserva la sol·licitud de la devolució de la fiança que pertoqui. 

IV 

L’article 8 de la Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen 
normes addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural afec-
tats per activitats extractives, estableix que, un cop finalitzada la restauració, 
la devolució de les fiances de les activitats extractives té lloc un cop finalit-
zat el termini de garantia, que oscil·la entre els tres i els cinc anys. En el 
context actual de greu afectació de l’activitat econòmica, es considera que es 
poden adoptar mesures que, sense posar en risc el resultat de la restauració, 
permetin flexibilitzar el retorn de les fiances un cop la restauració s’ha portat 
a terme de manera satisfactòria. 
D’altra banda, pel que fa al Fons del Patrimoni Natural, donada la greu afec-
tació que pateixen les iniciatives ambientals en aquesta situació originada 
per la COVID-19, es considera imprescindible activar i desenvolupar les 
accions per a les quals es va crear el Fons. Donada la impossibilitat de fer-ho 
amb els recursos actualment disponibles, es preveu que part dels recursos del 
Fons es puguin destinar a la dotació dels mitjans personals i materials neces-
saris per a la seva gestió. 

V 

En el cas present, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació deriva 
de les mesures adoptades per a la gestió de la situació de crisi sanitària, que 
l’Organització Mundial de la Salut va elevar a pandèmia internacional l’11 
de març de 2020. Aquesta situació requereix adoptar amb urgència les mesu-
res extraordinàries a què s’ha fet referència, que no es poden ajornar. 
Tenint en compte aquesta situació de necessitat extraordinària i urgent, el Go-
vern, d’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la 
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presidència de la Generalitat i del Govern, pot dictar disposicions legislatives 
provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l’article 64 de 
l’Estatut. 
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 Sostenibi-
litat, i d’acord amb el Govern, 

Decreto:  

Article 1. Suspensió de la disposició addicional desena del 
Text refós de la Llei d’urbanisme 

Se suspèn per a l’any 2020 l’ampliació de terminis per a la resolució defini-
tiva de les figures de planejament urbanístic que estableix la disposició addi-
cional desena del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legis-
latiu 1/2010, de 3 d’agost, que hagin de ser adoptades pels òrgans urbanístics 
de l’Administració de la Generalitat de caràcter col·legiat. 

Article 2. Aplicació de la mesura a què fa referència l’article 
2.2 del Reial decret llei 15/2020 

A l’efecte del que estableix l’article 2.2 del Reial decret llei 15/2020, de 21 
d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i 
l’ocupació, l’Institut Català del Sòl pot limitar l’import de les fiances a retor-
nar en execució de la mesura a què fa referència, al 10% de les fiances que hi 
són dipositades, relatives als contractes d’arrendament de finques urbanes per 
a ús diferent del d’habitatge, amb la finalitat de garantir la devolució ordinària 
de les fiances a la finalització del contracte d’arrendament que pertoqui. 

Article 3. Modificació del règim de les fiances de les activitats 
extractives 

Es modifica l’apartat 5 de l’article 8 de la Llei 12/1981, de 24 de desembre, 
per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais d’espe-
cial interès natural afectats per activitats extractives, que passa a tenir la 
redacció següent:  
«5. La devolució de la fiança es fa quan ha transcorregut el termini de garan-
tia que s’hagi fixat en l’informe sobre el programa de restauració. Aquest 
termini és, com a màxim, de cinc anys. Això no obstant, un cop s’ha efectuat 
l’acceptació de les obres de restauració, la persona titular de l’activitat pot 
sol·licitar la devolució del 75% de l’import dels conceptes de la fiança que 
es detallen a continuació:  
a) Moviment de terres pròpies amb anivellament 
b) Estesa de sòl edàfic propi abassegat 
c) Llaurada i aportació d’adobs 
d) Reblert amb material propi 
e) Reblert amb material d’aportació 
f) Construcció de rases per a la xarxa de desguàs 
g) Hidrosembra 
h) Subsolat 
i) Estufament» 
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Article 4. Fons del patrimoni natural i la biodiversitat 

S’afegeix una nova disposició addicional, la setena, a la Llei 16/2017, de l’1 
d’agost, de canvi climàtic, amb el contingut següent:  
«Disposició addicional setena. Fons del Patrimoni Natural 
1. El Fons del Patrimoni Natural es va crear per la Disposició addicional 10a 
de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat per al 
2017. És un fons de caràcter públic, sense personalitat jurídica, adscrit al 
departament competent en matèria de patrimoni natural, i que té com a ob-
jectiu impulsar actuacions relacionades amb la protecció, la gestió, la millora 
i la valorització del patrimoni natural i la biodiversitat. 
2. El Fons del Patrimoni Natural es nodreix, com a mínim, amb el 50% dels 
ingressos obtinguts de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels 
vehicles de tracció mecànica. Es poden destinar recursos econòmics del Fons 
a la dotació dels mitjans tècnics i humans necessaris per a la seva gestió.» 

Disposició derogatòria 

Queda derogada la disposició final tretzena de la Llei 16/2017, de l’1 
d’agost, del canvi climàtic. 

Disposició final 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest De-
cret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als 
quals pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 12 de maig 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. Memòria econòmica 
4. Informe jurídic 
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos 
6. Text del Decret llei aprovat pel Govern 
7. Certificat del secretari general donant conformitat a la documentació de 
l’expedient 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 4 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 20/2020, del 26 de maig, pel qual s’adopten diver-
ses mesures en matèria d’esports com a conseqüència de 
l’estat d’alarma decretat per raó de la COVID-19 

203-00046/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 67380 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.06.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 9 de juny de 2020, 
ha pres coneixement del Decret llei 20/2020, de 26 de maig, pel qual s’adop-
ten diverses mesures en matèria d’esports com a conseqüència de l’estat 
d’alarma decretat per raó de la COVID-19, publicat al DOGC 8143, i mani-
festa que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procedi-
ment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 
29 de maig 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 26 de maig de 2020, 
s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:  
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa 
SIG20PRE0737 - Projecte de decret llei pel qual s’adopten diverses mesures 
en matèria d’esports com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per raó 
de la COVID-19.» 
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 26 de maig de 
2020. 

Decret llei 20/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten diver-
ses mesures en matèria d’esports com a conseqüència de 
l’estat d’alarma decretat per raó de la COVID-19 

El president de la Generalitat de Catalunya, 

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en 
nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

La crisi sanitària i econòmica generada com a conseqüència de la COVID-19 
ha obligat el Govern de la Generalitat a adoptar amb caràcter urgent un se-
guit de mesures en diferents àmbits materials, amb l’objectiu de pal·liar els 
greus efectes generats per la pandèmia. 
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El sector de l’esport no ha estat exempt, ni de l’afectació produïda per la 
pandèmia, ni de les mesures adoptades per la Generalitat en aquest context. 
En aquest sentit, el Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen 
noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i 
social de la COVID-19, conte mesures en l’àmbit de les entitats esportives 
de Catalunya. 
Com a conseqüència de l’evolució de la pandèmia, així com en el marc del 
procés de desescalada i transició cap a una nova normalitat, es considera 
necessari adoptar noves mesures adreçades a les entitats esportives i als pro-
fessionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic. 
D’acord amb l’anterior, es dicta aquest Decret, que s’estructura en tres capí-
tols i una disposició final. 
El capítol I, a l’article 1, regula la mesura que s’adopta en relació amb els 
professionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic, consistent en una 
nova moratòria per a l’aplicació a aquest concret sector de l’esport del règim 
sancionador establert per la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport. 
La situació actual provocada per l’acció de la COVID-19 pel que fa a la in-
certesa de les condicions en què es produirà l’obertura de piscines i platges 
aquest estiu, obliga a prendre mesures excepcionals quant a la contractació 
de socorristes en activitats aquàtiques per a aquesta temporada, raó per la 
qual es considera necessària la suspensió del règim sancionador establert per 
l’esmentada Llei 3/2008, de 23 d’abril, perquè no comporti la consegüent 
sanció administrativa, la qual cosa perjudicaria greument el sector afectat. 
En el capítol II, articles 2 i 3, s’estableixen diverses mesures en relació amb 
el funcionament dels òrgans col·legiats de les entitats esportives a Catalunya, 
per tal que puguin celebrar les seves sessions amb compliment de les mesu-
res sanitàries vigents, i limitades, quant al seu objecte, a la deliberació i 
aprovació de qüestions que garanteixin el funcionament excepcional de 
l’entitat esportiva. 
D’altra banda, d’acord amb les previsions del Decret llei 10/2020, de 27 de 
març, esmentat, també es considera oportú habilitar les juntes directives de 
les entitats esportives de Catalunya per tal que puguin acordar excepcional-
ment les mesures que permetin garantir el seu funcionament essencial com a 
conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, ja que davant la dificultat 
que pot suposar la celebració d’assemblees en els termes anteriorment esta-
blerts, cal prendre decisions que preservin la continuïtat de les entitats, i 
d’aquí la necessitat que les persones responsables d’aquestes estiguin opor-
tunament facultades. 
En el capítol III, que comprèn els articles 4, 5 i 6, s’adopten mesures de ca-
ràcter transitori per afrontar la modernització i simplificació de les entitats 
esportives, així com els tràmits administratius que requereixen les seves 
modificacions estructurals, per tal que aquestes entitats puguin fusionar-se, 
escindir-se o transformar-se, a fi i efecte d’adequar-se estructuralment a les 
necessitats del moment i evitar així situacions que posin en perill la seva 
liquidació així com la responsabilitat derivada als directius. En aquest sentit, 
es tracta d’adequar el règim de les entitats esportives a Catalunya a les previ-
sions del llibre tercer del Codi civil de Catalunya contingudes en el seu arti-
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cle 314.1, 2 i 3, tot oferint la possibilitat que s’optimitzin les seves estructu-
res, incloent tant els clubs com les federacions. 
Per tot l’exposat, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, a proposta de la consellera de la Presidència, i 
d’acord amb el Govern, 

Decreto:  

Capítol I. Mesures relatives al règim sancionador de la Llei 
3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de 
l’esport, aplicables als professionals del sector del salvament 
i socorrisme aquàtic 

Article 1 

Es modifica la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport, que queda redactada de la manera 
següent:  
«Disposició transitòria setena. Règim temporal de suspensió de la vigència 
del règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives 
respecte dels professionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic 
1. A partir del 28 de maig i fins al 30 de setembre de 2020 resta en suspens 
la vigència dels apartats 1 i 3 de l’article 13 d’aquesta Llei pel que respecta 
als professionals de salvament i socorrisme aquàtic. Tanmateix, es manté la 
vigència de les infraccions tipificades en els epígrafs c i d de l’apartat 1 del 
dit article, relatius a l’obligació de col·legiació en el cas que sigui obligatòria 
i a la no-contractació de l’assegurança preceptiva. 
2. Resoldre d’ofici la finalització, per sobreseïment, dels expedients sancio-
nadors que estiguin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor de la 
present disposició transitòria per fets que no serien constitutius d’infracció 
administrativa, d’acord amb el règim temporal de suspensió de vigència 
establert per l’apartat 1.» 

Capítol II. Mesures de funcionament dels òrgans col·legiats 
de les entitats esportives de Catalunya, mentre estigui vigent 
l’estat d’alarma  

Article 2. Habilitació de reunions dels òrgans de govern  

2.1. Els òrgans col·legiats de les entitats esportives es poden reunir i adoptar 
acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, 
sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la 
comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del 
vot, entenent que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presi-
deix, d’acord amb el que disposa l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalu-
nya, encara que els seus estatuts no ho prevegin. 
2.2. Les juntes directives de les entitats esportives i les seves comissions 
delegades també poden adoptar acords sense reunió, d’acord amb allò que 
disposa l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no 
ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o ho 
sol·licitin almenys dos dels seus membres, mitjançant l’emissió del vot per 
correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, 
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sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi cons-
tància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. S’entén que 
l’acord s’adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de 
recepció del darrer dels vots vàlidament emesos. 
2.3. Només podran celebrar-se les assemblees generals de les entitats espor-
tives de Catalunya d’acord amb el que estableix l’apartat 1, sempre que tin-
guin per objecte la deliberació i aprovació, si s’escau, de punts que garantei-
xin el funcionament excepcional de l’entitat esportiva. En cap cas podran 
convocar-se ni celebrar-se assemblees generals que tinguin per objecte:  
a) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts i reglaments. 
b) Aprovar el vot de censura. 
c) Establir quotes extraordinàries o derrames. 
d) Acordar la transformació, la fusió o l’escissió. 
e) Dissoldre l’entitat esportiva. 

Article 3. Habilitació excepcional de les juntes directives  

3.1. D’acord amb les previsions del Decret llei 10/2020, de 27 de març, i 
mentre duri el període de l’estat d’alarma, s’habiliten les juntes directives de 
les entitats esportives de Catalunya per tal que puguin acordar excepcional-
ment les mesures que permetin garantir el funcionament essencial de la ma-
teixa entitat com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19. 
3.2. Les juntes directives de les federacions esportives de Catalunya queda-
ran habilitades també per adoptar les mesures que estimin necessàries sobre 
el calendari de competició esportiva corresponent a la temporada 2019-2020. 
Les mesures adoptades en relació amb el calendari de la competició esporti-
va tindran plena validesa jurídica amb efectes immediats. 
3.3. Excepcionalment, i en el cas que no sigui possible celebrar l’assemblea 
general pels mitjans expressament habilitats a l’article anterior, o perquè les 
autoritats sanitàries desaconsellin o prohibeixin la concentració de persones 
en un mateix espai per a la seva celebració, quedaran facultades les juntes 
directives de les federacions esportives de Catalunya per aprovar, amb caràc-
ter transitori i provisional, el pla general anual d’actuació i el calendari es-
portiu oficial de la temporada 2020-2021. 
3.4. Les decisions que les juntes directives de les entitats esportives de Cata-
lunya adoptin en compliment de la previsió descrita en els apartats anteriors, 
hauran de ser ratificades per l’assemblea general de l’entitat en el període 
màxim 60 dies naturals a partir del moment en què cessi el període de l’estat 
d’alarma. 
3.5. Les decisions adoptades per les juntes directives de les federacions es-
portives de Catalunya relacionades amb l’apartat 3 del present article, hauran 
de ser ratificades per assemblea general abans de donar inici a la nova tem-
porada esportiva. 

Capítol III. Mesures de caràcter transitori per a la modernit-
zació i simplificació de les entitats esportives de Catalunya  

Article 4. Fusió d’entitats esportives de Catalunya 

4.1 Les entitats esportives de Catalunya es poden fusionar, sempre que tin-
guin la mateixa naturalesa jurídica, per mitjà de l’extinció de les entitats 
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fusionades i la constitució d’una nova entitat esportiva, o bé per mitjà de 
l’absorció d’una o diverses persones jurídiques per una altra. 
4.2 El règim jurídic aplicable a les fusions entre entitats esportives de Cata-
lunya, és l’establert a l’article 314-1.7 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, 
així com el disposat en aquest Decret llei. 
4.3 L’assemblea general de l’entitat esportiva haurà d’adoptar l’acord de 
fusió de la pròpia entitat esportiva. 
La proposta de fusió ha de constar a l’ordre del dia de l’assemblea general i 
el seu acord s’ha d’adoptar per la majoria dels vots dels associats presents o 
representats a l’assemblea, els quals han de representar almenys la meitat de 
tots els vots socials, llevat que els estatuts no indiquin el contrari. 
4.4 L’entitat esportiva resultant de la fusió, per tal d’iniciar la seva activitat 
ho haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de Catalunya mitjan-
çant una declaració responsable que certifiqui l’acord adoptat per les respec-
tives assemblees, la denominació i el domicili de la nova entitat esportiva, 
els membres de la junta directiva així com la data a partir de la qual s’ha 
acordat iniciar l’activitat. Junt amb la declaració responsable, s’haurà de 
presentar els estatuts de l’entitat esportiva resultant, l’acord de fusió de les 
assemblees de les entitats esportives fusionades i el balanç econòmic tancat 
com a mínim un mes abans de l’acord de fusió. 

Article 5. Declaració responsable 

5.1 S’entén per declaració responsable el document subscrit per la persona 
que ocupa la presidència de l’entitat esportiva resultant de la fusió en el qual 
declara, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits esta-
blerts a l’article 4 d’aquest Decret llei, que disposa de la documentació que 
així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant la 
vigència del seu càrrec. 
5.2 La Direcció del Consell Català de l’Esport, per mitjà del Registre 
d’Entitats Esportives de Catalunya, ha d’efectuar, en qualsevol moment, la 
comprovació del contingut de la declaració responsable. 
5.3 La falsedat del contingut de la declaració responsable es tipifica com a 
falta molt greu d’acord amb el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, sense perjudici de la respon-
sabilitat penal o civil que de tal fet es pogués derivar. 

Article 6. Entitats esportives en fase de liquidació 

Les entitats esportives que estiguin en fase de liquidació podran fusionar-se 
amb altres, sempre que no s’hagi començat la distribució patrimonial en els 
termes establerts pels estatuts de l’entitat. 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest De-
cret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als 
quals pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 26 de maig de 2020  
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Meritxell Bu-
dó Pla, consellera de la Presidència 

Antecedents del Decret llei 

1. Decret llei pel qual s’adopten diverses mesures en matèria d’esports com a 
conseqüència de l’estat d’alarma decretat per raó de la COVID-19.  
2. Proposta del Consell Català de l’Esport en relació a les mesures excepcio-
nals a aplicar amb motiu de l’acció del COVID-19 per a la regulació del 
col·lectiu dels professionals del salvament i socorrisme en la temporada 
d’estiu 2020. 
3. Petició inclusió Decret llei a OD Govern. 
4. Informe justificatiu sobre la regulació per establir modificacions estructu-
rals d’entitats esportives. 
5. Informe justificatiu per proposar la modificació del Decret Llei 10/2020, 
de 27 de març, per tal de possibilitar que els òrgans col·legiats de les entitats 
esportives puguin reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència, i per 
habilitar les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya que pu-
guin acordar mesures per garantir el seu funcionament essencial com a con-
seqüència de la crisi sanitària de la COVID-19. 
6. Informe Jurídic sobre el projecte de Decret Llei pel qual s’adopten diver-
ses mesures en matèria d’esports com a conseqüència de l’estat d’alarma 
decretat per raó de la COVID-19. 
7. Certificat de la secretària general del Departament de la Presidència gene-
ral sobre la conformitat de la documentació. 

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament. 
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Punt 5 | Debat de totalitat 

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de 
juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions 

202-00045/12 

PRESENTACIÓ: SP PPC 

Reg. 27842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019 

A la Mesa del Parlament 

Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat, 
Andrea Levy Soler, diputada, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició 
de llei següent:  

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de 
juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions 

Exposició de motius 

L’impost sobre successions i donacions és un tribut establert per l’Estat però 
quin rendiment està cedit totalment a les comunitats autònomes. Són aques-
tes les que tenen, a més, tenen àmplies competències normatives sobre els 
elements quantificadors del tribut gràcies a la potestat normativa en matèria 
tributària atribuïda pel sistema de finançament autonòmic. 
De la mateixa forma que passa en altres tributs, com és el cas de l’impost 
sobre el patrimoni, l’impost sobre successions representa una doble imposi-
ció. Efectivament, els béns que s’adquireixen a través d’herència ja han estat 
gravats a través d’altres tributs. Però no només això, si no que quan un sub-
jecte rep una herència aquest arriba a pagar fins a tres vegades per les adqui-
sicions per causa de mort: a l’ajuntament per la plusvàlua, a l’agència tribu-
taria per la renda obtinguda i a la comunitat autònoma per l’impost de 
successions. 
Aquesta situació ha fet que a la majoria de països de la Unió Europea l’im-
post sobre successions ja no existeixi, o bé en el cas que encara estigui vi-
gent, tingui una presència residual. 
En sentit, el que seria desitjable seria la seva total derogació la qual cosa no 
entra dins les competències de la Generalitat de Catalunya. Però sobre el que 
si pot decidir la Generalitat en funció de la seva autonomia és la moderació 
de l’impost a la baixa, especialment pel que fa a les herències entre els fami-
liars més propers. 
Moltes comunitats autònomes ja han legislat en el sentit de reduir l’impost 
que grava les successions. A Catalunya durant uns anys també és va fer. 
Si bé, a través de la Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, 
es va introduir una bonificació del 99% als grups I i II, actualment, i fruit de la 
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic, aquesta bonificació del 99% només es contempla quan 
l’herència la rep el cònjuge del causahavent sigui quin sigui l’import de la 
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herència, i en canvi s’estableixen un esglaonat de bonificacions per a la resta 
de familiar dels grups esmentats. Així per tant, només els primers 100.000,00 
euros de la herència resten sotmesos a la bonificació del 99%. 
Sense cap mena de dubte, la derogació de l’impost o una bonificació univer-
sal del 99% de l’impost tindria un impacte important sobre les finances de la 
Generalitat, per aquest motiu en aquesta Proposició de Llei es proposa un 
primer pas adreçat a bonificar l’impost al 99% als grups I i II el primer milió 
d’euros d’herència, rebaixant progressivament la bonificació fins al 65%, 
davant el 20% actual. 
Així mateix, aquesta proposició de llei també proposa augmentar les reduc-
cions del 95% al 99% de la base imposable les adquisicions lucratives entre 
vius quan facin referència a activitats empresarials o professionals directa-
ment o a través d’entitats participades amb l’objectiu de limitar l’efecte de 
l’impost alhora de mantenir la continuïtat d’una activitat empresarial o pro-
fessional. 
Aquest increment de la reducció s’aplica tant quan les donacions van adreçar 
a facilitar l’habitatge habitual per part dels descendents. 

Article 1. Modificació de l’article 58 bis de la Llei 19/2010, del 
7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i dona-
cions pel que fa a les adquisicions per causa de mort 

Es modifica l’article 58 bis de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de 
l’impost sobre successions i donacions, que resta redactat de la manera se-
güent:  
«Els contribuents dels grups I i II poden aplicar una bonificació del 99% de 
la quota tributària de l’impost sobre successions en les adquisicions per cau-
sa de mort, incloses les quantitats percebudes pels beneficiaris d’assegu-
rances de vida que s’acumulen a la resta de béns i drets que integren llur 
porció hereditària.» 

Article 2. Modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions pel que 
fa a les adquisicions lucratives entre vius 

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 38 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions, que resta redactat de la 
manera següent:  
«1. En les donacions o qualsevol altre negoci jurídic gratuït equiparable en-
tre vius a favor del cònjuge, dels descendents, dels ascendents o dels 
col·laterals fins al tercer grau del donant, tant per consanguinitat o adopció 
com per afinitat, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 99,00% 
del valor net de la totalitat dels elements afectes a una activitat empresarial o 
professional del donant.» 
2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 41 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions, que resta redactat de la 
manera següent:  
«1. En les donacions o qualsevol altre negoci jurídic gratuït equiparable en-
tre vius a favor del cònjuge, dels descendents, dels ascendents o dels 
col·laterals fins al tercer grau del donant, tant per consanguinitat o adopció 
com per afinitat, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 99,00% 
del valor de les participacions en entitats, amb cotització o sense cotització 
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en mercats organitzats, per la part que correspongui per raó de la proporció 
existent entre els actius necessaris per a l’exercici de l’activitat empresarial o 
professional, minorats en l’import dels deutes que en deriven, i el valor del 
patrimoni net de cada entitat. Aquestes mateixes regles s’apliquen en la valo-
ració de les participacions d’entitats participades per determinar el valor de 
les participacions de l’entitat tenidora.» 
3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 44 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions, que resta redactat de la 
manera següent:  
«1. En les donacions o qualsevol altre negoci jurídic gratuït equiparable en-
tre vius a favor de persones que, sense tenir la relació de parentiu que especi-
fica l’article 41, adquireixen participacions en entitats, amb cotització o sen-
se cotització en mercats organitzats, es pot aplicar en la base imposable una 
reducció del 99,00% del valor de les participacions adquirides, per la part 
que correspongui per raó de la proporció existent entre els actius necessaris 
per a l’exercici de l’activitat empresarial o professional, minorats en l’import 
dels deutes que en deriven, i el valor del patrimoni net de cada entitat. 
Aquestes mateixes regles s’apliquen en la valoració de les participacions 
d’entitats participades per determinar el valor de les participacions de 
l’entitat tenidora.» 
4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 54 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions, que resta redactat de la 
manera següent:  
«1. En les donacions a descendents d’un habitatge que ha de constituir llur 
primer habitatge habitual o de diners destinats a l’adquisició d’aquest primer 
habitatge habitual, es pot aplicar una reducció del 99,00% del valor de l’ha-
bitatge o l’import donats.» 

Disposicions finals 

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris 

Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei pu-
guin comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir 
de l’exercici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor. 

Segona. Entrada en vigor 

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019 

Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, Andrea 
Levy Soler, Santi Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC 
 



Dossier Ple 55 
17 de juny de 2020 

34 

 

ESMENES A LA TOTALITAT 

Reg. 31250; 31945; 33068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
20.03.2019 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 31250) 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 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 19/2010, 
del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions (tram. 
202-00045/12). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019 

Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP  PSC-
Units 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 31945) 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 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 19/2010, 
del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions (tram. 
202-00045/12). 

Esmena 1 
GP Catalunya en Comú Podem 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Palau del Parlament, 6 de març de 2019 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 33068) 

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, 
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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 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions (tram. 202-00045/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Palau del Parlament, 14 de març de 2019 

Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu  
GP ERC 
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Punt 6 | Debat de totalitat 

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de 
juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, 
per a la disminució de la càrrega fiscal de la ciutadania cata-
lana 

202-00062/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 44198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Carlos Carrizosa Torres, presidente, José María Cano Navarro, diputado del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artícu-
lo 111.b del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición 
de ley:  

Proposición de ley de modificación de la Ley 19/2010, de 7 de 
junio, de regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaci-
ones, para la disminución de la carga fiscal de la ciudadanía 
catalana 

Exposición de motivos 

I 

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un impuesto directo que re-
cae sobre el patrimonio de las familias y contribuyentes de Cataluña, que ya 
soportan el tipo de gravamen del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas más alto para las rentas medias y bajas de toda España, situación a la 
que tenemos que sumar el efecto negativo de tener un coste general de la 
vida por encima de la media del país. Todo ello resulta especialmente grave 
cuando se tiene en cuenta que, en muchas ocasiones, este impuesto aparece 
unido a una situación trágica, como puede ser la muerte de una madre, un 
padre, un pariente o una amistad. A estas personas, en esta situación, se les 
exige un esfuerzo económico directo y adicional para disfrutar de unos bi-
enes y derechos por los que el fallecido o donante ya ha tributado suficien-
temente, privándoles del fruto que con tanto esfuerzo acumuló el ser querido, 
y tributará el receptor en el futuro. 
Así, los bienes y derechos que se someten a tributación por este impuesto 
provienen de unas ganancias o rentas generadas previamente y que quedaron 
ya gravadas a los tipos correspondientes en el ámbito del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas del fallecido o donante, o de un antecesor de 
quien el actual heredó. También se soportaron los correspondientes impues-
tos indirectos (Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto sobre Transmisi-
ones Patrimoniales Onerosas e Impuesto sobre Actos Jurídicos Documenta-
dos) cuando se adquirieron los bienes y derechos. En consecuencia, se está 
gravando lo que previamente ya ha quedado sometido a tributación (a tipos 
que, sumando tributación directa e indirecta, pueden fácilmente haber su-
perado el 60% de la renta originalmente obtenida) con tipos que, además, 
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pueden alcanzar el 64% en Cataluña, en función de la situación del contri-
buyente. 
Además, solo puede ser sometido a gravamen por este impuesto quien ha 
ahorrado parte de sus rentas y no las ha gastado. Quien ha preferido utilizar 
todas sus rentas para satisfacer necesidades inmediatas no queda sometido a 
este gravamen porque no ha acumulado patrimonio. En consecuencia, este 
impuesto penaliza a los perfiles de contribuyentes ahorradores y establece en 
el fondo un gravamen sobre el ahorro. 

II 

Desde un punto de vista de la teoría económica cabe también destacar los 
problemas que este impuesto plantea al fijarse principalmente en lo heredado 
y no en la situación patrimonial de quien lo recibe. Si los bienes gravados 
por este impuesto conforman un patrimonio ilíquido (inmuebles, empresas, 
etc.) y el receptor no dispone de recursos propios, el impuesto puede abocar-
le inmediatamente a la ruina o endeudarle durante décadas, puesto que su 
carga tributaria en Cataluña será la misma que la que afrontaría una persona 
con un amplio patrimonio o que recibiera un patrimonio totalmente líquido 
como el efectivo. Precisamente, los coeficientes multiplicadores, que eran el 
único elemento que permitía modular el tributo en función de la situación 
económica del receptor, han sido regulados de tal manera que ya no se modi-
fican en función del patrimonio preexistente del contribuyente, ahondando 
en esta injusticia. 
Este impuesto también dificulta la supervivencia intergeneracional de los 
negocios y empresas del tejido industrial catalán. Situación que obliga a un 
complejo sistema de reducciones de difícil aplicación y control, que dismi-
nuyen los recursos económicos disponibles para otros fines más eficientes. 
Los dos efectos descritos se acentúan en un entorno económico como el es-
pañol, donde otras Comunidades Autónomas como Madrid, Andalucía o las 
Islas Canarias han utilizado su potestad tributaria para disminuir el impuesto 
hasta eliminarlo en la práctica en la inmensa mayoría de situaciones. Esta 
situación hace que Cataluña pierda competitividad y sea menos atractiva 
para el desarrollo de actividades económicas en detrimento de estos otros 
territorios. 

III 

Por todo lo anterior, se introducen reformas con carácter de urgencia en la 
estructura de este impuesto, con un doble objetivo: por un lado, se pretende 
que este impuesto ya no vuelva a ser soportado por las familias y contri-
buyentes catalanes que heredan de sus ascendientes el ahorro acumulado 
durante su vida; por otro, se busca que Cataluña recupere la competitividad y 
atractivo perdido en los últimos años y vuelva a ser un territorio competitivo 
para la generación de riqueza, que posibilite la creación de empleo e incenti-
ve el ahorro y el consumo al situar a Cataluña entre las Comunidades Autó-
nomas en las que prácticamente se ha suprimido el gravamen aplicable a los 
parientes más próximos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
También se busca adaptar el impuesto a la nueva realidad social, en la que 
las transmisiones entre parientes colaterales o personas no unidas por relaci-
ón de parentesco es cada vez más habitual en los modelos de convivencia y 
en las unidades familiares. En este sentido, el objetivo es el de reducir la 
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carga fiscal que actualmente afrontan las transmisiones entre estas personas 
por el hecho de no ser ascendientes o descendientes mutuos, puesto que esto 
supone una discriminación que no obedece a criterios de capacidad econó-
mica y que no puede justificarse en una sociedad del siglo XXI. 
En la modalidad de Donaciones, además, se busca favorecer las donaciones 
entre parientes directos, teniendo en cuenta que la esperanza de vida cada 
vez es mayor, con lo que se facilita la posible anticipación en el tiempo de la 
transmisión de bienes y derechos a hijos e hijas y demás descendientes, para 
poder satisfacer sus necesidades personales, familiares y de emprendimiento. 
El objeto de esta reducción impositiva se centra en gran medida en paliar las 
dificultades económicas y de financiación de personas, especialmente asoci-
adas a la complejidad del escenario laboral y financiero antes descrito en 
esta etapa de desaceleración económica, cuando obtengan donaciones de sus 
ascendientes, sin que el impuesto sea un impedimento, facilitando un relevo 
generacional de las empresas y negocios que permita mantener la actividad 
económica y garantizar los puestos de trabajo. 

IV 

En particular, en la modalidad de Sucesiones se reduce el tipo de gravamen 
efectivo del impuesto al ampliar los tramos y fijar un tipo máximo del 16%. 
También se reducen los tipos de gravamen del Impuesto sobre Donaciones 
para este tipo de transmisiones, con tipos máximos del 1%. Los grupos de 
parentesco se han revisado también para acabar con la discriminación de los 
parientes por afinidad y los parientes por consanguinidad. También se ha 
mejorado la tributación de los integrantes de las relaciones de convivencia de 
ayuda mutua, que ahora se asimilan al grupo III  de parentesco, salvo a efec-
tos de la aplicación de las reducciones que establecen las secciones primera 
y sexta y al efecto de la aplicación del coeficiente multiplicador, donde si-
guen asimilados al grupo II de parentesco. 
También se ha reducido la carga tributaria para el resto de contribuyentes 
que no sean ascendientes, descendientes o cónyuges del causante o donante. 
Estos tributarán a un tipo máximo del 16%, y además se establecerá una 
reducción fija de 500.000 euros en el caso de parientes colaterales hasta el 
cuarto grado, y de 100.000 euros en el resto de casos. Además, los colatera-
les hasta el 4 grado disfrutarán de una reducción del 25% en la cuota tributa-
ria de su impuesto, de tal forma que quedarán sometidos a un tipo de grava-
men máximo del 15%. 
Los coeficientes multiplicadores han sido modificados para tener en cuenta 
el patrimonio preexistente de los contribuyentes, con coeficientes máximos 
de 1,25. No obstante, han quedado exentos de la aplicación de esta norma los 
cónyuges, ascendientes y descendientes, tal y como venía sucediendo en la 
anterior redacción de la misma. 
Por otra parte, mediante la disposición final primera se habilita al Govern 
para que, en el plazo más breve posible, actualice los modelos de utilización 
obligatoria en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, lo cual resulta 
necesario para la puesta en práctica de las modificaciones establecidas por 
esta Ley respecto de dicho impuesto. 
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Ley de modificación de la Ley 19/2010, de 7 de junio, de re-
gulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para 
la disminución de la carga fiscal de las familias y contri-
buyentes catalanes 

Artículo único. Modificación de la Ley 19/2010, de 7 de junio, 
de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones 

La Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del impuesto sobre sucesiones 
y donaciones, queda modificada como sigue:  
Uno. El artículo 2 queda redactado de la siguiente forma:  
Artículo 2. Reducción por parentesco 
En las adquisiciones por causa de muerte, se aplica la reducción que cor-
responda, entre las siguientes, por razón del grado de parentesco entre el 
adquiriente y el causante:  
a) Grupo I (adquisiciones por descendientes por consanguinidad o afinidad 
menores de veintiún años): 1.000.000 de euros, más 12.000 euros por cada 
año de menos de veintiuno que tenga el causahabiente, hasta un límite de 
196.000 euros. 
b) Grupo II (adquisiciones por descendientes por consanguinidad o afinidad 
de veintiún años o más, cónyuges y ascendientes por consanguinidad o afi-
nidad): 1.000.000 euros. 
c) Grupo III (adquisiciones por colaterales de segundo, tercer y cuarto gra-
do): 500.000 euros. 
d) Grupo IV (adquisiciones por colaterales grados más distantes y por ex-
traños): 100.000 euros. 
Dos. El artículo 6 queda redactado de la siguiente forma:  
Artículo 6. Supuestos de aplicación 
1. En las adquisiciones por causa de muerte que correspondan al cónyuge, a 
los descendientes, a los ascendientes o a los colaterales hasta el tercer gra-
do del causante, tanto por consanguinidad o adopción como por afinidad, 
puede aplicarse a la base imponible una reducción del 95 % del valor neto 
de los elementos patrimoniales afectos a una actividad empresarial o profe-
sional del causante. 
2. La reducción establecida en el apartado 1 también se aplica respecto a 
los bienes del causante utilizados en el desarrollo de la actividad empresa-
rial o profesional ejercida por el cónyuge superviviente, cuando éste sea el 
adjudicatario de los bienes en la partición hereditaria o el causante se los 
haya atribuido. 
3. También pueden disfrutar de la reducción establecida en el apartado 1 las 
personas que, sin tener la relación de parentesco que en el mismo se especi-
fica, y sin perjuicio de que deban cumplir los demás requisitos y condiciones 
que determina la presente sección, tengan una vinculación laboral o de 
prestación de servicios con la empresa o el negocio profesional del causan-
te, con una antigüedad mínima acreditada de cuatro años. 



Dossier Ple 55 
17 de juny de 2020 

40 

 

Tres. El artículo 16 queda redactado de la siguiente forma:  
Artículo 16. Requisitos 
1. Para poder disfrutar de la reducción establecida en la presente sección, 
es preciso que se cumplan los siguientes requisitos:  
a) Los establecidos en el artículo 11.1. 
b) El causahabiente debe tener en la fecha de la muerte del causante una 
vinculación laboral o de prestación de servicios con la entidad cuyas parti-
cipaciones son objeto de adquisición gratuita, con una antigüedad mínima 
de cuatro años. 
2. Los requisitos y las condiciones que determinan los artículos 12, 13 y 14 
se aplican también a la reducción establecida en la presente sección. 
Cuatro. El artículo 22 queda redactado de la siguiente forma:  
Artículo 22. Supuestos de aplicación 
1. En las adquisiciones por causa de muerte que correspondan al cónyuge, a 
los descendientes, a los ascendientes o a los colaterales hasta el cuarto gra-
do del causante, tanto por consanguinidad o adopción como por afinidad, 
puede aplicarse a la base imponible una reducción del 95 % del valor neto 
de los elementos patrimoniales utilizados en una explotación agraria de la 
cual sea titular el causahabiente que resulte adjudicatario de los bienes por 
razón de la partición hereditaria o por atribución del causante. 
2. La reducción establecida en el apartado 1 se aplica asimismo en caso de 
que la explotación agraria esté a cargo de cualquiera de las personas jurí-
dicas a que se refiere el artículo 6 de la Ley del Estado 19/1995, de 4 de 
julio, de modernización de las explotaciones agrarias, si participa en la 
misma el causahabiente que resulte adjudicatario de los mencionados bi-
enes. 
3. También pueden disfrutar de la reducción establecida en el apartado 1 las 
personas que, sin tener la relación de parentesco que en el mismo se especi-
fica, y sin perjuicio de que deban cumplir los demás requisitos y condiciones 
determinados en la presente sección, mantengan en la fecha de la muerte del 
causante una relación laboral dentro de la explotación agraria, con una 
antigüedad mínima acreditada de cuatro años, o sean los titulares de la 
actividad agraria, con la misma antigüedad mínima acreditada. 
Cinco. El artículo 25 queda redactado de la siguiente forma:  
Artículo 25. Supuestos de aplicación 
En las adquisiciones por causa de muerte que correspondan al cónyuge, a 
los descendientes, a los ascendientes o a los colaterales hasta el cuarto gra-
do del causante, puede aplicarse a la base imponible una reducción del 95 
% del valor de los bienes culturales de interés nacional y de los bienes mu-
ebles catalogados que hayan sido calificados e inscritos de acuerdo con la 
Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán, una re-
ducción del 95 % del valor de los bienes integrantes del patrimonio histó-
rico o cultural de otras comunidades autónomas que hayan sido calificados 
e inscritos de acuerdo con la correspondiente normativa específica, una 
reducción del 95 % del valor de los bienes a que se refieren los apartados 1 
y 3 del artículo 4 de la Ley del Estado 19/1991, de 6 de junio, del impuesto 
sobre el patrimonio, y una reducción del 95 % del valor de la obra propia 
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de los artistas a que se refiere el artículo 4.3.b) de la citada Ley del Estado 
19/1991, si el causante es el mismo artista. 
Seis. El artículo 27 queda redactado de la siguiente forma:  
Artículo 27. Supuestos de aplicación 
En las adquisiciones por causa de muerte que correspondan al cónyuge, a 
los descendientes, a los ascendientes o a los colaterales hasta el cuarto gra-
do del causante, puede aplicarse a la base imponible una reducción del 95 
% del valor de las fincas rústicas de dedicación forestal ubicadas en terre-
nos incluidos en un espacio integrado en el Plan de espacios de interés na-
tural o en un espacio integrado en la red Natura 2000. 
Siete. el artículo 36 queda redactado de la siguiente forma:  
Artículo 36. Relaciones de convivencia de ayuda mutua 
1. A los efectos de las transmisiones a título gratuito inter vivos o mortis 
causa, las personas integrantes de una misma relación de convivencia de 
ayuda mutua se considerarán parientes del grupo III que define el artículo 2 
de esta ley. 
2. No obstante, al efecto de la aplicación de las reducciones que establecen 
las secciones primera y sexta y al efecto de la aplicación del coeficiente 
multiplicador para la determinación de la cuota tributaria, los adquirentes 
integrantes de una misma relación de convivencia de ayuda mutua quedan 
asimilados al resto de descendientes del grupo II que define el artículo 2. 
3. Para poder disfrutar de la reducción establecida en los apartados 1 y 2, 
el conviviente o convivientes supervivientes deben acreditar la existencia de 
la relación de convivencia de ayuda mutua mediante la escritura pública de 
formalización de la relación, otorgada como mínimo dos años antes de la 
muerte del causante, o bien mediante un acta de notoriedad que demuestre 
un periodo mínimo de dos años de convivencia, o bien cualquier otro medio 
de prueba fehaciente y válido en derecho. 
Ocho. El artículo 57 queda redactado de la siguiente forma:  
Artículo 57. Tarifa 
1. La cuota íntegra del impuesto sobre sucesiones y donaciones en las 
transmisiones lucrativas entre vivos a favor de contribuyentes de los grupos 
I y II que define el artículo 2 se obtiene como resultado de aplicar a la base 
liquidable la siguiente escala:  

Base liquidable 
– 

Hasta euros 

Cuota íntegra  
– 

Euros 

Resto base liquidable  
– 

Hasta euros 

Tipo 
– 

Porcentaje 

0,00 0,00 200.000,00 0,50 

200.000,00 1.000,00 800.000,00 0,75 

1.000.000,00 9.000,00 En adelante 1,00 

2. Para poder aplicar la tarifa que establece el apartado 1, la donación 
entre vivos, o el negocio jurídico equiparable, debe haberse formalizado en 
escritura pública. La escritura, si no es requisito de validez de la donación, 
debe otorgarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha de entrega del 
bien. 
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3. La cuota íntegra del impuesto sobre sucesiones y donaciones en las demás 
transmisiones aparte de las que regula el apartado 1 se obtiene como resul-
tado de aplicar a la base liquidable la siguiente escala:  

Base liquidable 
– 

Hasta euros 

Cuota íntegra 
– 

Euros 

Resto base liquidable 
– 

Hasta euros 

Tipo 
– 

Porcentaje 

0,00 0,00 50.000,00 4 

50.000,00 2.000,00 150.000,00 8 

200.000,00 14.000,00 300.000,00 10 

500.000,00 44.000,00 500.000,00 12 

1.000.000,00 104.000,00 En adelante 16 

Nueve. El artículo 58 queda redactado de la siguiente forma:  
Artículo 58. Cuota tributaria 
La cuota tributaria del impuesto sobre sucesiones y donaciones se obtiene 
como resultado de aplicar a la cuota íntegra el coeficiente multiplicador que 
corresponda, entre los que se indican a continuación, en función del grupo a 
que pertenezca el contribuyente y de su patrimonio preexistente, entre los 
grupos que define el artículo 2, en razón de su grado de parentesco con el 
transmitente:  

Patrimonio preexistente Grupos I y II Grupos III y IV 

Hasta 1.000.000 euros 1,00 1,00 

Desde 1.000.000 euros hasta 2.000.000 euros 1,00 1,10 

Desde 2.000.000 euros hasta 4.000.000 euros 1,00 1,15 

Más de 4.000.000 euros 1,00 1,25 

Diez. El artículo 58 bis queda redactado de la siguiente forma:  
Artículo 58 bis. Bonificación de la cuota tributaria 
1. Los contribuyentes de los grupos I y II podrán aplicar una bonificación 
del 95% de la cuota tributaria del impuesto sobre sucesiones en las adquisi-
ciones por causa de muerte, incluidas las cantidades percibidas por los be-
neficiarios de seguros de vida que se acumulan al resto de bienes y derechos 
que integran su porción hereditaria. 
2. Los contribuyentes del Grupo III podrán aplicar una bonificación del 
25% de la cuota tributaria del impuesto sobre sucesiones en las adquisicio-
nes por causa de muerte, incluidas las cantidades percibidas por los benefi-
ciarios de seguros de vida que se acumulan al resto de bienes y derechos 
que integran su porción hereditaria. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa  

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opon-
gan a lo dispuesto en esta ley. 
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Disposición final primera. Desarrollo y ejecución  

Se autoriza a la persona titular de la Consejería con competencias en materia 
de Hacienda para dictar las disposiciones que sean necesarias en desarrollo y 
ejecución de la presente Ley y, en particular, para la actualización de los 
modelos de utilización obligatoria en el Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones. 

Disposición final segunda. Efectos económicos y presupues-
tarios 

Los efectos económicos y presupuestarios que los preceptos de esta Ley 
puedan comportar en los presupuestos de la Generalitat serán exigibles a 
partir del ejercicio presupuestario posterior a su entrada en vigor. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor  

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Palacio del Parlamento, 18 de julio de 2019 

Carlos Carrizosa Torres, presidente; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs 

ESMENES A LA TOTALITAT 

Reg. 45965; 48847; 48926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
22.10.2019 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 45965) 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 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 19/2010, 
del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, per a 
la disminució de la càrrega fiscal de la ciutadania catalana (tram. 202-
00062/12). 

Esmena 
GP Socialistes i Units per Avançar 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019 

Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-
Units 
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 48847) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord 
amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions, per a la disminució de la càrrega fiscal de la ciuta-
dania catalana (tram. 202-00062/12). 

Esmena 
GP Republicà 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2019 

Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 48926) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament 
del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions, per a la disminució de la càrrega fiscal de la 
ciutadania catalana (tram. 202-00062/12). 

Esmena 
GP de Junts per Catalunya 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2019 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat 
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Punt 7 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model 
educatiu 

302-00207/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 67849 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat 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, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu (tram. 300-
00252/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya:  
1) Reitera el seu compromís amb l’escola pública catalana com a eina clau 
per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa. Així 
mateix, manifesta la necessitat de donar a l’escola pública un tractament 
prioritari en el model educatiu, preferent respecte l’escola concertada i 
l’ensenyament privat. 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  
2) Impulsar, a través d’un procés obert a tota la comunitat educativa, un nou 
Pacte Nacional per l’Educació amb l’objectiu de revisar l’actual model edu-
catiu, consensuant un marc estratègic que organitzi el sistema educatiu a 
Catalunya d’acord amb la nova realitat i l’actual context econòmic, social i 
demogràfic. Un nou pacte que faci de l’escola pública el pilar troncal de 
garantia del dret a l’educació a tots els nivells del sistema i que reculli entre 
els seus eixos la lluita contra la segregació escolar i l’aposta per l’escola 
inclusiva. 
3) Avançar, a través de les mesures previstes al Pacte contra la Segregació 
Escolar, en la garantia de la gratuïtat real de l’ensenyament i en l’accés de 
l’alumnat en condicions d’igualtat al Servei d’Educació de Catalunya. 
4) Realitzar, conjuntament amb els municipis i la comunitat educativa, una 
planificació territorialitzada del mapa escolar que eviti la segregació i garan-
teixi una previsió suficient i real de places a l’escola pública, per a cada terri-
tori i per a les diferents etapes educatives, des del 0-3 fins al batxillerat. 
5) Adequar la ràtio per interès general a la demanda de cada municipi, redu-
int-la a cada localitat amb la finalitat de millorar l’atenció a l’alumnat i, per 
tant, la qualitat educativa del sistema. Garantir la continuïtat de totes les 
línies actuals del segon cicle d’educació infantil i de primària i obrir totes les 
línies necessàries a secundària per atendre estructuralment l’actual increment 
de la demanda, evitant una futura massificació de les aules. 
6) Apostar per l’educació comunitària des del municipalisme, impulsant un 
canvi de paradigma que, reforçant el paper dels municipis en l’educació, 
connecti l’educació, l’escola, les famílies i la comunitat i converteixi l’edu-
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cació dels espais i temps no lectius en política pública. Aquesta aposta es 
concretarà amb les següents accions:  
a) Generalitzar els Plans Educatius d’Entorn arreu del territori com a eina 
per implicar el conjunt de la comunitat en l’educació. 
b) Impulsar un programa d’actuació orientat a garantir activitats d’ense-
nyament no reglat en l’àmbit artístic i esportiu per als infants i joves d’en-
torns escolars més desafavorits. 
c) Reforçar el suport i potenciar les Escoles Rurals i els Centres de Formació 
d’Adults a la Catalunya buidada, especialment a les Terres de l’Ebre, les 
Terres de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran i la Catalunya Central. 
d) Reforçar el suport a les Oficines Municipals d’Educació i potenciar els 
Consells Escolars Municipals, amb mesures concretes d’auxili per a l’exer-
cici de les seves funcions i per al seu desplegament al conjunt del territori. 
7) Efectuar nomenaments extraordinaris amb caràcter retroactiu per al per-
sonal de substitució que estiguin en actiu a la borsa, hagin prestat serveis 
durant aquest curs i s’hagin quedat sense nomenament durant el tancament 
dels centres escolars. Aquesta mesura inclouria:  
a) La no afectació del sou d’aquest professorat, que cobraria tots els mesos, 
inclosos els mesos d’estiu. 
b) El reconeixement com a dies treballats dels dies que van des del tanca-
ment de centres fins el mes de juliol. 
c) Que les persones que hagin accedit a la borsa entre l’abril del 2019 i el 
març del 2020 puguin tenir un número definitiu i que es tingui en compte el 
seu temps treballat abans de les adjudicacions d’estiu. 
8) Retirar la reforma curricular de la Formació Professional i promoure, de 
forma consensuada amb la comunitat educativa i amb els agents socials, un 
model de Formació Professional Dual públic que permeti lluitar contra 
l’abandonament escolar prematur i impulsi l’educació al llarg de la vida. 
9) Allargar les beques menjador durant tot l’estiu i oferir, de forma coordi-
nada amb els diferents agents educatius del territori, activitats de lleure amb 
sentit educatiu per a tots els menors, garantint que les mateixes arriben als 
infants i joves en situació de risc d’exclusió social. 
10) Adaptar el curs 2020-2021 a la situació d’emergència educativa a través 
dels següents criteris i mesures:  
a) Aplicar el criteri de presencialitat global i obligatòria de tot l’alumnat a les 
etapes d’educació infantil i primària i de màxima presencialitat possible en 
l’educació secundària i post-obligatòria. Aquest criteri s’aplicarà sempre que 
les condicions de salut pública ho permetin i amb les pertinents mesures de 
protecció sanitària per a tothom. 
b) Incorporar als centres educatius de primària i secundària la figura de 
l’educador/a social en qualitat d’agent educatiu pertanyent a l’equip docent, 
així com un professional de la infermeria per a cada centre. 
c) Desplegar un Pla de Xoc per revertir les desigualtats educatives generades 
durant el confinament, amb una avaluació diagnòstica a l’inici del curs i amb 
accions específiques per a l’alumnat més vulnerable i els centres d’alta com-
plexitat educativa. 
d) Tancar la bretxa digital, tot garantint el dret a l’accés a internet a tot 
l’alumnat amb els dispositius i la connectivitat necessària per fer-ho efectiu. 
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Impulsar una pla específic de formació del professorat i de capacitació de 
l’alumnat i de les seves famílies. 
e) Incrementar les polítiques educatives de redistribució de recursos, actua-
litzant els requisits per accedir a les beques educatives, reforçant les beques 
menjador i garantint un accés equitatiu a l’educació no lectiva, amb recursos 
adreçats tant a famílies com a centres de formació artística i esportiva. 
f) Consolidar la funció pública docent a partir d’una oferta pública d’ocu-
pació que respongui a les necessitats reals de professorat i, al mateix temps, 
ampliar la dotació de personal dels centres educatius per fer front a la situa-
ció d’emergència educativa. Les noves incorporacions de professorat no 
estructural s’hauran de realitzar mitjançant la creació de vacants que cobrei-
xin tot el curs. 
g) En el calendari d’estabilització previst a l’apartat tercer de la disposició 
addicional trenta-unena de la Llei 12/2009, prioritzar el professorat interí i 
substitut en situació de vulnerabilitat; de tal manera que tot el personal interí 
i substitut vulnerable passi a formar part de la plantilla estructural del Depar-
tament d’Educació a l’inici del curs 2020-2021. 
h) Derogar el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els proce-
diments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents. 
i) Generalitzar un procés únic i telemàtic de preinscripció escolar per al con-
junt del Servei d’Educació de Catalunya, reforçant al mateix temps el rol 
orientador de les Oficines Municipals d’Educació. 

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 68668, 68684, 68687, 68731, 68746, 68748, 68759 / Admissió a trà-
mit: Mesa del Parlament: 16.6.2020 

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 68668) 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Daniel Serrano Coronado, dipu-
tat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
model educatiu (tram. 302-00207/12). 
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Esmena 1 
SP del Partit Popular de Catalunya 
De modificació i supressió de l'apartat 1, 

1) Reitera el seu compromís amb l’actual sistema educatiu català com a eina 
clau per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa. 
Així mateix, manifesta la necessitat de donar a l’escola pública un tracta-
ment prioritari en el model educatiu, preferent a l’escola concertada i 
l’ensenyament privat. 

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez Daniel Serrano Coronado 
Representant del SP PPC Diputat del SP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 68684) 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Martín 
Eusebio Barra López, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el model educatiu (tram. 302-00207/12). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
De modificació i supressió del Punt 1 

1) Reitera el seu compromís amb l’escola pública catalana com a eina 
clau per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitat i la qualitat edu-
cativa. Així mateix, manifesta la necessitat de donar a l’escola pú-
blica i la sufragada amb fons públics un tractament prioritari en el 
model educatiu, preferent respecte l’escola concertada i 
l’ensenyament privat dintre de les polítiques socials del Govern de 
la Generalitat i del Servei d’Educació de Catalunya. 

Esmena 2 
GP de Ciutadans 
De modificació i supressió del Punt 2 

2) Impulsar, a través d’un procés obert a tota la comunitat educativa i 
amb la participació de totes les forces polítiques, un nou Pacte Na-
cional Català per l’Educació amb l’objectiu de revisar l’actual mo-
del educatiu, consensuant un marc estratègic que organitzi adeqüi el 
sistema educatiu a Catalunya d’acord amb la nova realitat i l’actual 
context econòmic, social i demogràfic. a les noves realitats econò-
miques, socials i demogràfiques. Un nou pacte que faci tregui 
l’educació del debat polític per una generació i faci de l’escola pú-
blica sufragada amb fons públics el pilar troncal de garantia del dret 
a l’educació a tots els nivells del sistema i que reculli entre el seus 
eixos la lluita contra la segregació escolar el respecte de la diversitat 
a tots els nivells i l’aposta per l’escola inclusiva. 
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Esmena 3 
GP de Ciutadans 
De modificació i supressió del Punt 8 

8) Retirar la reforma curricular de la Formació Professional i pro-
moure, de forma consensuada amb la comunitat educativa i amb els 
agents socials i econòmics, un model de Formació Professional Dual 
públic que permeti lluitar contra l’abandonament escolar prematur i 
impulsi l’educació al llarg de la vida. 

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020 

Lorena Roldán Suárez Martín Eusebio Barra López 
Portaveu del GP Cs Diputat del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 68687) 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu 
(tram. 302-00207/12). 

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

1) Reitera el seu compromís amb l’escola pública catalana com a eina clau 
per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa. Així 
mateix, manifesta la necessitat de donar al Servei d’Educació de Catalunya 
un tractament prioritari en el model educatiu, preferent respecte l’escola 
concertada i l’ensenyament privat.  

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició al punt 6 

6) Apostar per l’educació comunitària des del municipalisme, impulsant un 
canvi de paradigma que, reforçant el paper dels municipis en l’educació i 
dotant-los dels recursos suficients per fer-ho, connecti l’educació, l’escola, 
les famílies i la comunitat i converteixi l’educació dels espais i temps no 
lectius en política pública. Aquesta aposta es concretarà amb les següents 
accions:  

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició a la lletra d) del punt 6) 

d) Reforçar el suport i el finançament de les Oficines Municipals d’Educació 
i potenciar els Consells Escolars Municipals, amb mesures concretes d’auxili 
per a l’exercici de les seves funcions i per al seu desplegament al conjunt del 
territori.  
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Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De supressió de part del punt 8) 

8) Retirar la reforma curricular de la Formació Professional i promoure, de 
forma consensuada amb la comunitat educativa i amb els agents socials, un 
model de Formació Professional Dual públic que permeti lluitar contra 
l’abandonament escolar prematur i impulsi l’educació al llarg de la vida.  

Esmena 5 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De supressió de part de la lletra i) del punt 10) 

i) Generalitzar un procés únic i telemàtic de preinscripció escolar per al 
conjunt del Servei d’Educació de Catalunya, reforçant al mateix temps el rol 
orientador de les Oficines Municipals d’Educació.  

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020 

Eva Granados Galiano Esther Niubó Cidoncha 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - CRIDA 
CONSTITUENT (REG. 68731) 

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’arti-
cle 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu 
(tram. 302-00207/12). 

Esmena 1 
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida 
Constituent 
D'addició d'un nou apartat al punt 10. 

10) 
(...)  
j) Que les actuals Tècniques Especialistes en Educació Infantil i Tècniques 
d'Integració Social transformin la seva relació en estable i s'ampliïn les 
places d'acord amb les necessitats estructurals del sistema educatiu per tal 
de garantir un model d'escola plenament inclusiva. 

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020 

Carles Riera Albert 
Representant del SP CUP-CC 
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 68746) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el model educatiu (tram. 302-00207/12). 

Esmena 1 
GP Republicà 
De modificació i supressió  

2) Impulsar, a través d’un procés obert a tota la comunitat educativa, un nou 
Acord de País per l’Educació amb l’objectiu de revisar l’actual model educa-
tiu, consensuant un marc estratègic que organitzi el sistema educatiu a Cata-
lunya d’acord amb la nova realitat i l’actual context econòmic, social i de-
mogràfic. Un nou pacte que faci de l’escola pública el pilar troncal de 
garantia del dret a l’educació a tots els nivells del sistema i que reculli entre 
els seus eixos la lluita contra la segregació escolar i l’aposta per l’escola 
inclusiva. 

Esmena 2 
GP Republicà 
De supressió 

8) Retirar la reforma curricular de la Formació Professional i promoure, de 
forma consensuada amb la comunitat educativa i amb els agents socials, un 
model de Formació Professional Dual públic que permeti lluitar contra 
l’abandonament escolar prematur i impulsi l’educació al llarg de la vida. 

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020 

Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP ERC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 68748) 

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 el model educatiu (tram. 302-00207/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i supressió 

1) Reitera el seu compromís amb el Servei d’Educació de Catalunya com a 
eina clau per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educa-
tiva. Així mateix, manifesta la necessitat de donar a tots els centres que hi 
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formen part i són sostinguts amb fons públics un tractament prioritari en el 
model educatiu, preferent respecte l’escola concertada i l’ensenyament pri-
vat. 

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

4) Realitzar, conjuntament amb els municipis i la comunitat educativa, una 
planificació territorialitzada del mapa escolar que eviti la segregació i garan-
teixi una previsió suficient i real de places a l’escola pública, per a cada terri-
tori i per a les diferents etapes educatives, des del 0-3 fins a la formació 
professional de grau mitjà. 

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

5) Adequar la ràtio per interès general a la demanda de cada municipi, redu-
int-la a cada localitat amb la finalitat de millorar l’atenció a l’alumnat i, per 
tant, la qualitat educativa del sistema. Mantenir les línies actuals del segon 
cicle d’educació infantil i primària sempre que no augmentin la segregació i 
obrir totes les línies necessàries a secundària per atendre estructuralment 
l’actual increment de la demanda, evitant una futura massificació de les au-
les. 

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

6) Apostar per un model educatiu comunitari que integri els aprenentatges 
que es fan en diferents espais i temps educatius de l’àmbit formal i no for-
mal. Aquesta aposta es concretarà amb les següents accions:  

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

6. a) Generalitzar els Plans Educatius d’Entorn arreu del territori com a es-
tratègia per desenvolupar aquest model comunitari, impulsant el pilotatge 
dels plans educatius d’entorn 0-20, establint aliances estratègiques amb 
altres models d’educació a temps complet, com ara les iniciatives 360 i re-
forçant la coresponsabilitat dels municipis. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

6. b) Desenvolupar, juntament amb els ens locals i la resta d’agents de la 
comunitat eductiva, una estratègia comunitària d’oferta d’activitats no lecti-
ves per a tot l’alumnat d’entorns vulnerables, amb especial atenció a les 
activitats artístiques i esportives. 
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Esmena 7 
GP Republicà 
De modificació 

De refosa del punt 7 i tots els seus subpunts en un únic punt 
7. Estudiar mesures de consens per al personal substitut que estiguin en 
actiu a la borsa i hagin prestat serveis durant aquest curs. 

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

9) Donar cobertura, conjuntament amb els ajuntaments i de manera propor-
cional als fons que es rebin per part de l’Estat, als ajuts alimentaris per a 
menors vulnerables durant els mesos no lectius d’estiu i oferir, de forma 
coordinada amb els diferents agents educatius del territori, activitats de lleu-
re amb sentit educatiu per a tots els menors, garantint que les mateixes arri-
ben als infants i joves en situació de risc d’exclusió social. 

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

10. b) Incorporar als centres educatius d’elevada complexitat la figura del 
tècnic/a d’integració social o educador/a social, de manera que en el termi-
ni de tres cursos escolars tots els centres de màxima complexitat disposin 
almenys d’un/a tècnic/a d’integració social i un professional de la inferme-
ria de referència. 

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

10. c) Desplegar un programa d’actuacions plurianial contra les desigualtats 
educatives, amb atenció especial sobre els centres d’elevada complexitat i 
amb participació dels ens locals. Les actuacions previstes en el programa per 
al curs 2020/2021 haurien d’incorporar les actuacions conjunturals i extraor-
dinàries contra les desigualtats generades durant el confinament i actuacions 
estructurals i no conjunturals de lluita contra les desigualtats per a cadascun 
dels quatre cursos.  

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

10. e) Incrementar les polítiques educatives de beques per a l’estudi i d’ajuts 
per compensar les desigualtats econòmiques i socials, a fi de facilitar l’ac-
cés en condicions d’equitat als serveis escolars i a les activitats complemen-
tàries i extraescolars. 
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Esmena 12 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió 

10. f) Consolidar la funció pública docent a partir d’una oferta pública d’ocu-
pació que respongui a les necessitats reals de professorat i, al mateix temps, 
ampliar la dotació de personal dels centres educatius per fer front a la situa-
ció d’emergència educativa. Les noves incorporacions de professorat no 
estructural s’hauran de realitzar mitjançant la creació de vacants que cobrei-
xin tot el curs. 

Esmena 13 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i supressió  

10. g) Iniciar negociacions amb l’Estat pel traspàs dels cosos docents a 
titularitat de la Generalitat per poder donar compliment al calendari d’esta-
bilització previst a l’apartat tercer de la disposició addicional trenta-unena de 
la Llei 12/2009, prioritzar el professorat interí i substitut en situació de vul-
nerabilitat; de tal manera que tot el personal interí i substitut vulnerable passi 
a formar part de la plantilla estructural del Departament d’Educació a l’inici 
del curs 2020-2021. 

Esmena 14 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

10. i) Generalitzar la preinscripció escolar als centres educatius del Servei 
d’Educació de Catalunya per mitjans telemàtics, reforçant al mateix temps 
el rol orientador de les Oficines Municipals d’Educació. 

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 68759) 

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, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre el model educatiu (tram. 302-00207/12). 

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

Impulsar i consensuar, a través d’un procés obert a tota la comunitat educa-
tiva, un marc estratègic per adaptar el sistema educatiu a Catalunya a la 
nova realitat i l’actual context econòmic, social i demogràfic.  
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Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya 
De supressió del punt 8  

Retirar la reforma curricular de la Formació Professional i Promoure, de 
forma consensuada amb la comunitat educativa i amb els agents socials, un 
model de Formació Professional Dual públic que permeti lluitar contra 
l’abandonament escolar prematur i impulsi l’educació al llarg de la vida. 

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020 

Eduard Pujol i Bonell  
Portaveu del GP JxCat  
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Punt 8 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció d’emergència educativa 

302-00209/12 

PRESENTACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS 

Reg. 67852 i 68189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix 
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre la situació d’emergència educati-
va (tram. 300-00258/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  
1. Reconèixer la situació d’emergència educativa derivada del tancament de 
centres educatius degut a la pandèmia de la COVID-19 i destinar els recur-
sos extraordinaris necessaris per afrontar-la, tenint en compte que el pressu-
post 2020 vigent és insuficient per donar resposta als reptes educatius. 
2. Reconèixer la mala gestió, les limitacions i mancances del pla de reobertu-
ra dels centres educatius al mes de juny de 2020 i la falta de criteri pedagò-
gic d’aquest pla. 
3. Exercir un lideratge educatiu que situï el dret a l’educació en igualtat 
d’oportunitats al centre de qualsevol pla de recuperació o de minimització de 
l’impacte social de la COVID-19, i un model de governança educativa 
coresponsable amb els ens locals, que es basi en la lleialtat institucional i 
transparència, d’acord amb les competències i els recursos disponibles. 
4. Consensuar amb el conjunt de la comunitat educativa, i en el marc del 
pacte contra la segregació, la planificació i mesures per afrontar el proper 
curs escolar i la situació d’emergència educativa en un context de creixents 
desigualtats, i no traslladar la responsabilitat als centres educatius o ajunta-
ments sense acord previ. 
5. Impulsar un pla d’acció contra la bretxa digital per garantir la disponibili-
tat d’equipament informàtic i connectivitat necessària al conjunt d’alumnat 
escolaritzat a Catalunya a partir de l’inici del proper curs escolar 2020-21, 
que reforci també la capacitació digital de l’alumnat i els docents, així com 
dels centres educatius, amb plataformes digitals de recursos, materials i di-
dàctica virtual. I dotar econòmicament aquest pla, presentar-lo a la Comissió 
d’Educació del Parlament de Catalunya en el termini d’un mes. 
6. Destinar els recursos necessaris per a garantir un accés universal a les 
activitat de lleure educatiu aquest estiu i, de manera específica, als col·lec-
tius més vulnerables. 
7. Mantenir les targetes moneder durant els mesos no lectius d’estiu per ga-
rantir la suficiència alimentària de l’alumnat en risc d’exclusió social. 
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8. Garantir el proper curs escolar 2020-21 la màxima presencialitat del con-
junt de l’alumnat escolaritzat a Catalunya, prioritàriament a l’etapa d’educa-
ció infantil, primària i secundària i a l’educació especial, evitant diferències 
horàries significatives entre centres educatius d’una mateixa zona educativa. 
9. Recuperar durant el curs 2020-21 la sisena hora a l’escola pública per 
compensar les desigualtats educatives i fomentar reforços o activitats educa-
tives complementàries als centres educatius. 
10. Ampliar la plantilla docent per fer front a la necessària reducció de ràtios 
derivada de les recomanacions sanitàries al proper curs 2020-21, incorporant 
també nous perfils professionals qualificats (de l’àmbit de l’educació social, 
psicologia, pedagogia, etc.) que puguin abordar conjuntament amb els i les 
docents l’atenció a l’alumnat amb situacions més complexes. 
11. Preveure la borsa de personal substitut necessari per garantir la suficièn-
cia de personal docent durant tot el curs escolar 2020-2021. 
12. Mantenir i ampliar, si fos necessari, de cara al proper curs escolar 2020-
21, el personal de suport (vetlladores, logopedes, intèrprets de llengua de 
signes, etc.) per una atenció adequada de l’alumnat amb NEE als centres 
educatius i mantenir els programes d’escolarització compartida, enfortint si 
fos necessari els protocols sanitaris. 
13. Recuperar el programa salut i escola, i assegurar la presència de personal 
sanitari a tots els centres d’educació infantil, primària i secundària. 
14. Impulsar un pla contra l’abandonament escolar prematur, en l’actual 
context, recuperant el finançament dels Plans Educatius d’Entorn, entre d’al-
tres programes específics, així com un pla de xoc dotat de recursos per aten-
dre contextos de segregació o de complexitat socioeducativa. 
15. Garantir a l’alumnat de famílies vulnerables la gratuïtat dels llibres de 
text i material didàctic al proper curs 2020-21. 
16. Reforçar la formació del professorat i l’assessorament de les direccions i 
claustres per afrontar les noves necessitats durant el proper curs escolar. 
17. Elaborar una adaptació curricular per recuperar els continguts de l’actual 
curs 2019-2020 i adoptar un enfocament més flexible, innovador i globalit-
zador, així com una avaluació més competencial. 
18. Elaborar i presentar a la Comissió d’Educació del Parlament de Catalu-
nya, en el termini d’un mes, un pla de foment de l’etapa educativa 0-3 anys 
per evitar que la crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia de la CO-
VID-19 resulti en una pèrdua d’oportunitats educatives pels infants de famí-
lies vulnerables, i plantejar línies d’ajuts a llars d’infants en dificultats pel 
servei públic que presten. 
19. Fomentar una campanya de colònies i sortides escolars a la tardor al con-
junt de centres educatius de Catalunya. 
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20. Assegurar els recursos suficients per realitzar la neteja i desinfecció ne-
cessària dels centres i «espais educatius» on es desenvoluparà el proper curs 
escolar 2020-21, en totes les etapes educatives, de cara a la reobertura esco-
lar al mes de setembre, elaborar protocols sanitaris clars, i proveir aquests 
espais del material higiènic i de protecció adients, d’acord amb les recoma-
nacions sanitàries, per donar tranquil·litat i seguretat al conjunt de la comu-
nitat educativa. 

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020 

Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP 
PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 68708, 68749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 16.6.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 68708) 

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 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció subse-
güent a la Interpel·lació al Govern sobre la situació d’emergència educativa 
(tram. 300-00209/12).  

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
De supressió d’un paràgraf en el punt 4.  

Consensuar amb el conjunt de la comunitat educativa, i en el marc del pacte 
contra la segregació, la planificació i mesures per afrontar el proper curs 
escolar i la situació d’emergència educativa en un context de creixents desi-
gualtats, i no traslladar la responsabilitat als centres educatius o ajuntaments 
sense acord previ.  

Esmena 2 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou punt 21  

21 (nou) Augmentar el pressupost destinat a l'Educació Especial per garan-
tir una adequada cobertura de les necessitats de l'alumnat pel que fa tant a 
les mesures de suport educatiu com a les necessitats educatives especials. 

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020 

Lorena Roldán Suárez Sonia Sierra Infante 
Portaveu del GP Cs Diputada del GP Cs 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 68749) 

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 situació d’emergència educativa (tram. 302-00209/12). 

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

1. Reconèixer la situació d’emergència educativa derivada del tancament de 
centres educatius degut a la pandèmia de la COVID-19, destinar els recursos 
extraordinaris necessaris per afrontar-la i reclamar al Govern de l’Estat un 
repartiment dels fons COVID proporcional a l'esforç sanitari, econòmic i 
social que ha fet Catalunya. 

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

2. Dialogar i buscar acords amb tots els representants de la comunitat edu-
cativa per plantejar de manera conjunta i amb col·laboració institucional la 
reobertura dels centres escolars, buscant solucions als possibles problemes 
que puguin sorgir arran de la situació d'emergència educativa. 

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

4. Consensuar amb el conjunt de la comunitat educativa, i en el marc del 
pacte contra la segregació, la planificació i mesures per afrontar el proper 
curs escolar i la situació d’emergència educativa en un context de creixents 
desigualtats, i assumir la responsabilitat corresponent a cada Administració, 
treballant conjuntament amb el món local, en el marc d'aquest consens i 
amb el guiatge del departament. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició 

6. Reclamar a l’estat que en el marc dels fons COVID destini els fons sufici-
ents per poder destinar els recursos necessaris per a garantir un accés univer-
sal a les activitat de lleure educatiu aquest estiu i, de manera específica, als 
col·lectius més vulnerables. 



Dossier Ple 55 
17 de juny de 2020 

60 

 

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

7. Donar cobertura, conjuntament amb els ajuntaments i de manera propor-
cional als fons que es rebin per part de l’Estat, als ajuts alimentaris per a 
menors vulnerables durant els mesos no lectius d’estiu per garantir la sufici-
ència alimentària de l’alumnat en risc d’exclusió social. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició 

8. Garantir el proper curs escolar 2020-21 la màxima presencialitat del con-
junt de l’alumnat escolaritzat a Catalunya, prioritàriament a l’etapa d’educa-
ció infantil, primària i secundària i a l’educació especial, evitant diferències 
horàries significatives entre centres educatius d’una mateixa zona educativa, 
sempre d’acord als criteris que marquin les autoritats sanitàries. 

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

9. Aplicar durant el curs 2020-21 la sisena hora a l’escola pública per com-
pensar les desigualtats educatives i fomentar reforços o activitats educatives 
complementàries als centres educatius que per la seva situació de complexi-
tat així ho requereixin. 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició 

10. Ampliar la plantilla docent per fer front a la necessària reducció de ràtios 
derivada de les recomanacions sanitàries al proper curs 2020-21, incorporant 
també nous perfils professionals qualificats (de l’àmbit de l’educació social, 
psicologia, pedagogia, etc.) que puguin abordar conjuntament amb els i les 
docents l’atenció a l’alumnat amb situacions més complexes d’acord amb la 
disponibilitat de professorat de les diverses especialitats a la borsa de tre-
ball. 

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

12. Mantenir i ampliar, si fos necessari, de cara al proper curs escolar 2020-
21, el personal de suport (vetlladores, logopedes, intèrprets de llengua de 
signes, etc.) per una atenció adequada de l’alumnat amb NEE als centres 
educatius i mantenir els programes d’escolarització compartida, d’acord amb 
el que marquin els protocols sanitaris. 
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Esmena 10 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i addició  

13. Mantenir i reforçar el programa salut i escola, i assegurar la presència de 
personal sanitari de referència a tots els centres d’educació infantil, primària 
i secundària. 

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

17. Flexibilitzar el currículum per donar resposta a les desigualtats sorgides 
arran de la pandèmia i adoptar un enfocament més flexible, innovador i 
globalitzador, així com una avaluació més competencial. 

Esmena 12 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

18. Elaborar i presentar a la Comissió d’Educació del Parlament de Catalu-
nya, en el termini de tres mesos, un pla de foment de l’etapa educativa 0-3 
anys per evitar que la crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia de la 
COVID-19 resulti en una pèrdua d’oportunitats educatives pels infants de 
famílies vulnerables, i plantejar línies d’ajuts a llars d’infants en dificultats 
pel servei públic que presten. 

Esmena 13 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

19. Vetllar perquè, sempre que ho permetin les directrius del Departament 
de Salut, es puguin dur a terme les sortides i les colònies incloses a la pro-
gramació general de cada centre per al curs 2020-2021, a partir del primer 
trimestre. 

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 9 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la rela-
ció entre la percepció del funcionament de la democràcia es-
panyola segons les dades del Centre d’Estudis d’Opinió i 
l’Informe d’Amnistia Internacional 

302-00208/12 

PRESENTACIÓ: GP JXCAT 

Reg. 67850 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020 

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 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
relació entre la percepció del funcionament de la democràcia espanyola se-
gons les dades del Centre d’Estudis d’Opinió i l’Informe d’Amnistia Inter-
nacional (tram. 300-00264/12). 

Moció 

1. El Parlament de Catalunya constata:  
a) La preocupació per la qualitat de la democràcia espanyola pels ciutadans 
tal com s’acredita a les últimes dades del CEO. 
b) El reiterat incompliment d’Espanya de les mesures del Grup d’Estats con-
tra la Corrupció del Consell d’Europa (Greco) per despolititzar el sistema 
judicial espanyol, segons l’últim informe del Greco. 
c) L’incompliment per part de l’Estat espanyol dels requeriments contem-
plats en els informes d’Amnistia Internacional i de l’Organització Mundial 
Contra la Tortura que demanen l’alliberament immediat de Jordi Sànchez i 
Jordi Cuixart. 
d) L’Incompliment de l’Estat espanyol, davant la petició del Grup de Treball 
de Detencions Arbitràries de l’ONU demanant, ja fa més d’un any, la imme-
diata posada en llibertat de Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raul Romeva, 
Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 
e) Que el Govern espanyol té l’obligació d’instar la fiscalia i l’advocacia de 
l’Estat perquè facin totes les actuacions necessàries davant els tribunals per-
què es doni compliment als requeriments dels organismes internacionals dels 
quals Espanya en forma part,  
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al 
Govern de l’Estat espanyol, que doni compliment amb caràcter urgent:  
a) A les mesures que l’informe Greco imposa a Espanya per despolititzar 
l’àmbit judicial, especialment perquè les autoritats polítiques no participin en 
cap de les etapes dels processos de selecció i perquè la Fiscalia sigui impar-
cial, objectiva i lliure de cap influència política. 
b) A les peticions d’Amnistia Internacional quan es dirigeixen a les autoritats 
espanyoles perquè deixin en llibertat de forma immediata Jordi Sànchez i 
Jordi Cuixart i garanteixin un procés que permeti anul·lar la condemna per 
sedició en contra seva, per tractar-se d’una sanció excessiva i desproporcio-
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nada que vulnera l’exercici dels seus drets a la llibertat d’expressió i reunió 
pacífica. 
c) A la petició que l’Organització Mundial Contra la Tortura, dirigida a les 
màximes autoritats judicials i polítiques de l’Estat espanyol demanant que 
s’anul·lin les condemnes de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez i s’acordi la sus-
pensió de l’execució de la sentència fins que el TC es pronuncií sobre 
l’apel·lació. 
d) A la petició del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l’ONU de ja 
fa més d’un any, i executi la immediata posada en llibertat de Joaquim Forn, 
Oriol Junqueras, Raul Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i 
Jordi Sánchez. 

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 68686, 68750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 16.6.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 68686) 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 
del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la mo-
ción, subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la relació entre la per-
cepció del funcionament de la democràcia espanyola segons les dades del 
Centre d’Estudis d’Opinió i l’Informe d’Amnistia Internacional (tram. 300-
00208/12).   

Enmienda 1 
GP de Ciutadans 
De modificación de los puntos de la moción que quedarían redactados de la 
siguiente manera 

1. El Parlamento de Cataluña reitera que no puede haber democracia sin 
respeto al Estado de Derecho y solamente hay libertad e igualdad y respeto 
de los derechos y libertades fundamentales si todos los ciudadanos están 
sometidos por igual a la Ley, y se someten a las decisiones de los tribunales 
de Justicia, sin excepciones.  

Palacio del Parlamento, 11 de junio de 2020 

Lorena Roldán Suárez Ignacio Martín Blanco 
Portavoz del GP Cs Diputado del GP Cs 
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 68750) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la relació entre la percepció del funcionament de la democràcia espa-
nyola segons les dades del Centre d’Estudis d’Opinió i l’Informe d’Amnistia 
Internacional (tram. 302-00208/12). 

Esmena 1 
GP Republicà 
D'addició d'una nova lletra f) a el punt 1.  

f) Que el passat 20 de Desembre de 2019 el Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea va reconèixer que Oriol Junqueras hauria d’haver estat reconegut 
com Eurodiputat des del moment que la Junta Electoral Central va procla-
mar els resultats de les eleccions Europees el passat 26 de Maig de 2019. 
Conseqüentment el Tribunal Suprem no tenia la capacitat per a jutjar-ho 
sense el suplicatori previ a el Parlament Europeu. I que, tal com reconeix la 
sentencia del TJUE, el reconeixement d’immunitat Europea implica 
l’aixecament de les mesures de presó provisional imposta per a tal de per-
metre a l’eurodiputat electe Junqueras desplaçar-se al Parlament Europeu. 
Que malgrat la claredat amb la que s’expressa la sentencia del TJUE, el 
Tribunal Suprem de l’Estat Espanyol s’alça en desobediència a contra la 
Justícia Europea en la decisió presa el 9 de gener, negant-se a alliberar a 
l’eurodiputat Oriol Junqueras en base a una condemna en ferm per un judici 
que –segons el TJUE- no era competent per a continuar sense el suplicatori 
previ del Parlament Europeu.  

Esmena 2 
GP Republicà 
D'addició d'una nova lletra e) a el punt 1 

e) Que, atenent a la sentencia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
de Luxemburg, el Tribunal Suprem ha d’alliberar a Oriol Junqueras per a 
tal que exerceixi els seus drets com a eurodiputats del Parlament Europeu, 
tal com fan Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, afectats per la 
mateixa jurisprudència. I que no fer-ho, suposa aïllar-se la legalitat i estàn-
dards Europeus en una deriva autoritària del poder judicial impròpia d’un 
estat que es vulgui democràtic.  

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020 

Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP ERC 
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Punt 10 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la plani-
ficació per a gestionar els riscos derivats de la campanya 
d’estiu 

302-00210/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 68065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Jean 
Castel Sucarrat, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presen-
tan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la 
planificació per a gestionar els riscos derivats de la campanya d’estiu (NT. 
300-00261/12). 

Moción 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:  
1. Crear de manera extraordinaria, urgente y puntual brigadas forestales 
temporales que ayuden de manera inmediata en la ejecución de las interven-
ciones y acciones oportunas de prevención de los riesgos derivados de la 
temporada de verano y la preparación de bosques, espacios naturales, urba-
nizaciones y núcleos urbanos. 
2. Inspeccionar, revisar y mantener de manera inmediata elementos impres-
cindibles como los cortafuegos. 
3. Planificar y ejecutar el desbrozamiento de las zonas y puntos del territorio 
con mayor riesgo de incendios. 
4. Ejecutar la limpieza y adecuación de accesos y caminos utilizados por 
bomberos en los incendios. 
5. Auditar y controlar la realización de las tareas de mantenimiento y adecu-
ación de las instalaciones y líneas de alta y media tensión de la red eléctrica 
que actúan de cortafuegos. 
6. Garantizar que la Agencia Catalana del Agua lleve a cabo la ejecución de 
la gestión forestal de la ribera de los ríos y los cauces de barrancos y rieras, 
dotándola de los recursos materiales necesarios y velando por el debido, 
temporáneo e íntegro cumplimiento de sus funciones y competencias. 
7. Solicitar la ayuda y cooperación de la Unidad Militar de Emergencias de 
nuestras Fuerzas Armadas para llevar a cabo de manera urgente las tareas de 
preparación de la campaña de verano en los bosques y otros espacios natura-
les que no han sido llevadas a cabo con suficiente antelación. 
8. Emplear especial diligencia en el control de acceso a los espacios natura-
les de vehículos a motor en los términos de la normativa vigente. 
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9. Diseñar y difundir campañas de información y concienciación sobre la 
protección del medio rural y los deberes de cuidado respecto del mismo. 

Palacio del Parlamento, 04 de junio de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 68745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 16.6.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 68745) 

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 planificació per a gestionar els riscos derivats de la campa-
nya d’estiu (tram. 302-00210/12). 

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

Mantenir el desplegament dels EPAF (Equips de Prevenció Activa Forestal) 
Crear de manera extraordinària, urgent i puntual de les brigades forestals 
temporals que ajuden de manera immediata en l’execució de les intervenci-
ons i accions oportunes de prevenció dels riscs derivats de la temporada 
d’estiu i la preparació dels boscos, espais naturals, urbanitzacions i nuclis 
urbans. 

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

Establir les mesures necessàries en la planificació per mantenir i fer els 
punts estratègics de gestió de grans incendis necessaris com un element clau 
per a la prevenció i extinció d’incendis. 

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

Continuar amb la planificació i execució del Planificar i executar desbros-
sament de les zones i punts del territori amb major risc d’incendis 
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Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 4  

Reforçar la priorització, dins la planificació de les actuacions de prevenció 
d’incendis, el manteniment dels camins i pistes per facilitar la mobilitat dels 
vehicles d’extinció d’incendis.  

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

Continuar auditant i controlant la realització de tasques de manteniment i 
adequació de les instal·lacions i línies d’alta i mitja tensió de la xarxa elèc-
trica que actuen de tallafoc. 

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

Garantir que l’Agència Catalana de l’Aigua, en el marc de les seves compe-
tències, dugui a terme el manteniment de lleres i restauració de riberes des 
del punt de vista d’equilibri i funcionament hidràulic i per ajudar a reduir el 
risc d’incendis, dotant-la dels recursos materials necessaris.  

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 8  

Continuar controlant els accessos als nostres espais naturals de vehicles a 
motor en els termes de la normativa vigent, especialment en aquells episodis 
de major risc d’incendi forestal. 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 9  

Continuar dissenyant i difonent campanyes d’informació i conscienciació 
sobre la protecció del medi natural i dels deures de la cura del mateix. 

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 11 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció de la cultura per la pandèmia de Covid-19 

302-00211/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 68066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 
del Reglament del Parlament, presentan la siguiente moción, subsiguiente a 
la Interpelación al Gobierno sobre la situación de la cultura por la pandemia 
de Covid-19 (tram. 300-00260/12). 

Moción 

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

Medidas de carácter general 

1. Declarar la cultura como sector prioritario y estratégico en la toma de 
decisiones políticas y económicas en la reconstrucción del tejido industrial y 
comercial. 
2. Incrementar de forma inmediata el presupuesto del Departament de Cultu-
ra al 2% del total del presupuesto de la Generalitat de Cataluña para superar 
las carencias históricas, los recortes de la última década y como medida para 
superar la crisis del COVID-19. 
3. Elaborar, en el plazo máximo de 6 meses, un censo de artistas y profesio-
nales de la creación y de la cultura en colaboración con el sector, que incluya 
de la forma más objetiva posible una definición y clasificación de las dife-
rentes profesiones. 
4. Crear un fondo de compensación extraordinario para abrir una línea de 
ayudas a personas físicas profesionales del sector cultural afectadas por la 
suspensión, cancelación o la reducción de ingresos a causa de las medidas 
para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19 que no han podido acce-
der a ninguna ayuda que permita su sostenibilidad económica. 
5. Impulsar con carácter inmediato un sistema de medidas, beneficios, desgra-
vaciones e incentivos fiscales, dentro del marco de competencias de la Genera-
litat de Cataluña, para el fomento del mecenazgo, el micromecenazgo y el 
voluntariado en materia cultural, deportiva, de innovación y científica con el 
objetivo de ampliar las herramientas de financiación de la cultura y aportar 
recursos extraordinarios para superar la crisis sanitaria del COVID-19. 
6. Realizar una campaña de sensibilización, fomento y reconocimiento del 
mecenazgo, el micro mecenazgo y el voluntariado que prestigie la figura del 
donante y la colaboración público-privada, y que también reconozca la im-
portancia de cualquier forma de colaboración en la realización de actividades 
de interés general. 
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7. El Departament de Cultura, las empresas, entidades y entes dependientes o 
participados mayoritariamente y las entidades de derecho público vinculadas 
al Departament de Cultura se comprometen a mantener todos los contratos y 
acuerdos adquiridos con los agentes del sector cultural con el objetivo de 
mantener la liquidez de las empresas culturales o, en su defecto, habilitar un 
sistema de indemnización ágil que evite el cierre de los agentes culturales 
tras las consecuencias negativas del COVID-19. 
8. Implementar un bono cultural para la adquisición por parte de los ciuda-
danos de bienes y servicios culturales a efectos de estimular la demanda y de 
paliar el descenso temporal de los ingresos en determinados ámbitos del 
sector de la cultura debido a los efectos negativos de la crisis del COVID-19. 
9. Abrir una línea de subvenciones o ayudas destinadas a que empresas, en-
tidades y agentes del sector cultural puedan diseñar e implementar planes de 
gestión de públicos para adaptar las estrategias de su práctica cultural a sus 
públicos potenciales en el contexto de la crisis del COVID-19. 
10. Realizar una campaña de marketing y comunicación institucional que 
genere confianza y estimule la asistencia de público a los diversos aconteci-
mientos culturales. 
11. Crear una plataforma digital, en colaboración con Diputaciones y Ayun-
tamientos, que sirva para apoyar y divulgar la oferta legal disponible en in-
ternet del sector de la cultura. 
12. Impulsar una campaña de comunicación institucional destinada a prote-
ger la propiedad intelectual y a respetar los intereses de los creadores sobre 
los beneficios que generan sus obras. 
13. Abonar inmediatamente todas las ayudas y subvenciones pendientes del 
ejercicio 2019, o anteriores, que ya estén justificadas, así como las ayudas y 
subvenciones públicas, siempre que estén justificadas dentro del ejercicio en 
curso. 
14. Flexibilizar los plazos, condiciones y criterios para la justificación de 
subvenciones y ayudas ordinarias, garantizando el cumplimiento de las ne-
cesarias medidas de control, fiscalización y legalidad, para los proyectos 
beneficiarios afectados por el COVID-19. Asimismo, incrementar el porcen-
taje de anticipo de todas las ayudas y subvenciones una vez obtenida la reso-
lución favorable, con el objetivo de inyectar liquidez en las entidades benefi-
ciarias. 
15. Adaptar todas las bases de las líneas de subvenciones y ayudas, sea cual 
sea la modalidad y el fin de las mismas, a la realidad social y económica de 
la crisis del COVID-19, cumpliendo los principios de publicidad, transpa-
rencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y 
eficiencia. 
16. Incrementar las aportaciones y transferencias a los principales equipami-
entos culturales dependientes o participados mayoritariamente por la Gene-
ralitat de Cataluña para asegurar su viabilidad económica ante los efectos de 
la crisis del virus COVID-19. 
17. Diseñar un plan integral y transversal para la «Cultura Horizonte 2030», 
desde la necesaria colaboración público-privada y con el consenso del sector 
cultural, que establezca los programas, estrategias, objetivos y recursos ne-
cesarios para hacer de  la cultura un pilar fundamental de la sociedad. El plan 
reconocerá la capacidad  de la cultura para generar trabajo de calidad y cre-
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cimiento económico. Este plan incorporará los planes sectoriales de los dife-
rentes ámbitos de la cultura. 
18. Revisar y modificar las bases de la convocatorias de subvenciones con 
motivo de la COVID-19 para compensar las pérdidas por anulación de es-
pectáculos y actividades culturales durante el periodo de estado de alarma, la 
concesión de subvenciones para gastos estructurales de entidades afectadas 
por el cese de la actividad cultural a causa del estado de alarma y la concesi-
ón de subvenciones para los gastos de funcionamiento de empresas y entida-
des culturales durante la situación de crisis sanitaria para hacerlas más inclu-
sivas, ampliando el número de supuestos para poder acogerse a la 
subvención evitando el cierre de agentes culturales. Asimismo, ampliar la 
dotación presupuestaria. 

Medidas de apoyo al sector musical 

19. Impulsar un plan de choque específico para el rescate y reactivación del 
sector musical. El plan contemplará como mínimo las siguientes medidas:  
– 19.1 Abrir líneas extraordinarias y específicas de subvenciones o ayudas 
para el impulso del sector musical en Cataluña adaptadas a las consecuencias 
económicas y sociales causadas por la crisis del virus COVID-19. 
– 19.2 Inyectar fondos para reactivar las redes y circuitos de programación 
públicos y privados afectados por la suspensión de actividades a causa de la 
crisis del COVID-19 con el objetivo de estimular la revitalización del sector 
musical. 
– 19.3 Impulsar líneas extraordinarias de subvenciones o ayudas directas 
para estimular la creación y producción de músicos profesionales que ya 
sufren una situación de intermitencia laboral que se ha visto agravada por las 
pérdidas causadas por las cancelaciones y suspensiones de la crisis del CO-
VID-19. 
– 19.4 Impulsar una convocatoria para la concesión de subvenciones a la 
programación de música en vivo de carácter profesional cuyas bases estén 
adaptadas a la consecuencias económicas y sociales causadas por la crisis del 
virus COVID-19. 
– 19.5 Impulsar líneas de ayudas, tanto en modalidad de aportación reinte-
grable como en subvención, para festivales de pequeño y mediano formato 
que se realicen en Cataluña con el objetivo de preservar la diversidad cultu-
ral y el equilibrio territorial en el acceso a la cultura. 
– 19.6 Impulsar formatos y espacios televisivos de música en directo en ho-
rarios de máxima audiencia que recuperen la presencia de la música en la 
parrilla televisiva. 
– 19.7 Diseñar un plan de choque para que las escuelas privadas de música 
puedan garantizar su viabilidad futura y paliar las pérdidas ocasionadas por 
la crisis del virus COVID-19. 
– 19.8 Establecer una línea de ayudas para las escuelas privadas de música 
con una dotación económica por alumno que neutralice las pérdidas ocasio-
nadas por la crisis del virus COVID-19. 
– 19.9 Diseñar un plan estratégico de comunicación, promoción y marketing 
de la industria de la música liderado por el Departament de Cultura. 
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Medidas de apoyo al sector audiovisual 

20. Impulsar un plan de choque específico para el rescate y reactivación del 
sector audiovisual. El plan contemplará como mínimo las siguientes medi-
das:  
– 20.1 Crear un fondo para la reactivación de las salas de exhibición de cine 
que favorezca la viabilidad de la reapertura y cubra gastos producidos por la 
aplicación de medidas de prevención y seguridad sanitaria que deban apli-
carse. 
– 20.2 Crear una línea de ayuda para los profesionales del audiovisual más 
impactados por la crisis del COVID-19 dirigidas a trabajadores, intérpretes y 
técnicos en situación de emergencia social y no pueden trabajar debido al 
cese de la actividad audiovisual. 
– 20.3 Realizar una campaña para el consumo de festivales y muestras cine-
matográficas, implicando a televisiones y otros medios de comunicación. 
– 20.4 Impulsar medidas extraordinarias de apoyo y fomento de la industria 
del videojuego, animación y juegos virtuales a través de la creación de un 
fondo de al menos 1.000.000 de euros para el desarrollo de proyectos en el 
ámbito de los videojuegos que permita reactivar el sector tras la crisis del 
COVID-19. 

Medidas de apoyo al sector de las artes visuales 

21. Impulsar un plan de choque específico para el rescate y reactivación del 
sector de las artes visuales. El plan contemplará como mínimo las siguientes 
medidas:  
– 21.1 Aumentar el presupuesto del Departamento de Cultura destinado a las 
Artes Visuales y crear un fondo extraordinario para el impulso del sector de 
las artes visuales, plásticas y galerías de arte. 
– 21.2 Crear un plan de estímulo para artistas visuales y galeristas de arte 
mediante la adquisición de producción de obras de arte emergente y contem-
poráneo de artistas catalanes o residentes en Cataluña cuya dotación econó-
mica sea como mínimo el 25% del 1’5% Cultural. 
– 21.3 Crear una línea de ayuda para los profesionales de las artes visuales 
más afectadas por la crisis del COVID-19 dirigidas a trabajadores, artistas, 
creadores y técnicos en situación de emergencia social y que no pueden tra-
bajar debido al cese de la actividad audiovisual. 
– 21.4 Fomentar un programa de residencia de artistas a nivel nacional e 
impulsar las ayudas públicas a los centros que ofrecen residencias. 
– 21.5 Crear un Plan de Apoyo a Jóvenes Creadores y artistas catalanes o 
residentes en Cataluña destinado a impulsar a creadores emergentes, su pro-
ducción y su consolidación profesional. 
– 21.6 Abrir una línea de ayudas para la reactivación de galerías, centros de 
arte y otros centros de producción que favorezca la viabilidad de la reapertu-
ra y cubra gastos producidos por la aplicación de medidas de prevención y 
seguridad sanitaria que deban aplicarse. 
– 21.7 Impulsar un programa estratégico para la reactivación de la internaci-
onalización del comercio de arte y asistencia a ferias de arte destinado tanto 
a galerías como a creadores visuales, tras la crisis del COVID-19 y reapertu-
ra de los mercados internacionales  
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– 21.8 Inyección económica para reactivar las redes y circuitos artísticos 
públicos y privados muy debilitados históricamente y gravemente afectados 
por la suspensión de actividades a causa de la crisis del COVID-19 con el 
objetivo de estimular la revitalización del sector de las artes visuales. 
– 21.9 Establecer un programa de apoyo para las redes, espacios y centros de 
creación y producción de Cataluña que les permita recuperar la actividad tras 
el cese de actividad por causa de la crisis del COVID-19. 
– 21.10 Establecer un programa de promoción de artistas emergentes catala-
nes o residentes en Cataluña en los museos y centros de arte de referencia de 
Cataluña y principales centros territoriales. 
– 21.11 Crear una línea de ayuda para los profesionales de las artes visuales, 
conservadores y restauradores más impactados por la crisis del COVID-19 
dirigidas a trabajadores y artistas en situación de emergencia social y no 
pueden trabajar debido al cese de la actividad del sector de las artes visuales. 
– 21.12 Apoyar y colaborar en cualquier iniciativa impulsada por el Gremi 
de Galeries d’Art de Catalunya, la Associació de Galeries Art Barcelona y 
otros agentes estructuradores del sector para realizar, con todas las medidas 
sanitarias y seguridad necesaria, una «Nit del Galerisme» que anime de nue-
vo al sector y palie los efectos negativos del COVID-19. 
– 21.13 Crear un fondo de ayuda para entidades y agentes del sector de las 
artes visuales cubra gastos producidos por la aplicación de medidas de pre-
vención y seguridad sanitaria que deban aplicarse. 
Medidas de apoyo al sector editorial 
22. Impulsar un plan de choque específico para el rescate y reactivación del 
sector editorial. El plan contemplará como mínimo las siguientes medidas:  
– 22.1 Apoyar y colaborar en cualquier iniciativa consensuada entre la Cá-
mara del Libro, los Gremios del sector editorial y el Gremio de Floristas de 
Cataluña para realizar, con todas las medidas sanitarias y seguridad necesa-
ria, una «Diada del Libro y la Rosa» alternativa a la suspensión del Día de 
Sant Jordi 2020 que palie los efectos negativos del COVID-19 tanto econó-
micos como sociales fruto de esa cancelación. 
– 22.2 Crear un fondo destinado a un programa de reactivación del sector 
editorial de Cataluña. 
– 22.3 Impulsar una segunda convocatoria para la concesión de ayudas a 
proyectos y planes editoriales con una dotación económica mínima de 
1.500.000,00 de euros. 
– 22.4 Impulsar una línea de subvenciones para la modernización y mejora 
de la competitividad de las librerías con una dotación económica mínima de 
600.000 euros. 
– 22.5 Impulsar una línea de subvenciones para la reactivación de los 
proyectos de internacionalización de empresas del sector del libro con espe-
cial incidencia en el mercado latinoamericano con una dotación económica 
mínima de 1.000.000 de euros. 
– 22.6 Crear una línea de ayuda para los profesionales del sector editorial 
más impactados por la crisis del COVID-19 dirigidas a trabajadores, escrito-
res, traductores, correctores y técnicos en situación de emergencia social y 
que no pueden trabajar debido al cese de la actividad audiovisual. 
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– 22.7 Abrir una convocatoria en el ámbito de las letras para la concesión de 
subvenciones para la edición de obras literarias de especial interés cultural 
en castellano, cuyas bases estén adaptadas a la realidad social y económica 
de la crisis del COVID-19. 
– 22.8 Abrir una convocatoria para la concesión de subvenciones a la pro-
ducción editorial en castellano, cuyas bases estén adaptadas a la realidad 
social y económica de la crisis del COVID-19. 
– 22.9 Diseñar un plan estratégico de comunicación, promoción y marketing 
del sector editorial liderado por el Departament de Cultura y consensuado 
con los agentes estructuradores del sector. 

Medidas de apoyo al sector de las artes escénicas 

23. Impulsar un plan de choque específico para el rescate y reactivación del 
sector de las artes escénicas. El plan contemplará como mínimo las sigui-
entes medidas:  
– 23.1 Ampliar los recursos destinados al Programa.cat con el objetivo de 
incrementar la actividad de las programaciones de artes escénicas y musica-
les profesionales de los equipamientos de titularidad pública y privada, así 
como realizar gestiones para ampliar el número de compañías que participan 
del programa. 
– 23.2 Estudiar medidas para flexibilizar la convocatoria 2020 del Pro-
gram.cat para los municipios que soliciten espectáculos y conciertos con el 
objetivo de permitir un mayor número de programaciones, especialmente en 
lo referente:  
• Al umbral mínimo de espectáculos de pago. 
• Eliminar la norma de que sean fuera de fiesta mayor. 
• Modificar al alza el número máximo de actividades gratuitas de calle sub-
vencionables en fiesta mayor. 
– 23.3 Crear una línea de ayuda para los profesionales del sector de las artes 
escénicas más impactadas por la crisis del COVID-19 dirigidas a trabajado-
res, actores, intérpretes, bailarines, coreógrafos y artistas en situación de 
emergencia social y que no pueden trabajar debido al cese de la actividad 
audiovisual. 
– 23.4 Inyección económica para reactivar las redes y circuitos de programa-
ción públicos y privados afectados por la suspensión de actividades a causa 
de la crisis del COVID-19 con el objetivo de estimular la revitalización del 
sector de las artes escénicas. 
– 23.5 Intensificar la colaboración público-privada para impulsar la reactiva-
ción del sector y habilitar herramientas para que los programadores puedan 
aumentar el número de funciones manteniendo la viabilidad económica de 
los proyectos y empresas; asimismo, para que puedan diversificar la progra-
mación dando cabida a otras disciplinas. 
– 23.6 Potenciar y fomentar, en coordinación con la administración local, a 
través de un programa específico y una campaña institucional, la programa-
ción infantil y de calle en los municipios de Cataluña. 
– 23.7 Impulsar un programa de fomento de las giras y descentralización 
cultural del Teatre Nacional de Catalunya. 
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– 23.8 Buscar fórmulas legales que permitan a las compañías recibir un anti-
cipo del 50% de las funciones efectivamente contratadas en el marco de los 
convenios con los equipamientos E3 para el año 2020. 
– 23.9 Realizar una campaña de marketing y comunicación institucional que 
genere confianza y fomente que los ciudadanos asistan a disfrutar de las 
artes escénicas. 
– 23.10 Abrir una segunda convocatoria para la concesión de subvenciones 
para la mejora de infraestructura o adquisición de equipamiento para empre-
sas de artes escénicas y salas privadas de teatro de Cataluña, cuyas bases 
estén adaptadas a la consecuencias económicas y sociales causadas por la 
crisis del virus COVID-19 y con una dotación económica mínima de 
500.000 euros. 
– 23.11 Abrir una segunda convocatoria para la concesión de subvenciones 
para la producción de nuevos montajes teatrales de sala y de calle de carácter 
profesional, cuyas bases estén adaptadas a las consecuencias económicas y 
sociales causadas por la crisis del virus COVID-19 y con una dotación eco-
nómica mínima de 500.000 euros. 
– 23.12 Abrir una segunda convocatoria para la concesión de subvenciones 
para actividades de circo de sala y de calle de carácter profesional, cuyas 
bases estén adaptadas a la consecuencias económicas y sociales causadas por 
la crisis del virus COVID-19 y con una dotación económica mínima de 
100.000 euros. 
– 23.13 Ampliar la dotación presupuestaria de la convocatoria de subvencio-
nes para actividades de teatro de carácter profesional. 
– 23.14 Ampliar la dotación presupuestaria de la convocatoria de subvencio-
nes para actividades de circo de carácter profesional. 
– 23.15 Ampliar la dotación presupuestaria de la convocatoria de subvencio-
nes para actividades de danza de carácter profesional. 
– 23.16 Revisar los convenios trienales de teatro para impulsar medidas de 
flexibilidad y adaptarlos a las consecuencias económicas y sociales causadas 
por la crisis del virus COVID-19 para ayudar a la recuperación de los agen-
tes culturales. 

Medidas para garantizar la igualdad y equidad de género 

24. Impulsar un plan de específico para garantizar la igualdad y equidad de 
género en la cultura. El plan contemplará como mínimo las siguientes medi-
das:  
– 24.1 Realizar un estudio del impacto de la crisis del virus del COVID-19 
en el sector cultural con perspectiva de género para visualizar y corregir el 
posible sesgo de género en el sector. 
– 24.2 Crear un fondo presupuestario destinado al fomento e impulso de 
iniciativas que garanticen la igualdad y equidad de género efectiva en la 
cultura. 
– 24.3 Garantizar la inclusión de la perspectiva de género en las líneas de 
subvenciones y ayudas impulsadas por el Departament de Cultura, las em-
presas, entidades y entes dependientes o participados mayoritariamente y las 
entidades de derecho público vinculadas al Departament. 
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– 24.4 Adquirir el compromiso de incluir la perspectiva de género en el des-
arrollo y aprobación de cualquier presupuesto del Departament de Cultura, 
las empresas, entidades y entes dependientes o participados mayoritariamen-
te y las entidades de derecho público vinculadas al Departament. 

Medidas de apoyo A la cultura popular y asociacionismo 

25. Impulsar un plan de choque específico para el rescate y reactivación de 
la cultura popular y asociacionismo. El plan contemplará como mínimo las 
siguientes medidas:  
– 25.1 Establecer una línea de ayudas para impulsar un programa de apoyo a 
la actividad cultural de las casas regionales del resto de España en Cataluña. 
– 25.2 Abrir una nueva línea de subvenciones y ayudas destinadas al sector 
de los feriantes para que puedan garantizar su viabilidad futura y paliar las 
pérdidas ocasionadas por la crisis del virus COVID-19. 
– 25.3 Crear un fondo destinado a un programa para el derecho de los cata-
lanes a una historia rigurosa, académica y libre. Además, adquirir el com-
promiso de no financiar, directa o indirectamente, ni difundir falsas teorías 
carentes de fundamentación histórica como, por ejemplo, las del Institut 
Nova Història. 

Medidas de lucha contra la corrupción 

26. Impulsar un plan específico de lucha contra la corrupción en el Departa-
ment de Cultura, las empresas, entidades y entes dependientes o participados 
mayoritariamente y las entidades de derecho público vinculadas al mismo. El 
plan se orientará a identificar y perseguir, administrativa o penalmente según 
convenga, todas aquellas prácticas dentro del Departament de Cultura que 
supongan la vulneración de la normativa vigente y que culminen en irregula-
ridades o corruptelas que ponen en entredicho el principio de igualdad. 

Otras medidas de carácter urgente 

27. Implantar y comunicar con suficiente antelación y previsión los planes y 
protocolos de desconfinamiento para los diferentes sectores culturales, bus-
cando la participación y consenso de los diversos agentes culturales afectados. 
28. Diseñar un Plan de ReAcción que establezca medidas a adoptar por la 
administración y recomendaciones para el sector privado de la cultura para 
actuar ante un posible rebrote del virus COVID-19. El objetivo es tanto esta-
blecer medidas de protección y autoprotección ante un posible rebrote, como 
también establecer medidas y pautas de acción para la salvaguarda de la 
actividad, los puestos de trabajo y medios de vida del sector cultural. 

Palau del Parlament, 8 de junio de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 68688, 68737, 68757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 
16.6.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 68688) 

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 situació de la 
cultura per la pandèmia de la Covid-19 (tram. 302-00211/12). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 10 

10. Realitzar una campanya institucional als mitjans de comunicació públics 
de reactivació de la demanda de cada sector cultural, dirigida als públics 
culturals amb l’objectiu de reactivar l’assistència als espectacles i esdeve-
niments culturals. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 15 

15. Adaptar les bases de les línies de subvencions i ajuts, especialment de 
l’ICEC i l’OSIC, sigui quina sigui la seva modalitat i finalitat, a la realitat 
social i econòmica de la crisi de la COVID-19, complint amb els principis de 
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discrimina-
ció, eficàcia i eficiència, suplementant les línies ordinàries de subvencions, 
compensant els recursos que se n’han deduït en benefici de les línies extra-
ordinàries de xoc, de manera que les línies ordinàries no decaiguin a nivells 
inferiors als dels pressupostos aprovats.  

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 19.7 

19.7. Dissenyar un pla de xoc o pla de rescat adreçat a les escoles privades 
de música i altres escoles privades que imparteixen altres llenguatges artís-
tics (teatre, dansa, etc.). 

Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició al punt 19.8. 

19.8. Establir una línia d’ajuts per a les escoles privades de música i altres 
llenguatges artístics amb una dotació econòmica per alumne que neutralitzi 
les pèrdues ocasionades per la crisi del virus COVID-19. 
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Esmena 5 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 19.10.  

19.10. Aprovar un sistema provisional, mentre no s’aprovi i es disposi d’un 
pla general pels ensenyaments artístics a Catalunya, de cofinançament 
d’aquestes escoles, entre el Govern i els ajuntaments, per implementar-lo a 
partir del curs 2020-2021. 

Palau del Parlament, 10 de juny 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. 68737) 

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 
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 situació 
de la cultura per la pandèmia de Covid-19 (tram. 302-00211/12). 

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

1. Declarar la cultura como sector prioritario y estratégico en la toma de 
decisiones políticas y económicas en la reconstrucción del tejido industrial y 
comercial, así como, para la preservación de la creación artística y de los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector cultural. 

Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició al punt 3 

3. Elaborar, en el plazo máximo de 6 meses, un censo de artistas y profesio-
nales de la creación y trabajadoras de la cultura en colaboración con el sec-
tor, que incluya de la forma más objetiva posible una definición y clasifica-
ción de las diferentes profesiones.  

Esmena 3 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició al punt 7 

7. El Departament de Cultura, las empresas, entidades y entes dependientes o 
participados mayoritariamente y las entidades de derecho público vinculadas 
al Departament de Cultura, se comprometen a mantener todos los contratos y 
los acuerdos adquiridos con los agentes del sector cultural, liquidando inclu-
so todo lo contratado aunque no se haya llevado a cabo, con el objetivo de 
mantener la liquidez de las empresas culturales o, en su defecto, habilitar un 
sistema de indemnización ágil que evite el cierre de los agentes culturales 
tras las consecuencias negativas del COVID-19. 
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Esmena 4 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició al punt 8 

8. Implementar un bono cultural para la adquisición por parte de los ciuda-
danos, especialmente, de colectivos con mayores dificultades de acceso a la 
cultura, de bienes y servicios culturales a efectos de estimular la demanda y 
de paliar el descenso temporal de los ingresos en determinados ámbitos del 
sector de la cultura debido a los efectos negativos de la crisis del COVID-19. 

Esmena 5 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició al punt 11 

11. Crear una plataforma digital pública, en colaboración con Diputaciones y 
Ayuntamientos, que sirva para apoyar y divulgar la oferta legal disponible en 
internet del sector de la cultura. 

Esmena 6 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De modificació i supressió al punt 17 

17. Diseñar un plan integral y transversal para la “Cultura Horizonte 2030”, 
desde la necesaria colaboración público-privada y con el consenso del sector 
cultural, que establezca los programas, estrategias, objetivos y recursos ne-
cesarios para hacer de la cultura un pilar fundamental de la sociedad. El plan 
impulsará la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la 
cultura reconociendo su reconocerá la capacidad de la cultura para generar 
trabajo de calidad y crecimiento económico. Este plan incorporará los planes 
sectoriales de los diferentes ámbitos de la cultura.  

Esmena 7 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De modificació i supressió al punt 19.3 com a nou punt 18 bis 

18 bis. Impulsar líneas extraordinarias de subvenciones o ayudas directas 
para estimular la creación y producción de músicos profesionales que ya 
sufren una situación de intermitencia laboral que se ha visto agravada por las 
pérdidas causadas por las cancelaciones y suspensiones de la crisis del CO-
VID-19. 
19.3 Impulsar líneas extraordinarias de subvenciones o ayudas directas para 
estimular la creación y producción de músicos profesionales que ya sufren 
una situación de intermitencia laboral que se ha visto agravada por las pérdi-
das causadas por las cancelaciones y suspensiones de la crisis del COVID-
19. 

Esmena 8 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De supressió al punt 19.7 

19.7 Diseñar un plan de choque para que las escuelas privadas de música 
puedan garantizar su viabilidad futura y paliar las pérdidas ocasionadas por 
la crisis del virus COVID-19.  
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Esmena 9 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De supressió al punt 19.8 

19.8 Establecer una línea de ayudas para las escuelas privadas de música con 
una dotación económica por alumno que neutralice las pérdidas ocasionadas 
por la crisis del virus COVID-19.  

Esmena 10 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De modificació del punt 21.2 

21.2 Aplicar la legislación vigente sobre el 1,5% cultural de Obra Pública, 
que destine un mínimo del 25% a comprar obra a artistas emergentes para 
museos y centros de arte. 

Esmena 11 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De modificació del punt 22.8 

22.8 Abrir una convocatoria para la concesión de subvenciones a la produc-
ción editorial en castellano, catalán y aranés, cuyas bases estén adaptadas a 
la realidad social y económica de la crisis del COVID-19. 

Esmena 12 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De modificació i supressió del punt 23.7 

23.7 Exigir al Teatre Nacional de Catalunya que cumpla con su obligación 
de efectuar giras de temporada que contribuyen a la descentralización cul-
tural. 

Palau del Parlament, 15 de juny 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. 68757, 69025) 

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 situació de la cultura per la pandèmia de Covid-19 (tram. 
302-00211/12). 

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

2. Incrementar de manera progressiva el pressupost de el Departament de 
Cultura per arribar al 2% del total del pressupost de la Generalitat de Cata-
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lunya per superar les mancances històriques, les retallades de l'última dècada 
i com a mesura per superar la crisi de la COVID-19. 

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

3. Elaborar en un termini màxim de 6 mesos els requisits i procediment per 
a un cens d’artistes i creadors de la cultura en col·laboració amb els sectors, 
que inclogui de la forma més objectiva possible una definició i classificació 
de les diferents professions. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició al punt 5 

5. Impulsar per l’àmbit de tot l’Estat i amb caràcter immediat un sistema de 
mesures, beneficis, desgravacions i incentius fiscals, que es pugui comple-
mentar dins el marc de competències de la Generalitat de Catalunya, per al 
foment del mecenatge, el micromecenatge i el voluntariat en matèria cultu-
ral, esportiva, d'innovació i científica amb l'objectiu d'ampliar les eines de 
finançament de la cultura i aportar recursos extraordinaris per superar la crisi 
sanitària de la COVID-19. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició al punt 16 

16. Incrementar, en el marc del Pla de Rescat del Sector Cultural del Depar-
tament de Cultura i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, les 
aportacions i transferències als principals equipaments culturals depenents o 
participats majoritàriament per la Generalitat de Catalunya per assegurar la 
seva viabilitat econòmica davant dels efectes de la crisi del virus COVID 19.  

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 19.1 

19.1. Obrir línies extraordinàries i especifiques de subvencions o ajudes per 
a l'impuls del sector musical a Catalunya i alhora posar a l'abast del sector 
musical la línia genèrica COVID, dotada amb 8 MEUR, que està adaptada a 
les conseqüències econòmiques i socials causades per la crisis del virus 
COVID-19. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició del punt 19.3. 

19.3. Impulsar línies extraordinàries de subvencions o ajudes directes per 
estimular la creació i producció de músics professionals i professionals de la 
cultura que ja pateixen una situació d’intermitència laboral que s’ha vist 
agreujada per les pèrdues causades per les cancel·lacions i suspensions de la 
crisi de la COVID-19. 
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Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 19.4. 

19.4. Augmentar la dotació de la convocatòria per a la concessió de subven-
cions a la programació de música en viu de caràcter professionals per tal 
d’adaptar-la a les necessitats de les conseqüències econòmiques i socials 
causades per la crisi del virus COVID-19. 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició del punt 19.5. 

19.5. Impulsar i mantenir la línia d’ajudes, tant en modalitat d’aportació 
reintegrable como en subvenció, per a projectes culturals genèrics per donar 
resposta a les necessitats dels festivals de format petit i mitjà que es realitzin 
a Catalunya amb l’objectiu de preservar la diversitat cultural i l’equilibri 
territorial en l’accés a la cultura.  

Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició del punt 19.6. 

19.6. Impulsar formats i espais televisius culturals, en què la música en di-
recte tindria un lloc destacat, en horaris de màxima audiència, que recupe-
rin la presència de la música promoguin la cultura a la graella televisiva. 

Esmena 10 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 19.7. 

19.7.Dissenyar un pla de xoc de govern perquè les escoles privades de músi-
ca puguin ga-rantir la seva viabilitat futura i pal.liar les pèrdues ocasiona-
des per la crisi del virus COVID -19. 

Esmena 11 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 20.1. 

20.1. Crear un fons per a la reactivació i modificar les bases de l’ajut a les 
sales d’exhibició de cinema, per adaptar-la a la situació actual la viabilitat 
de la reobertura i posar a la seva disposició la línia transversal COVID per 
cobrir les despeses produïdes per l’aplicació de mesures de prevenció i se-
guretat sanitària que hagin d’aplicar-se.  

Esmena 12 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 20.3. 

20.3. Realitzar una campanya o campanyes per estimular el consum cultu-
ral, que poden incloure el consum de festivals i mostres cinematogràfiques, 
implicant televisions i altres mitjans de comunicació. 
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Esmena 13 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició del punt 20.4. 

20.4. Impulsar mesures extraordinàries de suport i forment de la indústria del 
videojoc, animació i jocs virtuals a través de la creació d’un fons d’almenys 
1.000.000 euros per al desenvolupament de projectes en l’àmbit dels video-
jocs que permeti reactivar el sector després de la crisi de la Covid-19, sem-
pre que es disposi de pressupost suficient.  

Esmena 14 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició al punt 21.1. 

21.1. Augmentar el pressupost del Departament de Cultura destinat a les Arts 
Visuals i crear un fons extraordinari per a l’impuls del sector de les arts vi-
suals, plàstiques i galeries d’art, sempre que sigui possible disposar d’aquest 
augment, tal com preveu el Pla integral de les arts visuals.  

Esmena 15 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 21.6. 

21.6. Obrir una línia d’ajudes per a la reactivació i posar a l’abast degale-
ries, centres d’art i altres centres de producció la línia COVID, dotada amb 
8M€, que afavoreixi la viabilitat de la reobertura i cobreixi les despeses 
produïdes per l’aplicació de mesures de prevenció i seguretat sanitària.  

Esmena 16 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 21.7. 

21.7. Impulsar mesures de flexibització al programa per a la reactivació de 
la internacionalització del comerç d’art i de l’assistència a fires d’art destinat 
tant a galeries com a creadors visuals, després de la crisi de la COVID-19 i 
reobertura dels mercats internacionals. 

Esmena 17 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició del punt 21.13. 

21.13. Crear un fons d’ajuda i posar a l’abastd’entitats i agents del sector de 
les arts visuals la línia COVID, dotada amb 8 M€, que cobreix les despeses 
produïdes per l’aplicació de mesures de prevenció i seguretat sanitària que 
s’hagin d’aplicar. 

Esmena 18 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 22.2. 

22.2. Crear, a més de les mesures que l’ICEC ha posat en marxa per al sec-
tor editorial (la línia COVID i els préstecs Cultural Liquiditat) un fons des-
tinat a un programa de reactivació del sector editorial de Catalunya, en 
funció de la disponibilitat pressupostària.  
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Esmena 19 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 22.3. 

22.3. Impulsar una segona convocatòria per a la concessió d’ajudes a projec-
tes i plans editorials amb una dotació econòmica mínima ampliable de 
800.000,00 euros (dotació provisional). 

Esmena 20 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició del punt 22.4. 

22.4. A partir de les disponibilitats pressupostàries previstes, impulsar una 
línia de subvencions per a la modernització i millora de la competitivitat de 
les llibreries ja existent, amb una dotació econòmica mínima de 600.000 
euros. 

Esmena 20 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició al punt 22.5. 

22.5. Impulsar amb les disponibilitats pressupostàries corresponents per a 
aquest objectiu una la línia de subvencions per a la reactivació dels projectes 
d’internacionalització d’empreses del sector del llibre amb especial incidèn-
cia en el mercat llatinoamericà ja existent amb una dotació econòmica míni-
ma d’1.000.000 euros,. 

Esmena 21 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 23.2. 

23.2. Establir mesures de flexibilització de la convocatòria del Programa.cat 
pels municipis que sol·licitin espectacles i concerts amb l’objectiu de perme-
tre un major número de programacions, aplicant les següents mesures: 
-Suspensió dels mínims de concessió pels municipis en las activitats sol·lici-
tades a partir del 2020. 
-Permetre la contractació d’espectacles de pagament en Festa major i man-
tenir la subvenció als espectacles de carrer entenent como tals aquells que 
per les seves característiques tècniques i artístiques no es puguin realitzar 
en un equipament escènic. 
-Suspendre els màxims de programació associats a aquest període durant el 
segon semestre de 2020.  

Esmena 22 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 23.7. 

23.7. Potenciar la difusió de les arts escèniques pels territoris de parla cata-
lana, mitjançant l’exhibició en gira d’espectacles de producció pròpia i 
fomentant la gira de les coproduccions amb les companyies del sector.  
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Esmena 23 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 23.8. 

23.8. Permetre als equipaments E3 de disposar de més recursos econòmics 
per a la seva programació i que el Departament de Cultura financi directa-
ment el 40 % de les activitats que s’han cancel·lat en motiu del COVID-19.  

Esmena 24 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició del punt 23.10. 

23.10. Obrir una segona convocatòria per a la concessió de subvencions per 
a la millora d´infraestructura o adquisició d´equipament per a empreses 
d´arts escèniques i sales privades de teatre de Catalunya, les bases de les 
quals estiguin adaptades a les conseqüències econòmiques i socials causades 
per la crisi del virus COVID-19 i amb una previsió de dotació econòmica 
mínima de 500.000 euros. 

Esmena 25 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i addició del punt 23.11. 

23.11. Obrir una segona convocatòria per a la concessió i augmentar la do-
tació de la línia de subvencions per a la producció de nous muntatges tea-
trals de sala i de carrer de caràcter professional, per tal d’adaptar la línia a 
les conseqüències i socials causades per la crisi del virus COVID-19 i amb 
una dotació econòmica mínima de 500.000 euros. 

Esmena 26 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició del punt 23.13 

23.13. Ampliar la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions 
per activitats de teatre, circ i dansa de caràcter professional 

Esmena 27 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició al punt 25.2. 

25.2. Estudiar la possibilitat d´obrir una nova línia de subvencions i ajudes 
destinades a el sector dels firaires perquè puguin garantir la seva viabilitat 
futura i pal·liar les pèrdues ocasionades per la crisi de virus COVID19. 
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Esmena 28 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 26 

26. Seguir aplicant l'estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment 
de la integritat pública aprovada pel Govern el 20 de gener de 2020. 

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 12 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les dis-
criminacions en els diferents àmbits 

302-00212/12 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 68067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Najat Dri-
ouech Ben Moussa, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les discriminaci-
ons en els diferents àmbits (tram. 300-00250/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya:  
1. Mostra la seva preocupació davant de l’auge d’actituds xenòfobes i 
l’augment del discurs d’odi dirigit cap a persones migrades i racialitzades 
encoratjades per partits i organitzacions d’extrema dreta. 
2. Assumeix que la crisi de la COVID-19 afecta de manera desigual a la 
ciutadania, agreujant discriminacions patents en la societat catalana, en espe-
cial a aquelles persones precaritzades i en situacions de vulnerabilitat. 
3. Rebutja les actuacions policials dels diferents cossos de seguretat que, 
amb l’excusa de les restriccions en la 
 mobilitat establertes per l’estat d’alarma, han suposat un augment en les 
detencions i identificacions arbitràries cap a persones en situació administra-
tiva irregular i cap a persones racialitzades. 
4. Es compromet a accelerar l’aprovació de la Llei d’igualtat de tracte i no-
discriminació per tal de poder oferir una millor protecció als drets de la ciu-
tadania i dotar a les administracions públiques d’una eina que proposi mesu-
res per fer front a la discriminació. 
5. Es compromet a treballar per assolir una societat lliure de discriminacions, 
revisant llurs privilegis i reconeix que les institucions generen violència ins-
titucional que ajuda a perpetuar el racisme i la desigualtat estructural. 
6. Rebutja qualsevol tipus d’expressió o actuació de caràcter racista o que 
impliqui discriminació racial en qualsevol àmbit de la societat. 
7. Mostra la seva preocupació per la doble discriminació que pateixen les 
dones migrades i racialitzades que enforteix l’empobriment, el racisme, el 
classisme i el masclisme cap a aquest col·lectiu. 
El Parlament de Catalunya insta al Govern a:  
8. A reclamar al Govern espanyol la regularització de les 150.000 persones 
en situació irregular a Catalunya i les més de 600.000 persones en l’Estat 
espanyol, com han fet països de la Unió Europea com Itàlia i Portugal, que ja 
han portat a terme amplis processos de regularització als seus respectius 
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territoris per tal de garantir els drets a totes aquelles persones que han contri-
buït de manera invisible a superar la crisi de la COVID-19. 
9. A recordar als Ajuntaments que han de complir amb el Reial Decret 
1690/1986, de 11 de julio, per poder fer efectiva la obligació de tota persona 
a inscriure’s al Padró del municipi en què resideixi habitualment, davant de 
la negativa d’alguns Ajuntaments a permetre el seu empadronament, impe-
dint així que part de la ciutadania tingui accés a drets fonamentals que els hi 
són inherents i agreujant la seva situació de vulnerabilitat. 
10. A reconèixer les capacitats professionals de les persones migrades resi-
dents en territori espanyol i a facilitar l’homologació de títols per tal que 
aquestes persones puguin desenvolupar-se professionalment. 
11. A reclamar al Govern espanyol que ratifiqui el Conveni 189 sobre les 
treballadores i els treballadors domèstics de l’Organització Internacional del 
Treball, per equiparar aquestes persones a la resta de treballadors i treballa-
dores del Règim general de la Seguretat Social. 
12. A reclamar al Govern espanyol que tanqui de manera definitiva els Cen-
tres d’Internament per a Estrangers (CIEs), ja que suposa un internament 
forçós injustificat i –tal com s’ha vist durant aquests mesos en què s’ha man-
tingut tancat– innecessari que perpetua una expressió de racisme institucio-
nal i estructural. 

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu; Najat Driouech Ben Moussa, diputada, GP ERC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 68683, 68697, 68738, 68761 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 
16.6.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 68683) 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, David Mejía Ayra, diputado del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del 
Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la moción, 
subsiguiente a la interpelación al Govern sobre les discriminacions en els 
diferents àmbits (tram. 300-00250/12). 

Enmienda 1 
GP de Ciutadans 
De adición al punto 1 

 1. Mostra la seva preocupació davant de l’auge d’actituds xenòfobes, intole-
rants i excloents i l’augment del discurs d’odi dirigit cap a persones migra-
des i racialitzades encoratjades per partits i organitzacions extremistes.  
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Enmienda 2 
GP de Ciutadans 
De modificación del punto 4 que quedaría redactado de la siguiente manera:  

4. Recorda que la millor protecció del dret fonamental a la igualtat que 
tenen tots els dels ciutadans gràcies a la nostra Constitució és el compliment 
efectiu del deure de tots els poders públics de promoure la igualtat en totes 
les seves actuacions.  

Enmienda 3 
GP de Ciutadans 
De modificación del punt 8 que quedaria redactado de la siguiente manera:  

8. Al Govern de la Generalitat a agilitzar els tràmits dels informes d'arrela-
ment tot garantint l'oferta educativa per adquirir les competències lingüísti-
ques en les dues llengües cooficials a la nostra Comunitat Autònoma i que la 
llengua no constitueixi un motiu per denegar l'arrelament sempre que la 
persona sol·licitant es pugui expressar amb una de les llengües oficials a 
Catalunya. 

Enmienda 4 
GP de Ciutadans 
De adición de un nuevo punto 13 

13. El Parlament de Cataluña se enorgullece de que España sea un Estado 
Social y Democrático de Derecho en el que derecho fundamental de los 
ciudadanos a la igualdad y la correlativa prohibición de discriminación por 
cualquier motivo como raza, ideología, religión, orientación sexual y expre-
sión o identidad de género es un valor esencial, lo que ha hecho de España 
un país acogedor, diverso, abierto y moderno.  

Enmienda 5 
GP de Ciutadans 
De adición de un nuevo punto 14 

14. El Parlamento de Cataluña condena por racistas y supremacistas las ex-
presiones insultantes, ofensivas y discriminatorias del Sr. Torra vertidas en 
su obra “La llengua i les bèsties” (sic).  
Palacio del Parlamento, 11 de junio de 2020 

Lorena Roldán Suárez David Mejía Ayra 
Portavoz del GP Cs Diputado del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 68697) 

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 les dis-
criminacions en els diferents àmbits (tram. 302-00212/12). 
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Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 3 

3. Rebutja qualsevol actuació de les forces i cossos de seguretat que puguin 
haver suposat l’aplicació d’un perfil ètnic en l’actuació. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 8 

8. A plantejar al Govern d’Espanya i en la Conferència Sectorial d’Immi-
gració les reformes legals i reglamentàries conduents a evitar les situacions 
d’irregularitat sobrevinguda i a simplificar les tramitacions, facilitar l’arre-
lament, el reagrupament familiar i la renovació de permisos, així com a 
plantejar al Govern d’Espanya l’estudi de fórmules per regularitzar la situ-
ació administrativa de les persones estrangeres que es troben en situació 
irregular. 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 12 

12. A plantejar al Govern d’Espanya i en la Conferència Sectorial d’Immi-
gració les reformes legals i reglamentàries conduents a facilitar l’aplicació 
de mesures cautelars alternatives a l’internament com les previstes a l’ac-
tual article 61 de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i lli-
bertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, o d’altres que 
s’estimin pertinents. 

Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 13 

13. També insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Donar una atenció especialitzada als menors que han estat víctimes 

de tràfic i d’explotació sexuals i garantir l’atenció de professionals 
amb la formació adequada per a atendre els joves que migren sols i 
per a la detecció, l’abordatge i l’atenció dels infants que són vícti-
mes de tràfic d’éssers humans. 

b) Garantir els recursos necessaris per a assegurar una atenció psico-
lògica i psiquiàtrica urgent als menors que ho requereixin. 

c) Ampliar el conveni amb el torn d’ofici del Consell de l’Advocacia 
Catalana perquè des del primer moment els Mossos d’Esquadra in-
formin els menors de llur dret a tenir assistència lletrada. 

d) Desenvolupar la figura professional de l’assessor de l’adolescent 
estranger sense suport familiar, com a referent del jove des de 
l’acollida fins a la integració i emancipació. L’assessoria ha d’ésser 
una figura independent del sistema de protecció i té per objectiu 
oferir un suport estable en l’activació dels recursos i les tramitaci-
ons juridicoadministratives. 
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e) Garantir els recursos especialitzats suficients perquè la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència sigui proactiva en 
la sol·licitud dels permisos de treball per als joves que estan sota la 
seva tutela, de manera que obtinguin amb celeritat autoritzacions de 
residència i treball, també en el cas de les tramitacions que s’han de 
fer una vegada compleixen divuit anys. 

f) Incrementar en un 20% les prestacions que l'Institut Català de l'A-
colliment i de l'Adopció (ICAA) atorga a les famílies acollidores 
d’infants i adolescents tutelats per la Generalitat de Catalunya. 

g) Incrementar els plans d’inserció laboral específics per a joves extu-
telats en col·laboració amb el teixit empresarial, que permetin acce-
dir a un contracte de treball d’una durada mínima d’un any i ampli-
able fins que duri la resolució del tràmit de permís de residència.  

h) Duplicar el pressupost assignat als Serveis de Primera Acollida (ac-
tual fitxa 7) del Contracte Programa de Serveis Socials, congelat 
des de fa 10 anys, tot i l’increment d’atribucions a aquest servei.  

i) En el termini de 3 mesos, aprovar el Reglament de desenvolupament 
LLEI 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sani-
tària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Sa-
lut, que aclareixi els criteris d’atenció de les persones en situació 
administrativa irregular. 

Esmena 5 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 14 

14. Incrementar els recursos de la inspecció de treball en el seguiment de les 
condicions laborals dels temporers , especialment durant els mesos on es 
concentra major demanda d'aquests treballadors i treballadores.  

Esmena 6 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 15 

15. Insta també el Govern de la Generalitat a: 
a) Posar en funcionament un pla de xoc mesures de suport als proces-

sos de regularització́ dins l’àmbit de les seves competències.  
b) Impulsar un programa de difusió́ entre els agents econòmics que 

puguin fer contractes de treball i entre la ciutadania, per al conei-
xement i la implementació́ del procediment de l’arrelament social 
per accedir a la regularitat administrativa.  

c) Donar suport a la presentació́ de projectes de treball per compte 
propi per accedir a la regularitat administrativa.  

d) Contribuir a la creació de cooperatives de treball que permetin que 
les treballadores de les cures tinguin accés a la regularitat adminis-
trativa.  

e) Impulsar polítiques actives d’ocupació́ que permetin el manteniment 
i l’accés a la regularitat administrativa.  

f) Difondre la utilitat de l’informe 03 (segons RLOEX, Informe 
d’esforç̧ d’integració́), per evitar la irregularitat administrativa.  
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g) Impulsar un pla per tal que els joves migrats sols, d’entre 18 i 21 
anys, puguin accedir a la inserció́ laboral i a la regularitat adminis-
trativa a llarg termini.  

h) Impulsar actuacions de prevenció́ del racisme i la xenofòbia i de 
foment de la convivència.  

i) Vetllar pel compliment de les mesures de prevenció́ de riscos labo-
rals i sanitàries a les empreses per garantir una incorporació́ ade-
quada a la feina, especialment pel que fa als llocs més desregulats, 
com ara el treball de la llar.” 

Palau del Parlament, 12 de juny 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. 68738) 

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 
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les discriminacions en els diferents àmbits (tram. 
302-00212/12). 

Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De modificació i supressió  

8. A reclamar al Govern espanyol la regularització de les 150.000 persones 
en situació irregular a Catalunya i les més de 600.000 persones en l’Estat 
espanyol, com han fet altres països de la Unió Europea com Itàlia i Portugal, 
que ja han portat a terme amplis processos de regularització als seus respec-
tius territoris per tal de garantir els drets a totes aquelles persones que han 
contribuït de manera invisible a superar la crisi de la COVID-19.  

Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De modificació del punt 9 

9. A fer totes les gestions polítiques i executives necessàries per garantir que 
tots els Ajuntaments compleixin amb el Reial Decret 1690/1986, de 11 de 
juliol, per poder fer efectiva la obligació de tota persona a inscriure’s al Pa-
dró del municipi en què resideixi habitualment, davant de la negativa d’al-
guns Ajuntaments a permetre el seu empadronament, impedint així que part 
de la ciutadania tingui accés a drets fona-mentals que els hi són inherents i 
agreujant la seva situació de vulnerabilitat. 
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Esmena 3 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició al punt 12 

12. A reclamar al Govern espanyol que tanqui de manera definitiva els Cen-
tres d’Internament per a Estrangers (CIEs), ja que suposa un internament 
forçós injustificat i - tal com s’ha vist durant aquests mesos en què s’ha man-
tingut tancat – innecessari que perpetua una expressió de racisme institucio-
nal i estructural. Mentre els CIE es mantinguin oberts, que el Govern de la 
Generalitat treballi per garantir els drets de les persones internes, tals com 
l'accés a l'assistència jurídica gratuïta i la denúncia de possibles vulneraci-
ons de drets. 

Esmena 4 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un punt 13 

13. A garantir condicions de dignitat a les persones que arriben a Catalunya 
per treballar en la campanya de la fruita, donant compliment a la Resolució 
346/XII del Parlament de Catalunya i a comprometre’s a assumir amb cele-
ritat la gestió pública de les necessitats socials i laborals dels temporers, 
implicant a tots els actors que intervenen en la campanya per a que assu-
meixin llur responsabilitat, constituint amb urgència una taula de coordina-
ció institucional amb les Administracions i agents socials, agraris i veïnals. 

Esmena 5 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un punt 14 

14. A fer efectiu el dret de totes les persones que viuen a Catalunya i es tro-
ben sense ingressos a percebre la Renda Garantida de Ciutadania indepen-
dentment de la seva situació administrativa, tal com han fet al País Valencià 
o a les Illes Balears.  

Esmena 6 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un punt 15 

15. A impulsar mesures efectives de prevenció, control i eradicació de les 
actuacions policials de caràcter racista, que incompleixen els codis d’ètica 
policial i esdevenen una vulneració de drets fonamentals i violència institu-
cional. Així mateix, portar a terme la formació dels cossos de seguretat per 
acabar amb les identificacions i detencions arbitràries cap a persones racia-
litzades o en situació administrativa irregular.  

Esmena 7 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un punt 16 

16. A obrir un expedient als agents implicats en la denúncia efectuada per 
SOS Racisme en una intervenció de Mossos d’Esquadra a Sant Feliu Sasser-
ra i adoptar mesures cautelars que suposin, com a mínim, la retirada de 
funcions de treball al carrer fins que hi hagi sentència ferma. Així mateix, 
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insta el Govern a actuar amb contundència en tots els casos de denúncies 
per actuacions racistes per part de treballadors o treballadores públics. 

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020 

Sus anna Segovia Sánchez 
Portaveu del GP CatECP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 68761) 

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 inter-
pel·lació al Govern sobre les discriminacions en els diferents àmbits (tram. 
302-00212/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt1  

1. Manifesta la seva preocupació davant de l’auge d’actituds xenòfobes i 
l’augment del discurs d’incitació a l’odi dirigit cap a persones migrades i 
racialitzades encoratjades per partits d’extrema dreta, organitzacions i agru-
pacions de caràcter violent i racista. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 2 

2. Assumeix que la crisi de la COVID-19 afecta de manera desigual a la 
ciutadania, agreujant discriminacions patents en la societat catalana, en espe-
cial a aquelles persones que viuen en situacions de desigualtat social i de 
condicions de vulnerabilitat. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 3 

3. Rebutja les actuacions policials d’alguns membres dels diferents cossos de 
seguretat, cap a persones racialitzades, que s’han produït durant les restricci-
ons en la mobilitat establertes per l’estat d’alarma, i que de fet aquestes 
pràctiques ja han estat recentment condemnades, entre d’altres, pel Consell 
Nacional de Dones de Catalunya. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 4 

4. Manifesta la necessitat de disposar d’una Llei d’igualtat de tracte i no-
discriminació per tal de poder oferir una millor protecció als drets de la ciu-
tadania i dotar a les administracions públiques d’una eina que proposi mesu-
res per fer front a les discriminacions. 
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Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició en el punt 6 

6. Rebutja qualsevol tipus d’expressió, actitud o actuació de caràcter racista 
o que impliqui discriminació racial en qualsevol àmbit de la societat.  

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició en el punt 7 

7. Mostra la seva preocupació per la doble discriminació que pateixen les 
dones migrades i racialitzades que enforteix l’empobriment, les desigualtats, 
la segregació, el racisme, el classisme i el masclisme cap a aquest col·lectiu. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició en el punt 8 

8. A reclamar al Govern espanyol la regularització de les aproximadament 
150.000 persones en situació irregular a Catalunya i les més de 600.000 per-
sones en l’Estat espanyol, com han fet països de la Unió Europea com Itàlia i 
Portugal, que ja han portat a terme amplis processos de regularització als 
seus respectius territoris per tal de garantir els drets a totes aquelles persones 
que han contribuït de manera invisible a superar la crisi de la COVID-19. 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació de l'article 10 

10. A reclamar al Govern espanyol l’agilització burocràtica dels tràmits 
d’homologació de títols, per tal de facilitar el reconeixement de les capaci-
tats professionals de les persones migrades residents en territori espanyol 
perquè puguin desenvolupar-se professionalment i socialment. 

Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició en el punt 11 

11. A reclamar al Govern espanyol que ratifiqui el Conveni 189 sobre les 
treballadores i els treballadors dels serveis domèstics i de les cures de 
l’Organització Internacional del Treball, per equiparar aquestes persones a la 
resta de treballadors i treballadores del Règim general de la Seguretat Social. 

Esmena 10 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició d'un nou punt 

Nou punt. Actuar sempre d’ofici en els casos en els que els agents dels cos-
sos de seguretat hagin pogut incòrrer en faltes considerades com a molt 
greus segons el reglament de règim disciplinari del cos, especialment pel 
que fa a tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, 
religió, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra con-
dició o circumstància personal o social. 
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Esmena 11 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició d'un nou punt 

Nou punt. En cas d’investigació interna a membres dels cossos de seguretat 
per fets considerats com a molt greus, s’apliquin mesures proporcionals a la 
gravetat dels fets, sense descartar la suspensió preventiva fins que finalitzi 
la investigació, tal i com preveu l’article 34 del reglament disciplinari del 
cos de Mossos d’esquadra i l’equivalent als altres cossos policials. 

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020 

Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP JxCat 
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Punt 13 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les me-
sures en l’àmbit econòmic i social en la situació actual 

302-00213/12 

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC 

Reg. 68068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.06.2020 

A la Mesa del Parlament 

Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada del Sub-
grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les 
mesures en l’àmbit econòmic i social en la situació actual (tram. 300-
00259/12). 

Moció 

Atès que el cost de les mesures per fer front a la situació d’emergència es 
calcula en 5.000 milions d’euros. 
Atès que el govern no ha dut a consideració del ple del parlament cap modi-
ficació pressupostària malgrat l’augment de despesa que ha comportat la 
COVID-19 ha estat molt major que l’augement de despesa que han suposat 
els tres últims exercicis pressupostaris. 
Atès que el govern va comprometre’s a arribar a un acord amb tots els grups 
parlamentaris per convertir el pressupost, en un autèntic pla de xoc social i 
econòmic per superar la crisi de la COVID-19. 
Atès que els índex de pobresa i pobresa assalariada que anaven en augment 
abans de l’aparició de la COVID-19 ara es disparen encara més. 
Atès que, una vegada més, les dones som el rostre invisibilitat de la pobresa i 
que en el marc de la crisi del coronavirus la divisió sexual del treball i les 
seves conseqüències continuen reproduint-se i fins i tot agreujant-se. 
Atès que el govern de la generalitat va anunciar que no es podran demanar 
més ajuts per pagar el lloguer per l’allau de sol·licituds rebudes en un mes. 
Atès que els actuals pressupostos contemplen partides que no responen als 
drets i necessitats de les persones i més encara en una situació d’emergència 
sanitària, com per exemple les partides que sumen un total de 48 milions 
d’euros a favor del Circuit de Catalunya. 
Atès que durant aquests mesos en el govern ha aprovat diversos decrets i 
resolucions escapant, en moltes ocasions del control parlamentari. 
Atès que el govern de la generalitat segueix fomentant el negoci de les emer-
gències i el passat 29/05/2019 va subscriure un contracte negociat sense 
publicitat per import de 17.690.169,02 € amb l’empresa Ferroser Servicios 
Auxiliares SA per fer el seguiment de contactes positius mitjançant scouts. 
Atès que ens trobem d’avant d’una oportunitat històrica perquè el sector 
públic recuperi posicions sobre el privat i de transformar les relacions socials 
i econòmiques que ens governen. 
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Atès que ens cal planificar i apostar per determinades activitats econòmiques 
segons el seu retorn social i ambiental. 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  
1. Que en un període no superior a un mes presenti a tots els grups parlamen-
taris una proposta de modificació pressupostària amb l’objectiu de:  
a) Fomentar l’economia social i cooperativa i un teixit productiu amb retorn 
social i ambiental amb perspectiva feminista. 
b) Internalitzar serveis públics i acabar amb les privatitzacions que degraden 
la qualitat del servei. En especial de l’àmbit sanitari i sociosanitari. 
c) Dignificar les condicions laborals de les treballadores que presten serveis 
públics. 
d) Establir una renda garantida universal. 
e) Democratitzar l’Institut Català de Finances com a embrió d’una banca 
pública que ha d’esdevenir un instrument imprescindible per dinamització 
econòmica i productiva. 
f) Augmentar el parc públic d’habitatge. 
2. Rescindir de forma immediata el contracte negociat sense publicitat subs-
crit el dia 29/05/2020 amb l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares SA per 
fer el seguiment de contactes positius mitjançant scouts amb número de codi 
d’expedient CE133-2020 per valor de 17.690.169,02 €. 

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020 

Carles Riera Albert, representant; Maria Sirvent Escrig, diputada, SP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 68672, 68685, 68747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 
16.6.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 68672) 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat 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 les mesures en 
l’àmbit econòmic i social en la situació actual (tram. 302-00213/12). 

Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició al final de la lletra c) del punt 1 

c) Dignificar les condicions laborals de les treballadores que presten serveis 
públics. Amb diàleg amb els i les representats dels empleats públics en el 
marc de la mesa General de Negociació dels Empleats Públics 
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Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'una lletra g) al punt 1 

g) Impulsar el pacte nacional d’indústria per tal de protegir el nostre teixit 
industrial i dotar-lo d’instruments i recursos per liderar la transició ecolò-
gica.  

Esmena 3 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un punt 3 

3) Convocar els ens locals i supralocals per acordar les actuacions necessàri-
es per donar continuïtat a les convocatòries del Fons Feder previstes que 
tinguin una especial incidència en l’àmbit local. 

Palau del Parlament, 15 de juny de 2020 

Susanna Segovia Sánchez David Cid Colomer 
Portaveu del GP CatECP Diputat del GP CatECP 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 68685) 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subse-
güent a la interpel.lació al Govern sobre les mesures en l’àmbit econòmic i 
social en la situació actual (tram. 300-00259/12) . 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
De modificació i supressió del punt 1 lletra d) 

1.d) Establir una renda garantida universal. Revisar les sol.licituds denega-
des indegudament justificades de la Renta Garantida de Ciutadania i expli-
car els motius de denegació. 

Esmena 2 
GP de Ciutadans 
D'addició d’un punt 1 lletra d) bis 

1.d) Bis. Reduir el temps de resolució dels expedients de la Renta Garantida 
de Ciutadania de 4 mesos a 1 mes com a màxim.  

Esmena 3 
GP de Ciutadans 
De modificació i supressió del punt 1 lletra f) 

1.f) Augmentar el parc públic d’habitatge. Creació d’un Pla Específic de 
construcció d’habitatges de lloguer social que tingui com a fita arribar a un 
15% del parc total de residència habitual.  
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Esmena 4 
GP de Ciutadans 
D’addició d’un nou punt 3 

3. (nou). El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
treballar en els Pressupostos de la Generalitat del 2021 des del moment de 
l’aprovació de la present moció per poder-los presentar a temps i abans del 
10 d’octubre del 2020, tal com preveu la Llei de Finances Públiques de Ca-
talunya. Aquests pressupostos hauran de prioritzar la despesa social i sani-
tària amb l’objectiu de pal.liar els efectes provocats per la crisi del Covid.  

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020 

Lorena Roldán Suárez Martí Pachamé Barrera 
Portaveu del GP Cs Diputat del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 68747) 

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 les mesures en l’àmbit econòmic i social en la situació actual 
(tram. 302-00213/12). 

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

1. Que en un període no superior a un mes consensuï amb tots els grups 
parlamentaris una proposta d’ampliació del pressupost amb l’objectiu de 
respondre als reptes col·lectius que ha suposat l’epidèmia de la COVID-19. 

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

2. Rescindir de forma immediata Treballar perquè es rescindeixi el contracte 
negociat sense publicitat subscrit el dia 29/05/2020 amb l’empresa Ferroser 
Servicios Auxiliares SA per fer el seguiment de contactes positius mitjançant 
scouts amb número de codi d’expedient CE133-2020 per valor de 
17.690.169,02 €. 

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020 

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