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TAU L A D E C O N T I N G U T
3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei
Projecte de llei pel qual s’estableix un règim transitori per a la concessió de les
indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista que preveu el
Decret 80/2015, del 26 de maig
200-00014/12
Criteri del Govern sobre l’admissió de les esmenes a la totalitat presentades
Esmenes a la totalitat

15
21

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre el reforç urgent de la implantació de mesures de protecció de la Covid-19 als jutjats i partits judicials de Lleida
250-01409/12
Esmenes presentades

27

Proposta de resolució sobre les visites de menors a llurs mares als centres penitenciaris
250-01472/12
Esmenes presentades

28

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i personals de l’Administració de justícia de Catalunya a favor dels jutjats catalans afectats per la suspensió dels terminis processals durant la declaració de l’estat d’alarma arran de la
pandèmia de la Covid-19
250-01487/12
Esmenes presentades

29

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la gent gran
302-00249/12
Presentació: GP PSC-Units

29

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model turístic
302-00250/12
Presentació: GP CatECP

31

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’abordatge de les violències
en els centres educatius
302-00251/12
Presentació: GP ERC

32

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la importància de la prevenció
de la grip i les altres malalties d’hivern durant la pandèmia de Covid-19
302-00252/12
Presentació: GP ERC

33

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús de les llengües en els mitjans de comunicació públics
302-00253/12
Presentació: GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca d’acompanyament a
les empreses en la gestió de la pandèmia
302-00254/12
Presentació: GP Cs

36

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats pressupostàries
302-00255/12
Presentació: SP CUP-CC

37

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Proposició de llei de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament en el marc del sistema nacional de protecció civil, que es tramita al Congrés dels Diputats
302-00256/12
Presentació: GP JxCat

39

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea
3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix una excepció temporal a determinades disposicions de la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del
Consell pel que fa a l’ús de tecnologies per proveïdors de serveis de comunicacions
interpersonals independents de la numeració per al tractament de dades personals
i d’altres classes amb finalitats de lluita contra l’abús sexual de menors en línia
295-00232/12
Text presentat

41

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta modificada del
Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el marc per a
aconseguir la neutralitat climàtica i es modifica el Reglament (UE) 2018/1999 («llei
europea del clima»)
295-00233/12
Text presentat

52

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a
agents carcinògens o mutàgens durant el treball
295-00234/12
Text presentat

57

4. Informació
4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència sobre la sentència del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalitat i nul·litat de part del Pla estratègic d’acció exterior i relacions amb la
Unió Europea 2019-2020
354-00386/12
Sol·licitud i tramitació

77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de
Justícia sobre les informacions relatives al treball d’interns dels centres penitenciaris gestionats per la Generalitat en la preparació del referèndum de l’1 d’octubre
354-00387/12
Sol·licitud i tramitació

77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de
Justícia sobre els incidents als centres penitenciaris gestionats per la Generalitat
354-00388/12
Sol·licitud i tramitació

77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre l’increment de la inseguretat a l’àrea metropolitana de Barcelona
354-00389/12
Sol·licitud i tramitació
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Proposta d’audiència en ponència de Neus Roig Truñonosa, presidenta de l’Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors, amb relació a la Proposició de llei
sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya
352-01872/12
Sol·licitud

78

Proposta d’audiència en ponència d’Ángela Álvarez Guirao, presidenta de l’Associació Bebés Robados, amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada
de menors a Catalunya
352-01873/12
Sol·licitud

78

Proposta d’audiència en comissió de Neus Roig, presidenta de l’Observatori de les
Desaparicions Forçades de Menors, amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya
352-01874/12
Sol·licitud

78

Proposta d’audiència en comissió d’Adelina Ruiz Santos, presidenta de SOS Bebés
Robados Catalunya, amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada
de menors a Catalunya
352-01875/12
Sol·licitud

79

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya
352-01933/12
Sol·licitud

79

Proposta d’audiència d’una representació de SOS Bebés Robados Catalunya amb
relació a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya
352-01934/12
Sol·licitud

79

Sol·licitud de compareixença de María Romilda Servini davant la Comissió de Justícia
perquè informi sobre violació de drets humans i memòria històrica
356-00732/12
Sol·licitud

79

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Save the Children davant la
Comissió d’Educació perquè presenti l’informe «Tancar la bretxa»
356-00759/12
Acord sobre la sol·licitud

79

Sol·licitud de compareixença d’un representació de la Plataforma Defensem la Formació Professional i les Escoles d’Art davant la Comissió d’Educació perquè informi
sobre la situació de la formació professional
356-00769/12
Acord sobre la sol·licitud

80

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de Mares i Pares
d’Alumnes d’Estudis Sufragats amb Fons Públics no Universitaris davant la Comissió
d’Educació perquè informi sobre la situació de la formació professional
356-00781/12
Acord sobre la sol·licitud

80

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la situació de
la formació professional
356-00782/12
Acord sobre la sol·licitud

80

Sol·licitud de compareixença d’Elena Ferrero, en representació de l’entitat Avalot,
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació
juvenil posterior al confinament
356-00804/12
Acord sobre la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat Acció Jove davant la
Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil
posterior al confinament
356-00805/12
Acord sobre la sol·licitud

81

Sol·licitud de compareixença d’Eudald Planella, en representació de la Unió de Joves Pagesos, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la
desocupació juvenil posterior al confinament
356-00806/12
Acord sobre la sol·licitud

81

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Pimec Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil posterior
al confinament
356-00807/12
Acord sobre la sol·licitud

81

Sol·licitud de compareixença de Ferran Coll, en representació de l’Eina - Espai Jove
de la Intersindical - CSC, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil post-confinament
356-00808/12
Acord sobre la sol·licitud

81

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Talent Hub Institute davant
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil
després del desconfinament
356-00833/12
Acord sobre la sol·licitud

82

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Joves Empresaris de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre
els efectes de la crisi en els joves empresaris i autònoms
356-00834/12
Acord sobre la sol·licitud

82

Sol·licitud de compareixença d’Olga Lasaga Millet, directora del Servei de Pràctiques i Ocupació de la Universitat Abat Oliba, davant la Comissió de Polítiques de
Joventut perquè informi sobre la situació de precarietat i desocupació de la joventut
356-00835/12
Acord sobre la sol·licitud

82

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura davant la Comissió d’Educació perquè informi
sobre la situació del lleure educatiu
356-00836/12
Acord sobre la sol·licitud

82

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre
la situació del lleure educatiu
356-00837/12
Acord sobre la sol·licitud

83

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Confederació Empresarial
del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió d’Educació perquè informi
sobre la situació del lleure educatiu
356-00838/12
Acord sobre la sol·licitud

83

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre els
reptes que enfronten les escoles com a conseqüència de la Covid-19
356-00839/12
Acord sobre la sol·licitud

83

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre els reptes que enfronten
les escoles com a conseqüència de la Covid-19
356-00840/12
Acord sobre la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot, Joves de la Unió General
de Treballadors de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè
valori el preacord sobre la figura dels becaris i dels contractes en pràctiques en el
marc de la negociació col·lectiva
356-00855/12
Acord sobre la sol·licitud

84

Sol·licitud de compareixença de Pamela Navarrete, en representació del Col·lectiu
d’Escoles contra la Segregació, davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre
els reptes de la lluita contra la segregació
356-00869/12
Acord sobre la sol·licitud

84

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Royes Vila, directora de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre
la formació que l’Escola de Policia de Catalunya i l’Àrea de Brigada Mòbil van fer a
inspectors de seguretat de Las Condes, a Santiago de Xile
356-00902/12
Sol·licitud

84

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Institut Català Internacional per
la Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
perquè presenti l’enquesta «Convivència i polarització a Catalunya»
356-00903/12
Sol·licitud

84

Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció
a la Víctima davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre els incidents als
centres penitenciaris gestionats per la Generalitat
356-00905/12
Sol·licitud

85

Sol·licitud de compareixença de Carles Mundó Blanch, exconseller de Justícia, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les informacions relatives al treball
d’interns dels centres penitenciaris gestionats per la Generalitat en la preparació del
referèndum de l’1 d’octubre
356-00906/12
Sol·licitud

85

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença en ponència de Helen Darbishire, representant d’Access Info Europe,
amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit
competencial de la Generalitat
353-00159/12
Substanciació

85

Compareixença en ponència del titular del Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1
de Sabadell amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del
24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00898/12
Canvi de tramitació

85

Compareixença en ponència de María del Pilar Martín Nájera, fiscal del servei de
violència de gènere de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00903/12
Canvi de tramitació

86

Compareixença en ponència de Sensi Domínguez, jurista especialista en igualtat,
abordatge i prevenció de l’assetjament sexual en el treball, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00908/12
Canvi de tramitació

86

Compareixença en ponència de Júlia Humet Ribas, membre de Nèmesi advocades,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00911/12
Canvi de tramitació
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Compareixença en ponència de Carmen Valenzuela Hidalgo, diputada de la Junta de
Govern i responsable del torn d’ofici del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i especialista en temes de gènere, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00912/12
Canvi de tramitació

86

Compareixença en ponència de Pilar Rebaque, vicepresidenta de la Comissió de
Dones Advocades del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00914/12
Canvi de tramitació

87

Compareixença en ponència de Mònica Caellas Camprubí, advocada penalista de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
353-00915/12
Canvi de tramitació

87

Compareixença en ponència de Lídia Santos Arnau, diputada al Parlament de Catalunya de la setena i la vuitena legislatures, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
353-00926/12
Canvi de tramitació

87

Compareixença en ponència de Carme Figueras Siñol, diputada al Parlament de
Catalunya de la cinquena a la vuitena legislatures i consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00927/12
Canvi de tramitació

87

Compareixença en ponència de Laia Narciso Pedro, professora d’antropologia social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
353-00931/12
Canvi de tramitació

88

Compareixença en ponència de Compareixença en ponència d’Olga Serradell, professora del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00932/12
Canvi de tramitació

88

Compareixença en ponència de Pilar Rey Peña, professora de Dret Penal de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00934/12
Canvi de tramitació

88

Compareixença en ponència de María Luisa Palazón Garrido, professora titular de
Dret Civil de la Universitat de Granada, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00936/12
Canvi de tramitació

88

Compareixença en ponència de Gemma Altell Albajes, psicòloga social especialista en temes de gènere, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00937/12
Canvi de tramitació
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Compareixença en ponència d’Eva Cruells López, psicòloga social i consultora de
polítiques públiques i socials de gènere, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00939/12
Canvi de tramitació

89

Compareixença en ponència de Patrícia Melgar, doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00940/12
Canvi de tramitació

89

Compareixença en ponència de Núria Vergés Bosch, investigadora postdoctoral del
Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00941/12
Canvi de tramitació

89

Compareixença en ponència de Rosa María Rodríguez Magda, filòsofa i escriptora
especialista en pensament contemporani i feminisme, amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00942/12
Canvi de tramitació

90

Compareixença en ponència de Marisol Rojas Fernández, responsable del circuit de
violència masclista i técnica d’atenció del Servei d’Informació i Atenció a les Dones
de Sant Boi de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00944/12
Canvi de tramitació

90

Compareixença en ponència de María Jesús Rodríguez Marcos, psicòloga especialista en violència masclista del Servei d’Intervenció Especialitzada del Baix Llobregat,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00945/12
Canvi de tramitació

90

Compareixença en ponència de Laura Pérez, quarta tinenta d’alcalde de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
353-00946/12
Canvi de tramitació

90

Compareixença en ponència de Marta Selva, periodista i expresidenta de l’Institut
Català de les Dones, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00947/12
Canvi de tramitació

91

Compareixença en ponència de Montserrat Vilà, representant de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00949/12
Canvi de tramitació

91

Compareixença en ponència d’una representació de la xarxa de Dones Directives i
Professionals de l’Acció Social amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00951/12
Canvi de tramitació

91

Compareixença en ponència de Carme Catalan, representant de la Xarxa de Dones
per la Salut, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del
24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00952/12
Canvi de tramitació
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Compareixença en ponència d’una representació de l’associació contra la violència
de gènere Alma amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00953/12
Canvi de tramitació

92

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació IPSS amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
353-00954/12
Canvi de tramitació

92

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Mujeres Pa’lante
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00955/12
Canvi de tramitació

92

Compareixença en ponència de Sílvia Aldavert, coordinadora de l’Associació Drets
Sexuals i Reproductius, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00957/12
Canvi de tramitació

92

Compareixença en ponència de Mercè Meroño, representant de la Fundacio Àmbit
Prevenció, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del
24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00958/12
Canvi de tramitació

93

Compareixença en ponència de Gràcia Coll Navarro, vicepresidenta de l’Associació Catalana de Llevadores, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00959/12
Canvi de tramitació

93

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Professionals
de la Igualtat de Gènere amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00960/12
Canvi de tramitació

93

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de dones Veus
Gitanes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00961/12
Canvi de tramitació

93

Compareixença en ponència de Mari Carme Riu, presidenta de l’associació Dones
No Estàndards, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00962/12
Canvi de tramitació

94

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Surt amb relació a
la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
353-00963/12
Canvi de tramitació

94

Compareixença en ponència de Clarisa Velocci, representant de l’associació Genera
i experta en drets humans, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00964/12
Canvi de tramitació

94

Compareixença en ponència d’Elena Longares, representant de l’associació LesBiCat
i de la fundació Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00965/12
Canvi de tramitació
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Compareixença en ponència d’Amàlia Tarrés, representant del Col·legi de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00966/12
Canvi de tramitació

95

Compareixença en ponència d’Alba Garcia, representant de la Secretaria de les Dones de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00967/12
Canvi de tramitació

95

Compareixença en ponència d’una representació de la Secretaria d’Igualtat de la
Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00968/12
Canvi de tramitació

95

Compareixença en ponència d’una representació del sindicat Sindillar amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
353-00969/12
Canvi de tramitació

95

Compareixença en ponència de Paula Ezquerra, representant de la Intersindical Alternativa de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00971/12
Canvi de tramitació

96

Compareixença en ponència d’una representació de la Creu Roja amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00972/12
Canvi de tramitació

96

Compareixença en ponència d’una representació de l’organització no governamental
Mans Unides amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del
24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00973/12
Canvi de tramitació

96

Compareixença en ponència de Montse Benito, representant de la plataforma Novembre Feminista, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00974/12
Canvi de tramitació

96

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa d’acció comunitària i feminista Candela amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00975/12
Canvi de tramitació

97

Compareixença en ponència de Blanca Valdivia Gutiérrez, membre d’Arquitectes
Punt 6, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00976/12
Canvi de tramitació

97

Compareixença en ponència de Marta Delatte, representant del col·lectiu de recerca
Liquen Data Lab, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00979/12
Canvi de tramitació

97

Compareixença en ponència de Marité Cocciarni, representant del col·lectiu antiracista Tic Tac, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00980/12
Canvi de tramitació
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Compareixença en ponència de Marta Roqueta, periodista experta en perspectiva
de gènere, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del
24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00981/12
Canvi de tramitació

98

Compareixença en ponència de Sara Cuentas, periodista i investigadora, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret
de les dones a erradicar la violència masclista
353-00982/12
Canvi de tramitació

98

Compareixença en ponència de Bel Olid, escriptora, amb relació a la Proposició de
llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar
la violència masclista
353-00983/12
Canvi de tramitació

98

Compareixença en ponència d’Esther Vivas, escriptora, amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00984/12
Canvi de tramitació

98

Compareixença en ponència de Teo Pardo, activista transgènere, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00988/12
Canvi de tramitació

99

Compareixença en ponència de Georgina Monge, militant feminista, amb relació a
la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
353-00989/12
Canvi de tramitació

99

Compareixença en ponència de Sergi Soler Martí amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
353-00991/12
Canvi de tramitació

99

Compareixença en comissió d’una representació de la Federació d’Associacions de
Gent Gran de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les
Residències de la Gent Gran
357-00848/12
Substanciació

99

Compareixença en comissió d’Estanis Vayreda Puigvert, director general de SUMAR
- Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
357-00878/12
Substanciació

100

Compareixença de la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre els reptes dels
mitjans públics catalans després de la crisi de la Covid-19
357-00926/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

100

Compareixença del director de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar
sobre els reptes dels mitjans públics catalans després de la crisi de la Covid-19
357-00927/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

100

Compareixença del director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per
a informar sobre els reptes dels mitjans públics catalans després de la crisi de la
Covid-19
357-00928/12
Acord de tenir la sessió de compareixença
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Compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre l’activitat duta a terme pel
Consell el 2019
357-00929/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

101

Compareixença d’Elena Ferrero, en representació d’Avalot - Joves de la Unió General de Treballadors de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per
a informar sobre la desocupació juvenil posterior al confinament
357-00930/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

101

Compareixença d’una representació de l’entitat Acció Jove davant la Comissió de
Polítiques de Joventut per a informar sobre la desocupació juvenil posterior al confinament
357-00931/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

101

Compareixença d’Eudald Planella, en representació de la Unió de Joves Pagesos,
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la desocupació
juvenil posterior al confinament
357-00932/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

101

Compareixença d’una representació de Pimec Jove davant la Comissió de Polítiques
de Joventut per a informar sobre la desocupació juvenil posterior al confinament
357-00933/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

102

Compareixença de Ferran Coll, en representació de l’entitat L’Eina - Espai Jove de
la Intersindical-CSC, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar
sobre la desocupació juvenil posterior al confinament
357-00934/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

102

Compareixença d’una representació de l’associació empresarial Talent Hub Institute
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la desocupació
juvenil posterior al desconfinament
357-00935/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

102

Compareixença d’una representació de l’Associació de Joves Empresaris de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre els efectes
de la crisi en els empresaris i autònoms joves
357-00936/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

102

Compareixença d’Olga Lasaga Millet, directora del Servei de Pràctiques i Ocupació
de la Universitat Abat Oliba, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la situació de precarietat i desocupació dels joves
357-00937/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

103

Compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a valorar el
preacord sobre els becaris i els contractes en pràctiques en el marc de la negociació col·lectiva
357-00938/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

103

Compareixença d’una representació de Save the Children davant la Comissió d’Educació per a presentar l’informe «Tancar la bretxa»
357-00939/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

103

Compareixença d’una representació de la plataforma «Defensem laformació professional i les escoles d’art» davant la Comissió d’Educació per a informar sobre la
situació de la formació professional
357-00940/12
Acord de tenir la sessió de compareixença
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Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes d’Estudis Sufragats amb Fons Públics no Universitaris davant la Comissió
d’Educació per a informar sobre la situació de la formació professional
357-00941/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

104

Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió d’Educació per a informar sobre la situació de la formació
professional
357-00942/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

104

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura davant la Comissió d’Educació per a informar sobre la
situació del lleure educatiu
357-00943/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

104

Compareixença d’una representació de l’Associació de Cases de Colònies i Albergs
de Catalunya davant la Comissió d’Educació per a informar sobre la situació del
lleure educatiu
357-00944/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

104

Compareixença d’una representació de la Confederació Empresarial del Tercer
Sector Social de Catalunya davant la Comissió d’Educació per a informar sobre la
situació del lleure educatiu
357-00945/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

104

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials
de Catalunya davant la Comissió d’Educació per a informar sobre els reptes que
enfronten les escoles com a conseqüència de la Covid-19
357-00946/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

105

Compareixença d’una representació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya davant
la Comissió d’Educació per a informar sobre els reptes que enfronten les escoles
com a conseqüència de la Covid-19
357-00947/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

105

Compareixença de Pamela Navarrete, en representació del Col·lectiu d’Escoles contra la Segregació, davant la Comissió d’Educació per a informar sobre els reptes de
la lluita contra la segregació
357-00948/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

105

Compareixença d’una representació del Marc Unitari de la Comunitat Educativa davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques
per a informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar
mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19
357-00952/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

105

Compareixença d’una representació de la Fundació Bofill davant la Comissió d’Estudi
de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les
polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació
social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19
357-00953/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

106

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la
Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis
legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19
357-00954/12
Acord de tenir la sessió de compareixença
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Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i
Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris
per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia
de Covid-19
357-00955/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

106

Compareixença en comissió d’una representació de Metges sense Fronteres davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran
357-00956/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

106

Compareixença en comissió de Vicente Botella, president de la Unió de Petites i
Mitjanes Residències, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
357-00957/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

107

Compareixença en comissió de José Manuel Ramírez, president de l’Associació de
Directores i Gerents de Serveis Socials, davant la Comissió d’Investigació sobre la
Gestió de les Residències de la Gent Gran
357-00958/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

107

Compareixença en comissió de Vicente Botella, president de la Unió de Petites i
Mitjanes Residències, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació
sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
365-00157/12
Canvi de tramitació

107

Compareixença en comissió de José Manuel Ramírez, president de l’Associació de
Directores i Gerents de Serveis Socials, en qualitat de testimoni, davant la Comissió
d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
365-00166/12
Canvi de tramitació
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei pel qual s’estableix un règim transitori per a la
concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de
violència masclista que preveu el Decret 80/2015, del 26 de maig
200-00014/12
CRITERI DEL GOVERN SOBRE L’ADMISSIÓ DE LES ESMENES A LA TOTALITAT
PRESENTADES
Reg. 75202 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i
Famílies, 23.09.2020

A la Mesa del Parlament

Em plau trametre-us el certificat de l’acord adoptat en la sessió del Govern de
la Generalitat del dia 28 de juliol de 2020, pel qual es denega la conformitat a l’admissió a tràmit de les proposicions de llei presentades, respectivament, pels grups
parlamentaris de Ciutadans i Catalunya en Comú Podem, com a text alternatiu –via
esmenes a la totalitat– al Projecte de llei pel qual s’estableix un règim transitori per a
la concessió d’indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de la violència masclista
que preveu el Decret 80/2015, del 26 de maig (200-00014/12), a causa de l’impacte
pressupostari que representen en el pressupost de l’exercici 2020, d’acord amb l’informe que s’adjunta.
Barcelona, 31 de juliol de 2020
El secretari del Govern, Víctor Cullell i Comellas
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 28 de juliol de 2020, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«S’acorda denegar la conformitat a l’admissió a tràmit de les proposicions de llei
presentades, respectivament, pels grups parlamentaris de Ciutadans i Catalunya en
Comú Podem, com a text alternatiu –via esmenes a la totalitat- al Projecte de llei
pel qual s’estableix un règim transitori per a la concessió d’indemnitzacions i ajuts
per a dones víctimes de la violència masclista que preveu el Decret 80/2015, del 26
de maig (200-00014/12), a causa de l’impacte pressupostari que representen en el
pressupost de l’exercici 2020, d’acord amb l’informe que s’adjunta.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, 30 de juliol de 2020
Procediment de donació o denegació de la conformitat del Govern
a l’admissió a tràmit de les proposicions de llei presentades com a
text alternatiu –via esmenes a la totalitat– al Projecte de llei pel qual
s’estableix un règim transitori per a la concessió d’indemnitzacions
i ajuts per a dones víctimes de la violència masclista que preveu el
Decret 80/2015, del 26 de maig (200-00014/12)

Proposants de les esmenes a la totalitat amb text alternatiu: GP Cs, GP PSC-Units
i GP GP CatECP.
Admissió a tràmit: pendent resposta del Govern.
Data de notificació al Govern: 15.07.2020
Termini presentació posicionament del Govern al Parlament: 27.07.2020 (sol·licitada pròrroga)
Assignada a: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
3.01.01. Projectes de llei
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I. Aspectes jurídics
I.I Tramitació de les proposicions de llei

1. És atribució del Govern donar o denegar la conformitat a la tramitació de les
proposicions de llei que poden implicar un augment de crèdits o una disminució dels
ingressos pressupostaris (art. 26 f de la Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern).
2. Si la Mesa del Parlament considera que una proposició de llei pot implicar
un augment de crèdits o una disminució d’ingressos, ha de sol·licitar la conformitat
prèvia del Govern perquè sigui admesa a tràmit. La resposta del Govern ha d’ésser motivada i s’ha de fer dins el termini de vuit dies des que li ha estat tramesa la
proposició de llei, un cop transcorreguts els quals el silenci s’ha d’entendre com a
conformitat. El Govern no pot denegar la conformitat a una tramitació si els efectes econòmics que en poden derivar han estat expressament posposats per a un altre
exercici pressupostari (art. 113.2 del Reglament del Parlament).
Si la proposició de llei no inclou cap clàusula que difereixi els efectes econòmics a un futur exercici pressupostari i la Mesa del Parlament l’admet a tràmit sense
sol·licitar-ne la conformitat, el Govern pot manifestar de manera motivada la seva
disconformitat per raons pressupostàries amb la tramitació de la proposició de llei
fins a dos dies abans de l’inici del debat de totalitat. Correspon finalment a la Mesa
adoptar la decisió definitiva sobre l’admissió a tràmit (art. 113.2 i 3 del Reglament
del Parlament).
I.II. Tramitació de les esmenes amb incidència pressupostària

1. El Reglament del Parlament preveu a l’article 119 que les esmenes a un projecte o a una proposició de llei que comporten un augment dels crèdits o una disminució dels ingressos pressupostaris requereixen la conformitat del Govern perquè
siguin tramitades. Aquesta disposició es troba continguda a la subsecció tercera de
la secció segona del títol quart del RPC, que regula els requisits, admissió a tràmit
i aspectes processals de les esmenes a l’articulat amb incidència pressupostària; no
obstant això anterior, aquesta disposició seria aplicable analògicament a la tramitació de les esmenes a la totalitat amb text alternatiu, perquè regula un fet semblant
–esmenes amb efectes pressupostaris– amb el qual hi ha identitat de raó.
2. Si la mesa de la comissió encarregada de tramitar un projecte o una proposició
de llei ha de trametre al Govern, mitjançant el president del Parlament, les esmenes
que la comissió considera que comporten augment o disminució del pressupost en
curs, per tal que el Govern pugui donar la seva conformitat o no perquè siguin tramitades. El Govern ha de donar a la comissió una resposta raonada pel que fa a les
esmenes amb incidència pressupostària, en un termini de vuit dies, un cop transcorregut el qual s’entén que el silenci del Govern és expressiu de la seva conformitat
(art. 119.1 a 3 RPC).
I.III. Pròrroga dels terminis

1. L’article 105 RPC, que faculta la Mesa del Parlament per acordar la pròrroga
dels terminis establerts pel seu reglament.
2. L’article 53.1 RPC, que estableix les normes de funcionament de les comissions, en relació amb l’article 105 del mateix Reglament.
II. Antecedents a les proposicions de llei presentades com a text
alternatiu –via esmenes a la totalitat– al Projecte de llei pel qual
s’estableix un règim transitori per a la concessió d’indemnitzacions
i ajuts per a dones víctimes de la violència masclista que preveu el
Decret 80/2015, del 26 de maig (200-00014/12)

El 15 de juliol de 2020, la presidenta de la Mesa de la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, va trametre al Govern, prèviament a l’admissió a tràmit, i en con3.01.01. Projectes de llei
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siderar que podien implicar un augment de crèdits o una disminució d’ingressos, les
esmenes a la totalitat amb text alternatiu (proposicions de llei) al Projecte de llei pel
qual s’estableix un violència masclista que preveu el Decret 80/2015, del 26 de maig
(200-00014/12), presentades, respectivament, pel Grup Parlamentari de Ciutadans,
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Les Proposicions de llei que són els textos alternatius que tenen per objecte, respectivament, les esmenes a la totalitat presentades pel GP Cs i pel GP CatECP, no
inclouen cap disposició que difereixi els seus eventuals efectes econòmics a l’exercici pressupostari següent. Contràriament, la Proposició de llei, que és el text alternatiu que té per objecte l’esmena a la totalitat presentada pel GP PSC-Units, inclou
una Disposició final segona que ajorna els seus efectes econòmics a un nou exercici
pressupostari.
III. Efectes de la proposició de llei del GP de Ciutadans presentada
com a text alternatiu al Projecte de llei pel qual s’estableix un règim
transitori per a la concessió d’indemnitzacions i ajuts per a dones
víctimes de la violència masclista que preveu el Decret 80/2015, del
26 de maig
Contingut de l’esmena

El text alternatiu presentat per Ciutadans es limita a afegir 5 disposicions addicionals i una disposició final al text aprovat sense fer cap modificació en l’articulat
del cos de la llei.
En realitat es tracta d’una nova lectura del paràgraf afegit a l’article 7.
«7.4 Els i les professionals de la xarxa de serveis socials han de facilitar informació sobre la presentació de la sol·licitud i sobre els ajuts i les indemnitzacions que
es regulen en aquest Decret.»
que converteix en obligació de la Generalitat, que amplia a totes les indemnitzacions, ajudes, prestacions i serveis.
Disposició addicional primera. Deure d’informació del Govern de la Generalitat
El Govern de la Generalitat té un especial deure d’informar de manera proactiva a les
potencials beneficiàries sobre els requisits i les condicions d’accés a les indemnitzacions, ajudes, prestacions i serveis previstes per a víctimes de violència masclista.
I defineix que s’entén per proactivitat repetint el que ja consta en la Disposició
addicional primera, afegint com ha d’actuar la Generalitat:
Conveni amb el Poder Judicial per accedir a les dades personals de les dones que
consten als expedients judicials.
2. A l’efecte del compliment d’aquest deure, de conformitat amb la normativa de
protecció de dades, el deure constitucional de protecció de la intimitat i la privacitat
de qualsevol ciutadà i en els termes i condicions que s’estableixin per conveni amb
el Poder Judicial, el Govern podrà establir per facilitar el compliment dels requisits
d’accés a les indemnitzacions, ajudes, prestacions i serveis previstes per a víctimes
de violència masclista l’Administració de la Generalitat que, amb el consentiment de
la persona interessada, pugui accedir directament a l’expedient o expedients judicials rellevants i pertinents per a la tramitació corresponent.
La Generalitat haurà de facilitar de recursos humans i materials les oficines judicials per poder tramitar les tramitacions.
4. A l’efecte del compliment d’aquest deure, el Govern de la Generalitat facilitarà els recursos humans i materials necessaris a les oficines judicials perquè puguin
facilitar les tramitacions d’expedients de les indemnitzacions, ajudes, prestacions i
serveis previstes per a víctimes de violència masclista.
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La Disposició addicional tercera estableix el deure d’avaluació i l’obligació de
presentar anualment informe al Parlament.
Disposició addicional tercera. Deure d’avaluació de l’adequació i la idoneïtat de
les indemnitzacions, ajudes, prestacions i serveis previstes per a víctimes de violència masclista del Govern de la Generalitat
El Govern de la Generalitat haurà d’avaluar de manera proactiva i periòdica
l’adequació i la idoneïtat de les indemnitzacions, ajudes, prestacions i serveis previstes per a víctimes de violència masclista.
En tot cas, l’avaluació haurà de ser realitzada amb periodicitat anual i haurà de
ser remesa, presentada i explicada al Parlament de Catalunya abans de la finalització del primer trimestre de l’any immediatament següent al relatiu a l’avaluació.
La Disposició addicional quarta marca el termini de formalització del que el
conveni de col·laboració amb el Poder Judicial a què fa referència la DA segona.
Disposició addicional quarta. Deure del Govern de la Generalitat promoure la
formalització d’un conveni amb el Poder Judicial
A l’efecte de donar efectiu compliment els deures a càrrec seu en virtut d’aquesta Llei, el Govern promourà la formalització d’un conveni de cooperació i col·laboració amb el Poder Judicial en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei.
La Disposició addicional cinquena estableix la vigència d’aquestes disposicions
quan es dicti el nou decret a que està obligada la Generalitat.
Disposició addicional cinquena. Aplicabilitat dels deures del Govern de la Generalitat després de la pèrdua de vigència del règim transitori per a la concessió de
les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, que preveu
el Decret 80/2015, de 26 de maig
Les disposicions addicionals primera, segona, tercera i quarta d’aquesta Llei
seran plenament aplicables inclús després de la pèrdua de vigència del règim transitori previst al Decret Llei.
Informe d’impacte pressupostari

El text presentat pel GP Ciutadans té un important impacte pressupostari, tant
en relació al nombre d’indemnitzacions que s’haurien de tramitar com respecte a la
nova necessitat de recursos humans i materials.
Aquest impacte és de 1,76 M€ i no està contemplat en la Llei 4/2020, del 29
d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.
Recursos humans i materials

Existeixen actualment a Catalunya 14 jutjats de Violència sobre la Dona, i 29
jutjats mixtes, amb competències en violència de gènere, que atenen únicament la
violència masclista en l’àmbit de la parella, d’acord a la LO 1/2004, de Mesures de
Protecció Integral contra la Violència de Gènere i deixant fora la resta de violències
masclistes que recull la Llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista.
Dotar de mitjans humans en almenys dues posicions en els Jutjats especialitzats
i una que cobrís dos jutjats en el cas dels jutjats mixtes significaria un augment de
personal d’almenys 43 persones que, a més del jutjat especialitzat de referència, haurien de cobrir també la resta de jutjats de la seva demarcació territorial, amb dotació
material suficient i mobilitat pel territori.
Finalment, per a atendre l’obligació d’anàlisi i avaluació constant i d’informació
al Parlament caldria comptar també amb personal especialitzat i un aplicatiu informàtic específic.
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El cost anual del personal, atenent a les taules retributives per al 2020 per als empleats públics i a una estimació del 31% de cost empresa de la seguretat social, seria:
43 llocs de treball del grup B, nivell 18

1.524.969,14 €

2 llocs de treball del grup A nivell 2

85.427,82 €

Total costos personal

1.610.396,96 €

Val a dir que aquest és un cost de personal directe afegit per a fer una tasca que
en el projecte de llei aprovat pel Parlament es preveu que es faci des de la xarxa de
serveis contra la violència masclista existents.
Caldria afegir, també, costos d’equipaments de treball, consumibles i dietes per a
45 persones, que en una estimació molt prudent es podria situar sobre els 150.000 €
a afegir.
L’impacte pressupostari total en 2020 seria de 1.760.396,96 €
IV. Efectes de la proposició de llei del GP Socialistes i Units per
Avançar presentada com a text alternatiu al Projecte de llei pel qual
s’estableix un règim transitori per a la concessió d’indemnitzacions i
ajuts per a dones víctimes de la violència masclista preveu el Decret
80/2015, del 26 de maig:
Contingut de l’esmena

L’element més rellevant de la proposició és la quantificació de la indemnització
per als fills i les filles de víctimes de la violència masclista, que es proposa referenciar-la a la indemnització que la llei espanyola preveu a les víctimes del terrorisme.
En concret, la fixa en un 30% de la indemnització prevista en aquests casos i, si hi
ha més d’un fill o filla, no hi haurà repartiment de la quantitat sinó la quantitat completa per a cada fill.
Informe d’impacte pressupostari

La proposició de llei que és esmena a la totalitat conté una Disposició final segona, del tenor literal següent: «Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupostos de la Generalitat seran
exigibles a partir de l’exercici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor»,
per tant, la proposició no tindrà impacte pressupostari en l’exercici 2020, tot i que
en pugui tenir en el de 2021.
De totes maneres, si avaluem l’impacte diferencial de l’esmena en el pressupost
2021, respecte la proposta inicial del Govern tindrem que, per a cada fill o filla hi
haurà un augment de recursos necessaris de 250.000 € - 5.691,20 € = 244.308,80 €.
Si prenem com a base de càlcul els 9 casos de fills o filles de feminicidi corresponents a l’any 2019, la proposta presentada pel GP Socialistes i Units per Avançar representaria en 2021 un increment de recursos de 9 x 244.308,80 € = 2.198.779,20 €
per sobre de la proposta del Govern.
V. Efectes de la proposició de llei del GP de Catalunya en Comú Podem
presentada com a text alternatiu al Projecte de llei pel qual s’estableix
un règim transitori per a la concessió d’indemnitzacions i ajuts per a
dones víctimes de la violència masclista que preveu el Decret 80/2015,
del 26 de maig
Contingut de l’esmena

L’esmena presentada pel GP de Catalunya en Comú Podem elimina la vinculació
entre la indemnització i l’existència d’una resolució judicial, de manera que qualsevol dona, amb independència del que digui el jutge, tindria dret a la indemnització
si el sistema de salut certifica l’existència de seqüeles.
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Informe d’impacte pressupostari

En primer lloc, fem una estimació del volum total de dones que serien subjectes
de rebre la indemnització en el cas d’acceptació d’aquesta esmena. Com a punt de
referència, sabem que en 2019, els Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) a Catalunya van atendre 4.956 dones que estaven fent processos de recuperació. Tenint
en compte que en 2019 la xarxa de SIE disposava només de 8 serveis i que, a principi de 2021, aquesta xarxa tindrà 16 serveis en funcionament, l’estimació mínima
de dones que podrien entrar dins la previsió de l’esmena seria d’unes 10.000. Si tenim en compte que el període d’atenció d’una dona per part d’un SIE és de 2 anys,
l’estimació de dones que, anualment, podrien complir el requisit per a accedir a la
indemnització seria d’unes 5.000 cada any.
L’import base de la indemnització pren com a referència l’indicador de renda de
suficiència de Catalunya mensual (569,12 euros l’any 2019) i s’aplica multiplicat per
5 vegades en el cas de les dones (2.845,60 euros). Per tant, si totes les dones que
compleixen el requisit sol·liciten la indemnització, representaria un cost aproximat
de 14.228.000 €.
Si fem una previsió més baixa, considerant que només el 50% de les dones
que compleixen el requisit sol·liciten la indemnització, el cost aproximat seria de
7.114.000 €.
Així doncs, en funció de les estimacions que realitzem l’impacte pressupostari
en l’exercici 2020 de l’esmena presentada pel grup parlamentari de Catalunya en
Comú Podem oscil·larà entre 7,1 M€ i 14,2 M€.
VI. Proposta de posicionament del Govern

A l’empara del que disposa l’article 119.1 del Reglament del Parlament, atès el
contingut de l’informe d’impacte pressupostari dels punts III i V anteriors, el Govern de la Generalitat pot acordar denegar la conformitat a l’admissió a tràmit de
les proposicions de llei presentades, respectivament, pels grups parlamentaris de
Ciutadans i Catalunya en Comú Podem, com a text alternatiu –via esmenes a la totalitat– al projecte de llei pel qual s’estableix un règim transitori per a la concessió
d’indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de la violència masclista que preveu
el Decret 80/2015, del 26 de maig (200-00014/12).
Pel que fa a les proposicions de llei que, com a esmenes a la totalitat amb text
alternatiu, presenten el Grup parlamentari Ciutadans, per una banda, i el Grup parlamentari Catalunya En Comú Podem, per una altra, es recomana la denegació de
la conformitat a l’admissió a tràmit a causa de l’impacte pressupostari que representen en el pressupost de l’exercici 2020, d’acord amb els informes aportats en els
apartats III i V.
Pel que fa a la proposició de llei que com a esmena a la totalitat amb text alternatiu presenta el Grup parlamentari Socialistes i Units per avançar, el Govern, en
aplicació de l’article 119 en relació amb el 113.2 RPC, no pot denegar la conformitat
a la seva tramitació, pel fet que el text alternatiu conté una disposició final segona
que posposa els efectes pressupostaris a l’exercici pressupostari posterior a la seva
entrada en vigor.
Barcelona, 23 de juliol de 2020
Josep Ginesta Vicente, secretari general
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ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 64310; 66320 / Inadmissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, 23.09.2020
Reg. 67070 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i
Famílies, 23.09.202
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 64310)

Inadmissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 23.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 66320)

Inadmissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 23.09.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 67070)

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 23.09.202

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 115
del Reglament del Parlament, presenten l’esmena a la totalitat següent, amb text alternatiu al Projecte de llei pel qual s’estableix un règim transitori per a la concessió
de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista que preveu
el Decret 80/2015, del 26 de maig (tram. 200-00014/12).
Esmena
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn del projecte de llei amb text alternatiu.
Text alternatiu al Projecte de llei pel qual s’estableix un règim transitori
per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes
de violència masclista que preveu el Decret 80/2015, del 26 de maig
(tram. 200-00014/12)
Exposició de motius

La indemnització, entesa com un dret de reparació, està contemplada tant per la
Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra
la violència de gènere com per la Llei 5/2008, de l’24 d’abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista.
Una de les qüestions que més posa en valor la Llei 5/2008 és que reconeix la necessitat que les víctimes de violència masclista tinguin una reparació del dany sofert
per poder facilitar-los un nou projecte vital. No obstant això, molt poques víctimes
han vist reconegut aquest dret. Entre 2015 i 2019, només 91 dones es van beneficiar
d’aquestes indemnitzacions, tot i que hi van haver 7.000 sentències condemnatòries.
Segons les dades de l’any 2019, es van produir 20.000 denúncies per violència masclista i més de 1.500 sentències judicials condemnatòries però només 10 dones van
accedir a la indemnització. El que és més greu és que dels 9 feminicidis de 2019,
només dos fills o filles d’aquestes dones van poder beneficiar-se d’aquesta indemnització.
Ni el Decret Llei 80/2015, de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a
dones víctimes de violència masclista que estableixen l’article 47 de la Llei 5/2008,
de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i l’article 27 de
la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra
la violència de gènere, ni el Decret Llei 4/2020, de 10 de març, pel qual s’estableix
3.01.01. Projectes de llei
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un règim transitori per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig, no garanteixen que la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a les dones a les quals
es dirigeix aconsegueixin allò previst a la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista. De fet, la memòria que acompanya el Decret
Llei 4/2020 constata que amb les modificacions adoptades només 55 dones podrien
beneficiar-se en 2020 d’aquests ajuts als quals tenen dret per llei.
És urgent ampliar la quantitat de dones que tinguin accés a les indemnitzacions
acostant-se a l’esperit de la Llei 5/2008 i la necessària reparació.
Segons l’Informe justificatiu de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per a la modificació del Decret 80/2015, de 26 de
maig, s’han identificat tres factors principals que dificulten l’accés a les indemnitzacions per part de les víctimes.
El principal impediment és el reconeixement de les seqüeles en les sentències
judicials, que no solen fer-ne menció, o la dificultat d’establir ‘causalitat segura’
entre les seqüeles i la violència masclista patida a partir d’un examen mèdic. Habilitar els serveis especialitzats en el tractament i recuperació de les dones que han
patit violència masclista perquè puguin certificar aquesta relació causal a partir del
seguiment de les víctimes no és suficient, ja que aquests serveis atenen un nombre
molt reduït de dones. La xarxa d’atenció a víctimes de violència masclista arriba
a Catalunya a només una de cada deu dones que s’estima són víctimes de violència masclista. Aquest 10% es reparteix, a més, entre les que són ateses pels serveis
d’atenció especialitzada (SIE) i les que reben assistència en els serveis d’informació
i atenció a les dones (SIAD).
Cal, per això, establir altres mecanismes addicionals que permetin que les seqüeles quedin clarament plasmades en les sentències judicials així com també aquelles
seqüeles psicològiques que ara rarament en formen part. Per la consecució d’aquest
objectiu, la Generalitat de Catalunya ha de garantir l’adequada formació i especialització dels forenses que intervenen en els judicis.
Un altre dels factors acreditats que dificulten l’accés a les indemnitzacions i ajudes és la manca de coneixement per part de les víctimes de la seva existència així
com el seu dret a sol·licitar-les. Per evitar aquesta desinformació es constata la necessitat d’introduir l’obligació que els serveis socials que les atenen informin de la
seva existència però també que aquesta informació la rebin dels altres serveis que
intervenen en el procés d’atenció i en les seves diferents etapes.
A més, cal establir un mecanisme específic perquè totes les víctimes de violència masclista, en especial aquelles que tenen una sentència condemnatòria, puguin
rebre informació clara sobre el dret a percebre les indemnitzacions i ajuts previstos
i ampliar, addicionalment, el termini en què poden sol·licitar-les facilitant que hagin
tingut el temps suficient per recuperar-se i assumir el dany sofert.
En el cas de les indemnitzacions a un fill o filla d’una víctima mortal és necessari que aquesta s’assimili a les indemnitzacions concedides en supòsits de mort per
situacions equiparables i per això aquest projecte proposa, seguint el camí adoptat
per la Comunitat Valenciana en el seu Decret 20/2018, del 9 de març, homologar la
indemnització amb la de les víctimes del terrorisme.
La quantitat de 5.691.20 € reflectida en la Memòria Econòmica que el Govern
acompanyava el Decret Llei 4/2020, és totalment insuficient perquè els fills i filles
afrontin el seu futur amb dignitat i possibilitats.
Per últim, i en el cas de la indemnitzacions regulades a la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, es consideraran estimades totes aquelles sol·licituds que en el termini de 3 mesos no hagin obtingut
resposta. Totes aquelles víctimes a les quals se’ls denegui la indemnització han de
rebre una explicació per part de l’administració considerant la gravetat i l’especial
sensibilitat que ha de comportar l’abordatge de les violències contra les dones.
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La llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista va ser innovadora perquè va establir per primera vegada el dret a la recuperació i a la reparació. Preveia indemnitzar les víctimes en funció del dany causat, de
les seqüeles en la seva salut física i psíquica així com la creació d’un fons per cobrir
impagaments de pensions i la garantia de rebre un tractament adequat i efectiu. Han
passat dotze anys però cap d’aquestes qüestions no s’han fet realitat. És hora de prioritzar i desplegar la normativa i els recursos per fer realitat una llei que representa
una demanda social de primer ordre.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta el següent:
Projecte de llei pel qual es modifica el règim jurídic establert pel Decret
80/2015, del 26 de maig, regulador de les indemnitzacions i ajuts per a
dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles
Article únic

S’estableix una nova redacció dels articles 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 del Decret 80/2015,
de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista que estableixen l’article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista, i l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de
28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere que
passen a tenir el text següent:
«Article 3. Persones beneficiàries i requisits
3.1 Poden ser persones beneficiàries de la indemnització econòmica que regula
aquest capítol:
a) Les dones que com a conseqüència de les formes de violència masclista que
especifica la Llei 5/2008, del 24 d’abril, pateixin seqüeles, lesions corporals o danys
en la salut física o psíquica de caràcter greu. Les referències a les dones incloses en
aquest capítol inclouen també les nenes i adolescents.
b) Els fills i filles de víctimes mortals a conseqüència de violència masclista que
siguin menors de vint-i-sis anys i que en depenguin econòmicament en el moment
de la mort.
3.2 Als efectes d’aquest Decret, s’entén que tenen caràcter greu totes aquelles seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica que requereixin objectivament per a la seva curació, a més d’una primera assistència facultativa, un tractament mèdic, quirúrgic o psicològic. La simple vigilància o seguiment facultatiu
del curs de la lesió no es considera tractament mèdic.
3.3 Als efectes d’aquest Decret, es considera que els fills i filles de víctimes mortals depenien econòmicament de la mare en el moment de la seva mort si convivien
amb la víctima mortal en el moment de la defunció. La separació transitòria motivada per raó d’estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars,
i per supòsits de força major, no es considera trencament de la convivència. També
s’entén que hi ha convivència quan aquesta es trobi interrompuda per motius derivats de la situació de violència masclista.
3.4 Per ser beneficiàries d’aquesta indemnització, les persones sol·licitants han de
viure a Catalunya. Als efectes d’aquest Decret, es considera que viuen a Catalunya
les persones que puguin demostrar-ho per qualsevol mitjà admès en dret que acrediti
que resideixen a Catalunya amb caràcter estable. En qualsevol cas, es considera que
compleixen aquest requisit les persones que estiguin empadronades en un municipi
de Catalunya. Així mateix, són persones beneficiàries, encara que no visquin a Catalunya, les dones i els seus fills o filles, si s’escau, quan la dona víctima treballi a
Catalunya i els fets causants del dret a la indemnització hagin succeït a Catalunya.»
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«Article 4. Naixement del dret i prescripció
Tenen dret a les indemnitzacions que regula aquest Decret les persones beneficiàries que estableix l’article anterior, sempre que hi hagi una resolució judicial
que acrediti que la sol·licitant o la mare del sol·licitant ha estat víctima de violència
masclista.
El dret a sol·licitar la indemnització prescriu al cap de cinc anys a comptar de la
data de notificació de la resolució judicial a la qual es refereix l’apartat anterior.»
«Article 5. Competència
La competència per a la tramitació i la resolució dels procediments per al reconeixement de les indemnitzacions que regula aquest capítol correspon a la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies o unitat directiva que la substitueixi.»
«Article 7. Sol·licituds
7.1 L’expedient de la indemnització econòmica s’inicia a sol·licitud de la dona
interessada o dels fills o filles de víctimes mortals davant l’òrgan competent, mitjançant l’imprès establert a aquest efecte. En el cas que les dones o els fills o filles
sol·licitants siguin menors d’edat no emancipats, o que la persona beneficiària estigui
incapacitada o immersa dins d’un procediment judicial de modificació de la capacitat d’obrar o estigui en situació legal d’incapacitació pel qual no pugui tramitar la
sol·licitud per ella mateixa, el formulari de sol·licitud l’ha de presentar qui acrediti
exercir la tutoria, en tingui la representació legal o n’exerceixi la guarda de fet. En
aquest cas, també s’ha d’informar la persona beneficiària de tot el procediment i de
la resolució. En tot cas, la indemnització econòmica no la pot administrar l’autor o
inductor de la violència.
7.2 El formulari de sol·licitud es pot obtenir a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), així com a les oficines del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
7.3 El formulari de sol·licitud, degudament emplenat i acompanyat de la documentació acreditativa que indica l’article 8, s’ha de presentar a les oficines del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sens perjudici del que disposa l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Així mateix, en el moment en què es disposi del formulari electrònic, les sol·licituds també es poden presentar electrònicament des de l’apartat Tràmits del web de
la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).
7.4 Els i les professionals de la xarxa de serveis socials i de les Oficines d’atenció
a la víctima del delicte han de facilitar informació sobre la presentació de la sol·licitud i sobre els ajuts i les indemnitzacions que es regulen en aquest Decret.»
«Article 8. Documentació
8.1 El formulari de sol·licitud ha d’anar acompanyat de la documentació següent:
a) Documentació que s’ha d’aportar quan la beneficiària és la dona víctima de
violència masclista:
a.1 NIE, si s’escau, de la dona o del seu representant.
a.2 Documentació acreditativa de la representativitat, si s’escau, d’acord amb el
que estableix l’article 7.1.
a.3 Sentència definitiva, o definitiva i ferma, que acrediti que la sol·licitant ha estat víctima de qualsevol de les formes de violència masclista que especifica la Llei
5/2008, del 24 d’abril, i que li hagi generat seqüeles, lesions corporals o danys en la
salut física o psíquica.
En el cas que la resolució judicial referida no determini expressament l’abast de
les seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de la víctima, la
dona sol·licitant ha d’aportar també una certificació de les actuacions judicials on
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consti l’informe del metge o metgessa forense o, si no li és possible, l’informe d’alta
o un informe mèdic acreditatiu de la gravetat de les seqüeles, lesions o danys, que
ha d’emetre un metge del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) o un metge de la xarxa de salut pública de Catalunya, o un informe
emès per un servei especialitzat en la recuperació de dones en situació de violència
masclista.
a.4 En el cas de persones que tinguin dret a la indemnització per treballar a Catalunya, s’ha d’aportar el contracte de treball o documentació acreditativa d’aquesta
circumstància.
a.5 En el cas de dones seropositives respecte al virus de la immunodeficiència
humana, informe mèdic que acrediti aquesta circumstància.
a.6 Excepcionalment, si la dona no està empadronada en un municipi de Catalunya, document acreditatiu de la seva residència a Catalunya amb caràcter estable.
b) Documentació addicional que s’ha d’aportar quan els beneficiaris són els fills
o filles de víctimes mortals:
b.1 NIE, si s’escau.
b.2 Llibre de família complet o document acreditatiu de la filiació expedit pel
Registre Civil.
b.3 Documentació acreditativa de la representació del menor o dels menors
d’acord amb el que estableix l’article 7.1.
b.4 Resolució judicial o informe del Ministeri Fiscal que acrediti que la mare ha
estat víctima mortal de qualsevol de les formes de violència masclista que especifica
la Llei 5/2008, del 24 d’abril.
b.5 Excepcionalment, si la dona no estava empadronada en un municipi de Catalunya, document acreditatiu de la seva residència a Catalunya amb caràcter estable.
8.2 En el cas que els sol·licitants no autoritzin el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies a consultar les dades, cal adjuntar al formulari de sol·licitud la
documentació següent:
a) Original o còpia compulsada del DNI, NIF o NIE de la persona sol·licitant.
b) Certificat d’empadronament.
c) Resolució de reconeixement del grau de discapacitat.
d) Certificat de defunció, si s’escau.
e) Certificat de convivència o document que acrediti la convivència amb la dona
víctima mortal de violència masclista en el moment de la defunció.
8.3 La presentació d’aquesta documentació no és necessària en cas que s’hagi
aportat anteriorment a qualsevol òrgan o dependència de l’Administració actuant,
sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i que les
dades no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, l’aportació de documents es pot substituir per una declaració de la persona sol·licitant, que s’inclou a
l’imprès de sol·licitud, en la qual declari que no s’han produït modificacions en les
dades que consten en la documentació presentada. S’hi ha d’especificar l’expedient
per al qual es va aportar la documentació esmentada.
8.4 Les persones que en el moment de presentar la sol·licitud de la indemnització
no disposin de tots els documents requerits, se les ha d’informar detalladament de
les tramitacions corresponents per poder assolir la condició de beneficiàries de la
indemnització. »
«Article 9 Termini per resoldre el procediment
9.1 El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, les sol·
licituds s’entenen estimades per silenci administratiu.
9.2 En el moment en què es disposi del formulari electrònic, la resolució s’ha de
notificar a les persones interessades, preferentment, per mitjans electrònics, en els
termes dels articles 43.3 i 5 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
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procediment de les administracions públiques de Catalunya, sempre que la persona sol·licitant hagi consentit expressament, mitjançant el formulari de sol·licitud, la
notificació per mitjans electrònics. Així mateix, la persona sol·licitant pot exercir en
qualsevol moment del procediment el dret a utilitzar un mitjà no electrònic i a revocar el consentiment per a les comunicacions electròniques sempre que ho sol·liciti de
forma expressa. Les notificacions electròniques es fan a través del web www.gencat.
cat/ovt, a l’espai Notificacions electròniques.
9.3 L’òrgan responsable d’atorgar l’ajut ha d’actuar amb la màxima celeritat i en
col·laboració amb els serveis socials, articulant protocols d’actuació que garanteixin
la seguretat tècnica de la transmissió de dades i que assegurin la intimitat de les dades de caràcter personal, en compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.”
«Article 10. Quantia i pagament
10.1 L’import de la indemnització econòmica que correspon a la dona en situació
de violència masclista i als descendents de víctimes mortals és el següent:
a) En el cas de dones que com a conseqüència de violència masclista pateixin
seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de caràcter greu,
l’import de la indemnització és de cinc vegades l’indicador de renda de suficiència
de Catalunya mensual.
b) En el cas de fills o filles de víctimes mortals a conseqüència de violència masclista, l’import de la indemnització es fixa en el 30 % de l’import previst pel mateix
supòsit a l’annex I de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme. En cas de concurrència de descendents,
cada fill o filla té dret a rebre aquesta quantitat.
10.2 Si la dona que ha de percebre la indemnització té reconeguda la condició de
discapacitada amb un grau igual o superior al 33% o es tracta d’una dona seropositiva respecte al virus de la immunodeficiència humana, aquesta quantitat s’ha d’incrementar en un 25%, d’acord amb els articles 71.2 i 72 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril.
10.3 La indemnització econòmica es concedeix una sola vegada i l’abonament es
du a terme en un sol pagament.”
Disposicions addicionals
Disposició addicional única. Protocols d’informació

1. Tots els professionals implicats en l’atenció a les víctimes de violència masclista, inclosos els de la xarxa de serveis socials, la xarxa de salut, els cossos policials
i els funcionaris de justícia estaran obligats a informar sobre l’existència d’indemnitzacions i ajudes.
2. L’administració crearà un sistema centralitzat per informar a totes les víctimes
de violència masclista, no només aquelles que ja tenen una sentència, del dret a accedir a aquestes indemnitzacions.
3. Per tal de complir amb els dos apartats anteriors, els departaments corresponents crearan els protocols necessaris per tal de proporcionar aquesta informació de
les indemnitzacions i ajudes previstes així com l’establiment dels mecanismes de
coordinació entre els diferents agents que actuen en matèria de violència masclista.
Disposicions finals
Disposició final primera. Coordinació interdepartamental

En el termini de dotze mesos, el Govern elaborarà un Decret en el què es materialitzi la coordinació entre el departament competent en matèria d’indemnitzacions i
ajuts per a dones víctimes de violència masclista i els departaments de Salut, Justícia
i Interior per tal que des d’aquestes instàncies s’adoptin els mecanismes necessaris
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perquè les dones de violència masclista i els seus fills i filles accedeixin a la informació d’ajudes i indemnitzacions a les que tenen dret.
Disposició final segona. Efectes econòmics i pressupostaris

Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin
comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.
Disposició final tercera. Habilitació

Es faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria d’indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista perquè pugui aprovar les disposicions necessàries per a l’efectivitat i el control de l’execució d’aquest
Decret llei.
Disposició final quarta. 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, 2 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reforç urgent de la implantació de
mesures de protecció de la Covid-19 als jutjats i partits judicials de
Lleida
250-01409/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 76758 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 26.10.2020
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 76758)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
D’addició

2. Elaborar un pla urgent que contingui protocols de protecció uniformes i rigorosos intensificant les mesures de desinfecció de les oficines judicials i de les sales
de vista de manera continuada després de la celebració de cada judici, col·locant
mampares de protecció en els taulells de recepció de públic i totes les mesures que
siguin necessàries perquè es respectin les distàncies de seguretat, i procedint a realitzar proves PCR als treballadors de les oficines judicials de Lleida i els seus partits
judicials, segons els protocols acordats pel Departament de Salut.
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Proposta de resolució sobre les visites de menors a llurs mares als
centres penitenciaris
250-01472/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 79800 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 26.10.2020
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 79800)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió del punt 1

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
I. Realizar un informe y evaluación de las condiciones de las comunicaciones
orales entre los menores y sus madres en prisión para mejorar el entorno de las mismas con el fin de que no estén sometidos a la escucha de otras conversaciones entre
adultos.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)

De modificació i supressió del punt 2
II. Llevar a cabo una prospección e informe de Continuar amb el treball de
transformació i condicionament de las sales de reunions familiars a les presons catalanes donde se encuentren mujeres.
a. Comenzar a trabajar este ámbito espacial sobre el criterio de que las visitas
de los menores a sus madres tienen una relevancia emocional de enorme dimensión
para los pequeños y que este criterio se transforme en eje de las reformas necesarias
para salvaguardar el interés de los menores.
b. Dur a terme, als espais on es realitzen les visites familiars, tots els canvis que
siguin necessaris perquè les mares i els pares interns puguin reunir-se amb els fills
menors i especialment amb els menors de 12 anys.
i. En espais tan lúdics i confortables com sigui possible. Que continguin tota
mena d’objectes que puguin ajudar a la seva realització, com mobiliari infantil, matalassos, joguines, etc.
ii. En espais de mida adequada i amb llum natural que puguin donar lloc a una
comunicació satisfactòria.
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Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i
personals de l’Administració de justícia de Catalunya a favor dels
jutjats catalans afectats per la suspensió dels terminis processals
durant la declaració de l’estat d’alarma arran de la pandèmia de la
Covid-19
250-01487/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 79801 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 26.10.2020
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 79801)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)

De supressió del punt 1
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Establir un pla calendaritzat de mesures de reforç post Covid-19 per desencallar la tramitació dels assumptes en 15 dies des de l’aprovació de la present i fer-les
efectives en el termini de dos mesos, a través de la cobertura adequada i urgent de
personal funcionari i interí en les distintes àrees laborals en els ordres jurisdiccionals més afectats per la suspensió d’assenyalaments i dels terminis processals, així
com de les àrees en què es preveu un major col·lapse a causa dels efectes socioeconòmics de la crisi sanitària, la competència de les quals sigui de la Generalitat –funcionaris, auxiliars i gestors suficients per desbloquejar l’actual situació de saturació–, i amb la finalitat de restituir la normal tramitació dels assumptes i garantir el
dret a la tutela judicial efectiva de les parts litigants, i que se’n doni compte en seu
parlamentària.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 3

3. Exigir a l’Estat que compleixi amb la seva responsabilitat de cobrir la despesa
de la posada en funcionament dels 26 nous òrgans judicials creats el 2017 i el 2019,
que està assumint el departament de Justícia, així com el retorn de la recaptació de
les taxes judicials i els dipòsits i consignes judicials, que comprometen la seva disponibilitat pressupostària per poder destinar els recursos pressupostaris suficients
durant el present exercici 2020 i per als successius mentre la situació de col·lapse
persisteixi.

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la
gent gran
302-00249/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 82945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del
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Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació
al Govern sobre l’atenció a la gent gran (tram. 300-00309/12).
Moció

1. El Parlament constata que el Govern de Catalunya actual i els dels darrers 10
anys han portat a terme una reducció de la inversió en polítiques socials que ha situat Catalunya a la cua en inversió social de tota Espanya.
2. El Parlament constata que Catalunya disposa de la llista d’espera més gran de
l’Estat per accedir a una prestació per dependència, sense que el Govern hagi posat
en marxa cap Pla de Xoc per a la reducció d’aquesta llista d’espera, tal i com se l’ha
instat des del Parlament de Catalunya en reiterades ocasions.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
3. Establir la teleassistència com a dret subjectiu per a aquelles persones dependents que no visquin en centres residencials.
4. Fer efectiu, durant la primera quinzena del mes de novembre de 2020, tots
els pagaments pendent per part del Govern a l’àmbit residencial, tant aquells que
es deriven de l’aprovació del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, pel qual s’adopten
mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i
d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a residències.
5. Fer efectiu, durant la primera quinzena del mes de novembre de 2020, tots els
pagaments pendents de les places residencials buides, ja siguin en règim de concertació, col·laboració o de Prestacions Vinculades a Residència, des del finiment de
l’estat d’alarma fins a mitjans del mes de setembre de 2020, quan es van autoritzar
l’entrada de nous residents.
6. Fer públiques les dades d’evolució de la dependència a Catalunya de l’any
2020 al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
7. Donar a conèixer per escrit a tots els grups parlamentaris, en el termini de 15
dies des de l’aprovació d’aquesta moció, el destí i la quantitat dels recursos rebuts
per part del Govern de l’Estat, des de l’inici de l’estat d’alarma fins el dia d’avui.
8. Garantir un protocol d’obligat compliment de comunicació entre els gestor/es
dels serveis residencials i els familiars dels residents, que faciliti el coneixement de
l’estat de salut dels/les residents.
9. Reprendre de forma immediata totes les valoracions de grau de dependència
aturades des del decret de l’Estat d’Alarma, a tot el territori català.
10. Presentar una proposta, en el termini d’un mes, de reducció la burocràcia administrativa per accedir a prestacions i serveis de la Dependència, tal com han fet
altres Comunitats Autònomes.
11. Presentar, abans que acabi l’any 2020, un Pla de Xoc per a reduir els 76.000
catalans i catalanes que es troben en llista d’espera per accedir a una prestació o
serveis de dependència.
12. Concertar, en el termini d’un mes, les places de centre de dia de Mont Roig
del Camp (Tarragona) tal com marca el conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament l’any 2010. Tanmateix, programar els concerts de places de
centre de dia i residencials de tots els convenis signats amb ajuntaments des del
2009 fins l’octubre de 2020.
Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model turístic
302-00250/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 83144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el model turístic (tram. 300-00310/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Aprovar d’urgència un pla de xoc per al sector del turisme amb l’objectiu de
garantir la continuïtat dels treballadors autònoms, de les microempreses i de les petites i mitjanes empreses del sector turístic, fins a la reactivació del sector. Aquest
pla hauria de contenir els següents punts:
a) Reducció de costos estructurals: en la línia de la reducció dels costos salarials
(ERTOs), i dels lloguers aprovada recentment, concertar amb els agents socials i els
sectors implicats, mesures urgents i complementàries per reduir costos estructurals
durant els períodes de inactivitat forçosa –restriccions sanitàries– o derivada de la
situació econòmica.
Aplicar, en previsió dels nous escenaris de reactivació, moratòries als pagaments
de crèdits públics per a pimes, així com mesures destinades a reduir obligacions hipotecàries i costos de subministraments.
b) Pla d’ajuts i liquiditat del sector: Redissenyar i incrementar els ajuts directes
al sector turístic, així com als sectors de l’oci, la restauració i l’estètica, i les línies
de finançament, que s’han demostrat totalment insuficients, per garantir la supervivència de les pimes i dels treballadors afectats per la Covid-19.
c) Pla de garantia de rendes: Establir una línia d’ajuts complementaris encaminada a garantir una renda mínima d’un SMI als treballadors que fruit de la inactivitat
del sector –en situació d’atur o cessament d’activitat– hagin vist minvada substancialment la seva renda.
d) Plans de formació i reconversió laboral: Dissenyar una línia d’ajuts per a finançar aquells treballadors del sector turístic que vulguin millorar la seva formació
–tant en el propi sector turístic com en altres àmbits formatius–.
2) Impulsar un Pacte Nacional pel Turisme Sostenible i socialment responsable, amb la participació de totes les administracions públiques catalanes, els agents
socials i econòmics per planificar el model turístic postCovid-19, amb els següents
objectius:
a) Impulsar la reactivació i reconversió del model turístic cap a un model basat
en la sostenibilitat, la responsabilitat social i la qualitat; l’arrelament en el territori;
que respecti el medi ambient sense increments residencials ni infraestructures insostenibles.
b) Garantir unes condicions laborals dignes pels treballadors i les treballadores
del sector. Plans de formació orientats al canvi de model cap al turisme sostenible.
c) Promoure la transformació del sector, amb ajuts i incentius econòmics per
promoure una oferta turística descentralitzada i desestacionalitzada i un pla per la
digitalització de les microempreses i les petites i mitjanes empreses.
d) La posada en marxa els treballs d’aquest Pacte Nacional pel Turisme Sostenible abans d’acabar aquesta legislatura.
3) Regular els habitatges turístics amb les següents mesures:
a) Fer les modificacions legislatives necessàries per eliminar la perpetuïtat de les
llicències turístiques a les zones on el mercat d’habitatges estigui tensionat.
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b) Revertir les mesures previstes en el nou decret de turisme de Catalunya, aprovat pel Govern el passat 4 d’agost, que permeten que qualsevol propietari a Catalunya pugui destinar un habitatge a lloguer turístic 365 dies l’any, mitjançant la figura
de «llars compartides», per frenar l’especulació de l’habitatge.
c) Augmentar la capacitat de control, inspecció i sanció sobre el possible us fraudulent de contractes de temporada que encobreixen l’ús d’habitatges habituals.
4) Protegir els drets dels treballadors i les treballadores amb les següents mesures:
a) Garantir que les escoles d’esquí que prestin els seus serveis en les estacions de
titularitat pública respectin els drets laborals dels seus treballadors i treballadores i
el compliment del conveni laboral corresponent:
a.1) Incloure als plecs dels concursos de les escoles d’esquí exigències en matèria
laboral que evitin el treball precari, fomentin l’ocupació fixa i garanteixin les mesures pertinents de prevenció de riscos laborals. I establir clàusules de sanció i de
resolució pels incompliments dels drets laborals de monitoris i monitores.
a.2) Instar la Inspecció de Treball a fiscalitzar l’acompliment de les mesures.
b) Garantir unes condicions de treball dignes a les plantilles d’equipaments turístics públics i professionalitzar i impulsar la xarxa de punts d’informació turística.
c) Impulsar les mesures necessàries per acabar amb les pràctiques de les empreses de free tours que operen sense respectar els drets laborals (sense contractes,
amb falsos autònoms) i fent competència deslleial a les agències professionals que
compleixen la normativa.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’abordatge de
les violències en els centres educatius
302-00251/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 83148 i 83285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Jenn Díaz
Ruiz, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la
Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge de les violències en els centres educatius
(tram. 300-00311/12).
Moció

1. El Parlament de Catalunya condemna els casos d’agressions en els centres educatius i mostra el seu suport a les joves agredides, les que van alçar la veu i també
aquelles que no ho han fet. Així com certifica que les aules han de ser espais segurs
per als estudiants i sobretot les estudiants, i que l’abús de poder dels agressors i els
seus encobridors no tenen lloc en els centres educatius i no quedaran impunes.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a. Garantir que en el termini de 3 cursos tots els centres educatius del Servei
d’Educació de Catalunya han introduït l’educació sexual i afectiva i la perspectiva
de gènere de manera transversal al llarg de totes les etapes de l’educació obligatòria
en el seu projecte educatiu.
b. Dotar al Departament d’Educació de noves eines que permetin una millor gestió d’aquells supòsits en què docents o personal d’administració i serveis de centres
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educatius són objecte d’investigació, en seu judicial o administrativa, per presumptes conductes de tipus sexual constitutives d’infracció, i a aquest efecte a
i. traslladar al Govern de l’Estat la necessitat de modificar l’article 98 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic, per tal que en els supòsits de procediments penals seguits per
delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, la mesura cautelar de suspensió de
funcions, adoptada en expedient disciplinari, es pugui perllongar fins a la resolució
judicial ferma.
ii. iniciar els treballs d’elaboració d’un nou Reglament de règim disciplinari de la
funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que substitueixi el
que actualment preveu el Decret 243/1995. I a iniciar la negociació de la modificació
del procediment disciplinari per al personal laboral actualment prevista al VI conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de
Catalunya per al període 2004-2008, a fi d’incloure les faltes relacionades específicament amb conductes sexuals no desitjades que afectin a alumnes menors d’edat i
de preveure noves sancions i/o mesures cautelars per aquestes faltes.
iii. Fer les gestions davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè
en la seva qualitat de màxim òrgan territorial del Consejo General del Poder Judicial a Catalunya autoritzi la immediata notificació al Departament d’Educació de
totes aquelles resolucions judicials que poden afectar l’activitat professional del seu
personal en els centres docents (bàsicament, les resolucions que adoptin o no mesures cautelars i les que declarin la fermesa del procediment) i permeti una actuació
administrativa posterior més eficient, en interès del menor i del professional afectat
i articular, en conseqüència un sistema de comunicació coordinat entre el Departament d’Educació i l’Administració de Justícia a Catalunya que garanteixi un fluxe
d’informació bidireccional permanent i eficaç a aquests efectes.
c. Crear una Unitat de Suport a les Víctimes de Violències dins del Departament
d’Educació (USVV) vinculada a un canal de comunicació directa (whatsapp, bústia
o similar). Aquesta unitat haurà de gestionar tots els casos que arribin i coordinar el
seu abordatges garantint un actuació sense demora i l’escolta activa a les víctimes.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Jenn Díaz Ruiz, diputada, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la importància
de la prevenció de la grip i les altres malalties d’hivern durant la
pandèmia de Covid-19
302-00252/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 83150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu, Gemma Espigares Tribó, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la importància de la prevenció de la grip i les altres malalties d’hivern durant la
pandèmia de Covid-19 (tram. 300-00317/12).
Moció

1. El Parlament de Catalunya constata:
a. L’elevada incidència de la grip i altres malalties d’hivern entre la població, i
l’augment del risc de complicacions que es poden agreujar per la coincidència en el
temps amb la Covid-19.
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b. La necessitat de seguir apostant per la prevenció, i en aquest cas amb la vacunació com a element per evitar la infecció i/o disminuir la gravetat dels efectes.
L’evidència científica constata que la vacunació pot reduir entre un 20-40% la mortalitat i hospitalitzacions atribuïbles a la grip, especialment entre les persones grans.
El risc de mortalitat per grip és molt superior en persones no vacunades.
2. El Parlament de Catalunya agraeix novament a tots els treballadors i treballadores del sistema sanitari la seva dedicació i esforç i la seva implicació en una nova
campanya de vacunacions.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a. Seguir planificant de forma anticipada la campanya de vacunacions, i preveure
l’allargament i/o augment de recursos per a subministrar-les, de manera que si s’escau, ampliar la compra de dosis, que ja són superiors a les de l’any anterior.
b. Ampliar la campanya #CapFred de vacunació i mesures de prevenció (distància, mans i mascareta), i fer-ne un reforç comunicatiu sectoritzat entre aquells col·
lectius prioritaris (persones vulnerables, majors de 60 anys, pacients crònics i amb
factors de risc com la hipertensió, embarassades i puerperi fins a 6 mesos, persones
immunodeprimides, infants entre 6 mesos i 2 anys amb antecedents de prematuritat...).
c. Intensificar les actuacions preventives, especialment entre les persones que viuen en institucions tancades, on la incidència és molt superior. I entre els cuidadors
i cuidadores de persones d’alt risc.
d. Intensificar la campanya entre el personal socio-sanitari. L’objectiu fixat per la
OMS és d’una cobertura de vacunació del 75%. També entre el personal essencial de
la comunitat (docents, bombers, personal de protecció civil i policies, treballadors
del sector primari,...).
e. Seguir col·laborant amb les associacions de pacients dels col·lectius de risc i els
col·legis professionals sanitaris en la difusió de la campanya de vacunacions entre la
població i, especialment, entre el col·lectiu de treballadors/es sanitaris.
f. Seguir treballant amb el món municipal per potenciar els espais i dispositius
comunitaris per realitzar vacunacions massives. Avaluar els resultats d’aquesta iniciativa (circuits, descarrega dels EAPS, % de vacunació,...) i presentar-ne l’informe
a la comissió de salut.
g. Valorar, juntament amb els experts, la idoneïtat d’aquests circuits per a una
possible campanya de vacunació de la Covid-19 durant el 2021-2022.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Gemma Espigares Tribó, diputada, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús de les
llengües en els mitjans de comunicació públics
302-00253/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 83153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’ús de les llengües en els mitjans de comunicació públics (tram. 300-00314/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
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1. A reproduir en les publicacions oficials i a portaljuridic.gencat.cat el text de
l’Estatut d’Autonomia de manera que reculli fidelment el contingut de la Sentència
del Tribunal Constitucional 31/2010, i de manera específica l’article 6.
2. Deixar de multar els autònoms per no retolar en català.
3. Condemnar tot acte d’assetjament per qüestions de llengua a treballadors i autònoms de comerços, restauració i tota mena de locals oberts al públic, ja sigui verbal, gravant imatges d’ells o difonent aquests fets a les xarxes socials citant persones
o locals identificables.
4. Condemnar les campanyes d’associacions, persones o grups polítics promogudes contra treballadors i autònoms per raó de la llengua que parlen.
5. Condemnar els atacs produïts contra treballadors de la sanitat pública, professors universitaris i, darrerament, les coaccions contra dependentes d’un forn de pa
de Nou Barris per parlar en espanyol en l’exercici de les seves funcions.
6. Manifestar que els poders públics han de protegir i respectar l’ús per part dels
ciutadans de qualsevol de les tres llengües oficials de Catalunya –el català, l’aranès
i l’espanyol– que suposen una riquesa per a tots els catalans.
7. Fer efectiva la Llei de Llengua de Signes Catalana i dotar-la de recursos econòmics.
8. Crear un programa pressupostari específic per a la llengua de signes catalana
(LSC).
9. Dotar d’intèrprets de LSC o de la figura educativa que correspongui segons
l’etapa educativa competent en LSC (logopedes, mestres d’audició i llenguatge, psicopedagogs, etc.) en educació primària, secundària i postobligatòria. En l’etapa
postobligatòria, comptar amb intèrpret també durant les pràctiques. Tenir hores de
reforç dels diversos continguts i per a la incorporació de lèxic i conceptes nous, així
com oferir allargar els cursos per assegurar l’èxit i la promoció dels alumnes sords.
10. Dotar de recursos materials i professionals competents en llengua de signes
en l’àmbit de l’educació primària i secundària i en l’educació postobligatòria.
11. Crear projectes bilingües, en LSC i llengües orals del territori, en escoles infantils de 0-3 anys per evitar la síndrome de privació lingüística i les seves conseqüències irreversibles en el desenvolupament lingüístic, cognitiu i psicosocial.
12. Garantir que els alumnes amb sordesa tinguin el suport necessari per accedir
a la informació: emissores FM, bucle magnètic, materials audiovisuals subtitulats i
suport logopèdic.
13. Garantir que les dependències de l’Administració que tinguin atenció al públic tinguin emissores FM i bucle magnètic i comptar amb intèrpret de llengua de
signes si ho sol·liciten mitjançant la plataforma adequada.
14. Instar a modificar la Llei d’Educació de Catalunya perquè l’espanyol i l’anglès puguin ser llengües vehiculars juntament amb el català i l’aranès a tots els centres escolars i no només als centres privats com passa actualment, tot creant una
greu discriminació per qüestions econòmiques.
15. Promoure el respecte a totes les llengües als mitjans de comunicació públics
catalans.
El Parlament de Catalunya:
16. Manifesta la necessitat de crear un cos d’intèrprets de llengua de signes al
Parlament que s’encarreguin de signar en les reunions de les persones sordes amb
els representants polítics i en les retransmissions tant en directe com en diferit amb
la gravació de la seva imatge.
17. Manifesta la necessitat de dotar la web del Parlament de Catalunya amb
continguts permanents accessibles en la llengua de signes per donar compliment
al Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i
aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, ja que des del 23 de setembre
de 2020 l’esmentat Reial Decret ha fet la transposició del contingut de la Directiva
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(UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016, sobre
l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes
del sector públic.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca
d’acompanyament a les empreses en la gestió de la pandèmia
302-00254/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 83154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la manca d’acompanyament a les empreses en la gestió de la
pandèmia (tram. 300– 00315/12)
Moción

1. El Parlamento de Cataluña:
1. Reconoce al sector de la hostelería, la restauración y los establecimientos relacionados con el ocio nocturno como sectores esenciales y especialmente vulnerables
de la economía catalana, por lo que deben ser objeto de un seguimiento específico
y del desarrollo de medidas de acompañamiento reforzadas y adaptadas a su problemática.
2. Constata la falta de acompañamiento del Govern de la Generalitat, mediante
ayudas directas en cuantía suficiente, a los sectores afectados por las restricciones
impuestas mediante la Resolución SLT/2546/2020, de 15 de octubre, que ordena el
cierre de bares, restaurantes y centros de estética, establecimientos que se unen a
otros establecimientos ya cerrados como es el caso de los relacionados con el ocio
nocturno.
2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Diseñar y poner de manera inmediata un plan de ayudas específico para los
sectores afectados por la Resolución SLT/2546/2020, de 15 de octubre, con dotación
presupuestaria suficiente, con el objetivo de ayudarles a que puedan salvar su negocio ante la situación de cierre impuesto. El citado plan deberá tener en cuenta como
mínimo estos dos objetivos:
a. Compensación económica de aquellos costes estructurales que no puedan cubrir con un volumen de ingresos condicionado por el cierre de la actividad.
b. En el caso de trabajadores autónomos afectados, además, una prestación que
permita complementar sus ingresos hasta alcanzar el salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta su situación familiar.
2. Diseñar e implementar procesos de automatización en la gestión de las subvenciones y ayudas de manera que se reduzcan al mínimo los plazos de tramitación,
gestión y cobro de las prestaciones.
3. Estudiar la posibilidad de permitir el reparto comida a domicilio en hostelería
más allá de las 22 h ajustándose al horario máximo permitido por el Real Decreto
926/2020, del 25 de octubre, por el Estado de Alarma.
4. Dotar de mayor certidumbre a los agentes económicos y sociales afectados
por posibles futuras restricciones derivadas del Covid-19, mediante la coordinación
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y el trabajo previo a la toma de la decisión con cada uno de ellos. Ese trabajo previo
deberá incluir:
a. Elaboración de unos indicadores claros y conocidos por los agentes afectados
que den transparencia a cada una de las decisiones.
b. Plan de rescate con dotación presupuestaria suficiente para cada uno de los
casos.
c. Atención a las demandas y a las casuísticas de cada sector.
5. Coordinarse con el Gobierno de España en relación a los efectos de las restricciones impuestas y a demandarles un plan de apoyo, con dotación presupuestaria
suficiente, para los sectores afectados por posibles restricciones.
6. Realizar una campaña de difusión para apoyar a los sectores afectados y evitar
cualquier tipo de declaración o comentario que los culpabilice, o los responsabilice
injustamente de la situación actual de pandemia.
7. Dotar de la mayor transparencia y seguridad jurídica posible a cada una de las
decisiones restrictivas que se tomen, sin dejar margen a la improvisación, empatizando con la dura situación que viven las familias, autónomos y pymes.
8. Ante la demanda interpuesta ante el TSJC, y en el caso de que éste constate
una vulneración del derecho fundamental a la libertad de empresa y al trabajo derivada del cierre de bares, restaurantes y centros de estética, se deberán cuantificar
y contingenciar las indemnizaciones obligatorias por esa vulneración de derechos
realizando su pago a la mayor brevedad posible.
9. Diseñar e implementar, a la mayor brevedad, un plan de formación específico
para trabajadores y autónomos del sector de la hostelería, restauración y del ocio
nocturno.
10. Impulsar cursos de formación online destinados a trabajadores y autónomos
del sector de la hostelería, restauración y el ocio nocturno.
11. Instar al Gobierno de España, concretamente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a la elaboración de un Plan de Apoyo para el Sector de la Hostelería, del Ocio Nocturno, la Restauración y los Locales Musicales, que entre otras
medidas contemple:
a. La extensión del aplazamiento de los tributos y de la Seguridad Social.
b. El establecimiento de moratorias sobre los préstamos personales.
c. La recuperación de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los
autónomos que tengan que cerrar su negocio o vean desplomarse sus ingresos por
las restricciones que sean decretadas por las autoridades sanitarias.
d. La ampliación de las ayudas extraordinarias para los ERTE hasta el momento
en el que se pueda recuperar la situación previa al impacto de la crisis del Covid-19.
Palacio del Parlamento, 26 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats
pressupostàries
302-00255/12
PRESENTACIÓ: SP CUP-CC
Reg. 83156 i 83263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el
que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció,
Fascicle segon
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subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les prioritats pressupostàries (tram.
300-00316/12).
Moció

Aprovació de dos Decrets Llei perquè la gent no pot esperar ni un dia més.
1. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a aprovar un Decret-Llei en el proper consell executiu que fomenti l’economia social i cooperativa i
un teixit productiu local amb retorn social i ambiental i amb perspectiva feminista,
i que contempli mesures com:
a) Abastir l’alimentació de centres residencials, socio-sanitaris, socio-educatius,
centres sanitaris i centres escolars amb la compra pública d’aliments de producció
agrària i ramadera local.
b) Obrir una línia de subvencions perquè els ajuntaments puguin iniciar campanyes per fomentar el consum en establiments i comerços de proximitat
c) Obrir una línia d’ajuts directes a petites empreses, comerços, autònoms que
desenvolupen una activitat econòmica amb retorn social i ambiental, amb lucre limitat i amb polítiques d’organització del treball i el salari equitatives.
d) Establir la moratòria immediata del pagament del lloguer, les hipoteques, els
subministraments i els crèdits bancaris dels establiments que s’han vist obligats a
tancar a causa de les mesures impulsades pel govern de la Generalitat per front al
Covid-19.
e) Crear una empresa pública per la realització d’activitats relacionades amb la
comercialització, i/o la venda mitjançant internet o qualsevol mitjà telemàtic de tota
classe de productes i serveis de lícit comerç.
2. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a aprovar un Decret-Llei en el proper consell executiu per garantir el dret a l’habitatge i unes condicions de vida dignes i que contempli:
a) La creació d’un Fons Estructural per combatre el sensellarisme promovent la
reutilització d’immobles que han quedat buits a conseqüència del Covid19, com per
exemple els establiments hotelers.
b) Decretar la prohibició de talls de subministrament de serveis bàsics, la moratòria del pagament del lloguer i els préstecs hipotecaris i els subministraments lligats a l’habitatge habitual.
c) Destinar els recursos provinents de la imposició de sancions de la Llei 11/2020,
del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes a rehabilitar el parc d’habitatge públic i a fomentar l’accés a l’habitatge mitjançant formes
alternatives a la propietat privada.
d) Recuperar totes les propietats en mans de la SAREB per destinar-les a augmentar el parc públic d’habitatge de lloguer social.
e) Augmentar la freqüència del transport públic a les hores de màxima afluència.
f) Establir una renda bàsica suficient i universal per a tota la població mitjançant
una fiscalitat progressiva.
g) Augmentar les inspeccions als centres de treball per controlar el compliment
de les mesures sanitàries.
h) Enfortir i dignificar els treballs de cura d’envelliment i dependència, reforçant
els serveis de dependència públics i establint prestacions per a les persones que hagin de fer-se càrrec d’una persona depenent tenint en compte l’augment de les situacions de dependència que provocarà el nou rebrot de casos de Covid-19.
3. Qui millor coneix les necessitats i realitats del territori són els municipis, per
això el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:
a. Escoltar a tots els municipis que són els que coneixen millor les necessitats
del territori amb l’objectiu d’elaborar una diagnosi de les noves necessitats que els
ajuntaments han detectat arran de la situació d’emergència sanitària i un pla per
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mancomunar i articular estratègicament els recursos existents per fer front a les necessitats esmentades.
Per la plena sobirania econòmica
4. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:
a) Generar les estructures necessàries que assegurin la creació d’una banca pública i fomentar les finances ètiques i cooperatives i l’activació de l’estalvi per garantir i dinamitzar l’accés al crèdit de l’economia productiva decretant l’obligació de
que totes les administracions públiques depositin part dels seus fons en entitats de
finances ètiques i cooperatives.
Per una redistribució econòmica justa i equitativa. Que qui més té, més pagui
5. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:
a) Crear un impost «Covid19» per a grans empreses que operen al territori: empreses de l’IBEX-35, les que tinguin més de 1.000 treballadors i que hagin vist augmentats els seus beneficis malgrat la situació d’emergència sanitària.
Per uns serveis públics i de qualitat
6. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:
a) Crear un fons estructural que ha de servir per assumir la prestació de serveis
públics mitjançant la gestió directa i democràtica apostant per un sector públic fort
que prioritzi els processos de reproducció de la vida establint mitjançant decret la
prohibició d’obtenir benefici directe o indirecte del sistema sanitari i sociosanitari,
l’educació i l’atenció socioeducativa i els serveis socials.
Pacte català per una economia per la vida: Salut col·lectiva, democràcia econòmica i justícia socioambiental
7. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:
a) Abandonar l’aposta de basar el creixement econòmic en el sector de les exportacions i l’augment de la competitivitat a costa de la precarietat laboral i implementar de forma urgent, escoltant el conjunt de la societat catalana, un nou model
productiu orientat a la democratització, relocalització, mutualització i transició ecosocial, tal i com estableix la proposta de Pacte Català per una economia per la vida:
Salut col·lectiva, democràcia econòmica i justícia socioambiental.

8. El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:
a) Fer prevaldre la declaració de la Cultura com a bé essencial en totes les mesures que comportin restriccions amb l’objectiu de garantir l’accés a la cultura i els
drets culturals de la ciutadania.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2020
Carles Riera Albert, representant; Maria Sirvent Escrig, diputada, SP CUP-CC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Proposició
de llei de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i
salvament en el marc del sistema nacional de protecció civil, que es
tramita al Congrés dels Diputats
302-00256/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 83157 i 83320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020

A la Mesa del Parlament

Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament,
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presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la Proposició de llei de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament
en el marc del sistema nacional de protecció civil, que es tramita al Congrés dels
Diputats (tram. 300-00312/12).
Moció

En matèria de competència sobre Emergències i Protecció Civil, l’article 132.1
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, preveu que: «Correspon a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l’execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat
civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que inclouen
els serveis de prevenció i extinció d’incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta matèria [...]».
A Catalunya tenim la Llei 5/1994, de 4 de maig del Parlament de Catalunya, de
regulació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de Catalunya.
Actualment el Govern de la Generalitat està aplicant el Pla Estratègic de Bombers 2017-2022 i complementàriament implementant el Pla Bombers 2025. Els
Bombers de la Generalitat de Catalunya exerceixen la responsabilitat de la gestió
integral d’una emergència, així com la planificació inicial de risc i la recuperació
plena conjuntament amb el sistema integral d’emergències configurat per Bombers,
Policia Local (o altra grup que hi hagi) i Mossos d’Esquadra, Serveis d’emergències
mèdiques, Cat112 i serveis socials.
El Congreso de Diputados a iniciativa del Grup Parlamentari Confederal de Unidas Podemos– En Comú Podem-Galicia en Común, i amb el suport del PSOE-PSC
s’està tramitant la Proposició de Llei de Coordinació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament en el marc del Sistema Nacional de Protecció Civil que
afectaria greument a les competències sobre el Cos de Bombers de la Generalitat i
en desmantellaria l’actual model d’èxit.
Aquesta proposició de llei el que pretén és centralitzar el sistema, unificant, homogeneïtzant i coordinant el sistema des del govern de Madrid, envaint les competències pròpies de Catalunya, sense millorar les condicions laborals dels bombers
ni el servei que ofereixen a la ciutadania i abandonant un sistema d’èxit en matèria
d’emergències, serveis de prevenció i extinció d’incendis, basat en un model mixt
que inclou també el Cos de Bombers voluntaris.
El Parlament de Catalunya:
1. Mostra tot el suport al model català del servei prevenció, extinció d’incendis
i salvament (SPEIS), reafirmant les competències establertes en l’Estatut de Catalunya i desenvolupades en la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de
prevenció, extinció d’incendis i salvaments de Catalunya, que ha esdevingut també
tot un èxit i un exemple de coordinació administrativa entre els Bombers de la Generalitat de Catalunya i els Bombers de l’Ajuntament de Barcelona i amb un molt
bon servei a la ciutadania de Catalunya.
2. Reconeix i realça l’excel·lent feina del Cos de Bombers de la Generalitat de
Catalunya conjuntament amb el Cos dels Bombers Voluntaris i donar suport als diferents plans de desenvolupament i creixement de l’estructura del Servei de Prevenció, extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) que són el Pla Estratègic 2017-2022 i
el Pla Bombers 2025. Felicitem a tots els seus membres per totes les tasques dutes
durant anys en favor de la ciutat i el benestar i la seguretat de la nostra ciutadania.
3. Condemna qualsevol atac i intent de desmantellament del model català i de
prevenció, extinció d’incendis i salvament.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta GP JxCat
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3.40.

Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

Procediments de participació en l’aplicació dels principis de
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
3.40.02.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix
una excepció temporal a determinades disposicions de la Directiva
2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a
l’ús de tecnologies per proveïdors de serveis de comunicacions
interpersonals independents de la numeració per al tractament de
dades personals i d’altres classes amb finalitats de lluita contra
l’abús sexual de menors en línia
295-00232/12
TEXT PRESENTAT
Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 17.09.2020
Reg. 76900 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència, 29.09.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se establece una excepción temporal a
determinadas disposiciones de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta al uso de tecnologías
por proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales
independientes de la numeración para el tratamiento de datos
personales y de otro tipo con fines de lucha contra el abuso sexual de
menores en línea [COM(2020) 568 final] [2020/0259 (COD)]

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.
Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea:
cmue@congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 10.9.2020 COM(2020) 568 final, 2020/0259 (COD)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece una excepción temporal a determinadas disposiciones
de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que respecta al uso de tecnologías por proveedores de servicios de
comunicaciones interpersonales independientes de la numeración para
el tratamiento de datos personales y de otro tipo con fines de lucha
contra el abuso sexual de menores en línea
Exposición de motivos
1. Contexto de la propuesta
Objetivos de la propuesta

La Directiva 2002/58/CE («Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones
electrónicas»)1 garantiza la protección de la vida privada, la confidencialidad de las
comunicaciones y los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas, e incorpora los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea (en lo sucesivo, la «Carta») al Derecho derivado de la Unión.
El 21 de diciembre de 2020, con la entrada en vigor del Código Europeo de
las Comunicaciones Electrónicas («CECE»)2, la definición de los servicios de comunicaciones electrónicas se sustituirá por una nueva definición, que incluirá los
servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración. Por
consiguiente, a partir de esa fecha estos servicios estarán cubiertos por la Directiva
sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, que se basa en la definición
del CECE. Este cambio afecta a servicios de comunicaciones como los servicios de
mensajería electrónica y la telefonía por Internet.
Algunos proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración ya están utilizando tecnologías específicas para detectar
abusos sexuales de menores en sus servicios y denunciarlos a las autoridades policiales y a las organizaciones que actúan en interés público contra el abuso sexual de
menores o para retirar el material relacionado con el abuso sexual de menores. Estas organizaciones se remiten a líneas directas nacionales que permiten denunciar la
existencia de material de abuso sexual de menores, así como a organizaciones cuyo
objetivo es reducir la explotación sexual de menores y prevenir la victimización de
los menores, tanto dentro de la UE como en terceros países.
El abuso sexual de menores constituye un delito particularmente grave, con consecuencias graves y de gran amplitud que duran toda la vida para las víctimas. Al
perjudicar a los menores, dichos actos delictivos también causan un daño social significativo a largo plazo. La lucha contra el abuso sexual de menores es prioritaria
para la UE. El 24 de julio de 2020, la Comisión Europea adoptó una estrategia de la
UE para luchar más eficazmente contra el abuso sexual de menores3, cuyo objetivo
es dar una respuesta eficaz, a escala de la UE, al delito de abuso sexual de menores. La Comisión ha anunciado que propondrá la legislación necesaria para luchar
eficazmente contra el abuso sexual de menores en línea, en particular exigiendo a
los proveedores de servicios en línea pertinentes que detecten el material de abuso
sexual de menores conocido e informen de dicho material a las autoridades públicas a más tardar en el segundo trimestre de 2021. La legislación anunciada tendrá
1. Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento
de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
2. Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que
se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (refundición) (DO L 321 de 17.12.2018,
p. 36).
3. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo
y al Comité de las Regiones - Estrategia de la UE para una lucha más eficaz contra el abuso sexual de menores,
COM(2020) 607 final de 24.7.2020.
3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

42

BOPC 716
29 d’octubre de 2020

por objeto sustituir el presente Reglamento mediante el establecimiento de medidas
obligatorias para detectar y denunciar el abuso sexual de menores, a fin de aportar
más claridad y seguridad a la labor, tanto de las autoridades policiales como de los
agentes pertinentes del sector privado, para luchar contra el abuso en línea, garantizando al mismo tiempo el respeto de los derechos fundamentales de los usuarios,
en particular el derecho a la libertad de expresión y de opinión, la protección de los
datos personales y la privacidad, y estableciendo mecanismos para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia.
Los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas deben cumplir la
obligación de respetar la confidencialidad de las comunicaciones, establecida en la
Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, así como las condiciones para el tratamiento de los datos de comunicaciones. Las prácticas actuales
de algunos servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración para detectar abusos sexuales de menores en línea podrían interferir con determinadas disposiciones de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones
electrónicas. Esta Directiva no contiene una base jurídica explícita con respecto al
tratamiento voluntario de contenidos o datos de tráfico para fines de detección de
abusos sexuales de menores en línea. Por lo tanto, en el caso de los servicios que
entran en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, los proveedores solo podrán seguir aplicando dichas medidas
si los Estados miembros adoptan medidas legislativas justificadas por los motivos
establecidos en el artículo 15 de dicha Directiva de conformidad con las exigencias
de dicha disposición. A falta de tales medidas legislativas nacionales y a la espera
de la adopción de la legislación a largo plazo anunciada en la Estrategia de la Comisión de 24 de julio de 2020, los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración carecerían de base jurídica para seguir
detectando abusos sexuales de menores en sus servicios. Estas actividades voluntarias desempeñan un importante papel al permitir la identificación y el rescate de las
víctimas y reducir la difusión de material de abuso sexual de menores, al tiempo que
contribuyen a la identificación e investigación de los delincuentes y a la prevención
de los delitos de abuso sexual de menores.
La Comisión considera esencial tomar medidas inmediatas. Por consiguiente, la
presente propuesta ofrece una solución legislativa provisional limitada y específica
con el único objetivo de crear una excepción temporal y estrictamente limitada a la
aplicabilidad de los artículos 5, apartado 1, y 6 de la Directiva sobre la privacidad
y las comunicaciones electrónicas, que protegen la confidencialidad de las comunicaciones y los datos de tráfico. La propuesta respeta los derechos fundamentales, incluidos los derechos a la intimidad y a la protección de los datos personales,
permitiendo al mismo tiempo a los proveedores de servicios de comunicaciones
interpersonales independientes de la numeración seguir utilizando tecnologías específicas y proseguir sus actividades actuales en la medida necesaria para detectar
y denunciar el abuso sexual de menores en línea y retirar el material de abuso sexual de menores de sus servicios, a la espera de la adopción de la legislación a largo
plazo anunciada. Los esfuerzos voluntarios para detectar la captación de menores
con fines sexuales también deben limitarse al uso de la tecnología de vanguardia
existente que corresponda a las salvaguardias establecidas. El presente Reglamento
debe dejar de aplicarse en diciembre de 2025. En caso de que la legislación anunciada a largo plazo se adopte y entre en vigor antes de esa fecha, dicha legislación
deberá derogar el presente Reglamento.

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

43

BOPC 716
29 d’octubre de 2020

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
Base jurídica

La base jurídica de la presente propuesta está constituida por los artículos 16 y
114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Dado que el presente Reglamento establece una excepción temporal a determinadas disposiciones de la Directiva 2002/58/CE, que se adoptó sobre la base del
artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, procede adoptarlo
sobre la base de la disposición correspondiente del artículo 114 del TFUE. Además,
no todos los Estados miembros han adoptado medidas legislativas de conformidad
con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas en relación con el uso de tecnologías por proveedores de servicios
de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración con el fin de
luchar contra el abuso sexual de menores en línea, y la adopción de tales medidas
entraña un riesgo significativo de fragmentación que puede afectar negativamente al
mercado interior. Por consiguiente, procede adoptar el presente Reglamento sobre la
base del artículo 114 del TFUE.
El artículo 16 del TFUE establece una base jurídica específica para la adopción
de normas sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter personal por las instituciones de la Unión y por los
Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de
aplicación del Derecho de la Unión y sobre la libre circulación de estos datos. Dado
que normalmente se considera que una comunicación electrónica que implique a
una persona física entra en la categoría de datos personales, el presente Reglamento
debe basarse también en el artículo 16 del TFUE.
Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la UE solo puede intervenir si
los objetivos perseguidos no pueden alcanzarlos los Estados miembros por sí solos.
La intervención de la UE es necesaria con el fin de mantener la capacidad de los
proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la
numeración para detectar y denunciar voluntariamente abusos sexuales de menores
en línea y retirar el material de abuso sexual de menores, y de garantizar un marco
jurídico uniforme y coherente para las actividades en cuestión en todo el mercado
interior. La falta de acción de la Unión sobre esta cuestión podría crear fragmentación en caso de que los Estados miembros adoptaran legislaciones nacionales divergentes. Además, es muy probable que tales soluciones nacionales no pudieran
adoptarse antes del 21 de diciembre de 2020 en todos los Estados miembros. Por
otra parte, una excepción a escala de la Unión a la aplicación de las disposiciones
de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas para determinadas actividades de tratamiento solo puede adoptarse mediante legislación de la
Unión. Por lo tanto, el objetivo no puede ser alcanzado eficazmente por ningún Estado miembro actuando por sí solo, y ni siquiera por los Estados miembros actuando
colectivamente.
Proporcionalidad

La propuesta respeta el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo
5 del Tratado de la Unión Europea, ya que no irá más allá de lo que resulte necesario para lograr los objetivos, e introduce una excepción específica y temporal en lo
que respecta a determinados aspectos de las modificaciones realizadas en el marco
actual con el fin de que determinadas medidas sigan estando autorizadas en la medida en que cumplan el Derecho en vigor de la Unión. En particular, la propuesta
establece una excepción temporal y estrictamente limitada a la aplicabilidad de los
artículos 5, apartado 1, y 6 de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, con el único objetivo de permitir a los proveedores de servicios de
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comunicaciones interpersonales independientes de la numeración seguir utilizando
tecnologías específicas y proseguir sus actividades actuales en la medida necesaria
para detectar y denunciar el abuso sexual de menores en línea y retirar el material
de abuso sexual de menores de sus servicios, a la espera de la adopción de la legislación a largo plazo anunciada. Esta excepción al ámbito de aplicación revisado
de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas debe interpretarse de forma restrictiva, en particular porque los servicios de comunicaciones
interpersonales independientes de la numeración seguirán estando sujetos a la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas en lo que respecta a
todas sus demás actividades. Por consiguiente, la propuesta contiene salvaguardias
para garantizar que las tecnologías que se beneficien de la excepción cumplan las
normas de las mejores prácticas aplicadas actualmente, limitando así la intrusión en
la confidencialidad de las comunicaciones y el riesgo de elusión. La excepción se
limita a las tecnologías utilizadas regularmente por los servicios de comunicaciones
interpersonales independientes de la numeración para detectar y denunciar abusos
sexuales de menores en línea y retirar el material de abuso sexual de menores antes
de la entrada en vigor del presente Reglamento, y garantiza que los tipos de tecnologías utilizadas sean los menos intrusivos para la intimidad de conformidad con el
estado de la técnica en el sector. Los proveedores también deben publicar informes
anuales sobre el tratamiento realizado. La duración de la excepción se limita al período estrictamente necesario para adoptar la legislación a largo plazo.
Elección del instrumento

La mejor forma de lograr los objetivos perseguidos por la presente propuesta es
un reglamento. De este modo se garantizará la aplicabilidad directa de las disposiciones y se garantizará un enfoque uniforme y coherente en todo el mercado interior. Esto reviste especial importancia, ya que las acciones de las empresas para
luchar contra el abuso sexual de menores en línea se aplican de manera uniforme a
todos sus servicios; la divergencia de las medidas nacionales de transposición podría desincentivar el mantenimiento del compromiso voluntario. Además, solo un
Reglamento permitiría cumplir la fecha del 21 de diciembre para la entrada en vigor.
3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas a las partes
interesadas y de las evaluaciones de impacto
Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente

No procede.
Consulta de las partes interesadas

No procede.
Obtención y utilización de asesoramiento especializado

No procede.
Evaluación de impacto

Teniendo en cuenta el objetivo perseguido y la necesidad de una acción rápida,
no existen otras opciones sustancialmente diferentes y no es adecuada una evaluación de impacto. En particular, la medida pretende introducir una excepción provisional y estrictamente limitada a la aplicabilidad de los artículos 5, apartado 1, y 6
de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas con el fin de
garantizar que los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración puedan seguir utilizando voluntariamente tecnologías
específicas para detectar y denunciar abusos sexuales de menores en línea y retirar
el material de abuso sexual de menores de sus servicios después del 20 de diciembre de 2020, a la espera de la adopción de legislación a largo plazo. La legislación a
largo plazo se propondrá en el segundo trimestre de 2021, tal como se anunció en la
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Estrategia de la UE para una lucha más eficaz contra el abuso sexual de menores, e
irá acompañada de una evaluación de impacto.
Derechos fundamentales

La propuesta tiene plenamente en cuenta los derechos fundamentales y los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, las medidas propuestas tienen en cuenta el artículo 7 de la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que protege el derecho fundamental de toda persona al respeto de su vida privada y familiar, su domicilio y
sus comunicaciones, derecho que incluye la confidencialidad de las comunicaciones. Además, la propuesta tiene en cuenta el artículo 24, apartado 2, de la Carta,
que establece que, en todos los actos relativos a menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del menor debe ser una
consideración primordial. Por otra parte, en la medida en que el tratamiento de las
comunicaciones electrónicas por servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración con el único fin de detectar y denunciar abusos sexuales de menores en línea y retirar el material de abuso sexual de menores entra en el
ámbito de aplicación de la excepción creada por la presente propuesta, el Reglamento general de protección de datos, que incorpora al Derecho derivado el artículo 8,
apartado 1, de la Carta, sigue siendo aplicable a dicho tratamiento.
4. Repercusiones presupuestarias

La propuesta no tiene incidencia en el presupuesto de la UE.
5. Otros elementos
Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e
información

No procede.
Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

El artículo 1 define el objetivo de la propuesta de establecer una excepción temporal y estrictamente limitada a la aplicación de determinadas obligaciones de la
Directiva 2002/58/CE, con el único objetivo de permitir a los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración seguir
utilizando tecnologías para el tratamiento de datos personales y de otro tipo en la
medida necesaria para detectar y denunciar el abuso sexual de menores en línea y
retirar el material de abuso sexual de menores de sus servicios.
El artículo 2 se refiere a la definición de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración en la Directiva (UE) 2018/1972 (Código
Europeo de las Comunicaciones Electrónicas) y a determinadas definiciones de la
Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación
sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión
marco 2004/68/JAI del Consejo.
El artículo 3 establece el ámbito de aplicación de la excepción, limitando la
excepción a las obligaciones establecidas en los artículos 5, apartado 1, y 6 de la
Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas para el tratamiento de datos personales y de otro tipo en relación con la prestación de servicios de
comunicaciones interpersonales independientes de la numeración necesario para el
uso de la tecnología, incluyendo, en caso necesario, cualquier revisión humana directamente relacionada con el uso de la tecnología, con el único fin de detectar abusos sexuales de menores en línea o denunciarlos a las autoridades policiales y a las
organizaciones que actúan en interés público contra el abuso sexual de menores y
de retirar el material relacionado con el abuso sexual de menores; asimismo, este
artículo establece una lista de condiciones para la aplicación de dicha excepción.
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El artículo 4 fija las fechas de entrada en vigor y de aplicación del Reglamento,
así como la fecha y las condiciones en que dejará de aplicarse el Reglamento.
2020/0259 (COD)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece una excepción temporal a determinadas disposiciones
de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que respecta al uso de tecnologías por proveedores de servicios de
comunicaciones interpersonales independientes de la numeración para
el tratamiento de datos personales y de otro tipo con fines de lucha
contra el abuso sexual de menores en línea
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 16, apartado 2, en relación con su artículo 114, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo4,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) La Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo5 establece
normas que garantizan el derecho a la intimidad y la confidencialidad en lo que respecta al tratamiento de datos personales en los intercambios de datos en el sector
de las comunicaciones electrónicas. Dicha Directiva desarrolla y completa el Reglamento (UE) n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo6.
(2) La Directiva 2002/58/CE se aplica al tratamiento de datos personales en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas puestos a disposición del público. La definición de servicio de comunicaciones electrónicas figura
actualmente en el artículo 2, letra c), de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo7. La Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del
Consejo8 deroga la Directiva 2002/21/CE, con efecto a partir del 21 de diciembre de
2020. A partir de esa fecha, la definición de servicios de comunicaciones electrónicas se sustituirá por una nueva definición, en el artículo 2, apartado 4, de la Directiva (UE) 2018/1972, que incluirá los servicios de comunicaciones interpersonales
independientes de la numeración, tal como se definen en el artículo 2, apartado 7, de
dicha Directiva. Estos servicios, que incluyen, por ejemplo, los servicios de voz por
protocolo de Internet, la mensajería y los servicios de correo electrónico basados en
la web, entrarán por lo tanto en el ámbito de aplicación de la Directiva 2002/58/CE a
partir del 21 de diciembre de 2020.
(3) De conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Unión reconoce los derechos, libertades y principios establecidos en la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El artículo 7 de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, la «Carta») protege el derecho fundamental de toda persona al respeto de su vida privada y fami4. DO C ... de ..., p. ....
5. Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento
de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
6. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
7. Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco
regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108 de
24.4.2002, p. 33).
8. Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se
establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (DO L 321 de 17.12.2018, p. 36).
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liar, su domicilio y sus comunicaciones, derecho que incluye la confidencialidad de
las comunicaciones. El artículo 8 de la Carta consagra el derecho a la protección de
los datos de carácter personal. El artículo 24, apartado 2, de la Carta establece que,
en todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas
o por instituciones privadas, el interés superior del menor debe constituir una consideración primordial.
(4) El abuso sexual y la explotación sexual de los menores constituyen graves
violaciones de los derechos humanos, en particular de los derechos de los menores
a ser protegidos frente a cualquier forma de violencia, abuso y abandono, maltrato
o explotación, incluido el abuso sexual, tal como establecen la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Carta. La digitalización
ha traído consigo muchos beneficios para la sociedad y la economía, pero también
plantea desafíos, tales como el aumento del abuso sexual de menores en línea. La
protección de los menores en línea es una de las prioridades de la Unión. El 24 de
julio de 2020, la Comisión adoptó una estrategia de la UE para una lucha más eficaz contra el abuso sexual de menores9 («la Estrategia»), que tiene por objeto ofrecer una respuesta eficaz, a escala de la Unión, al delito de abuso sexual de menores.
(5) Algunos proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, como el correo web y los servicios de mensajería, ya
están utilizando de forma voluntaria tecnologías específicas para detectar el abuso
sexual de menores en línea y denunciarlo a las autoridades policiales y a las organizaciones que actúan en interés público contra el abuso sexual de menores, o para
retirar el material de abuso sexual de menores. Esas organizaciones se remiten a
líneas directas nacionales que permiten denunciar la existencia de material relacionado con el abuso sexual de menores, así como a organizaciones cuyo objetivo es
reducir la explotación sexual de menores y prevenir la victimización de menores,
tanto dentro de la Unión como en terceros países. En conjunto, estas actividades
voluntarias desempeñan un importante papel al permitir la identificación y el rescate de las víctimas y reducir la difusión de material de abuso sexual de menores, al
tiempo que contribuyen a la identificación e investigación de los delincuentes y a la
prevención de los delitos de abuso sexual de menores.
(6) Hasta el 20 de diciembre de 2020, el tratamiento de datos personales por parte de los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración mediante medidas voluntarias destinadas a detectar y denunciar abusos sexuales de menores en línea y a retirar el material de abuso sexual de
menores se rige por el Reglamento (UE) 2016/679.
(7) La Directiva 2002/58/CE no contiene ninguna disposición específica relativa al tratamiento de datos personales y de otro tipo en relación con la prestación
de servicios de comunicación electrónica con el fin de detectar y denunciar abusos
sexuales de menores en línea y retirar el material de abuso sexual de menores. No
obstante, de conformidad con el artículo 15, apartado 1, de dicha Directiva, los Estados miembros pueden adoptar medidas legislativas para restringir el alcance de
los derechos y obligaciones previstos, en particular, en los artículos 5 y 6 de dicha
Directiva, que se refieren a la confidencialidad de las comunicaciones y los datos de
tráfico, con fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos
relacionados con el abuso sexual de menores. A falta de tales medidas legislativas, y
a la espera de la adopción de un nuevo marco jurídico a más largo plazo para luchar
eficazmente contra el abuso sexual de menores a escala de la Unión, tal como se
anuncia en la Estrategia, no existiría base jurídica para que los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración sigan de-

9. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo
y al Comité de las Regiones - Estrategia de la UE para una lucha más eficaz contra el abuso sexual de menores,
COM(2020) 607 final de 24.7.2020.
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tectando y denunciando abusos sexuales de menores en línea y retirando el material
de abuso sexual de menores de sus servicios después del 21 de diciembre de 2020.
(8) Por consiguiente, el presente Reglamento establece una excepción temporal
al artículo 5, apartado 1, y al artículo 6 de la Directiva 2002/58/CE, que protegen la
confidencialidad de las comunicaciones y los datos de tráfico. Dado que dicha Directiva se adoptó sobre la base del artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, procede adoptar el presente Reglamento sobre la misma base jurídica. Además, no todos los Estados miembros han adoptado medidas legislativas a
nivel nacional para restringir el alcance de los derechos y obligaciones previstos en
dichas disposiciones de conformidad con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva
mencionada, y la adopción de tales medidas entraña un riesgo significativo de fragmentación que puede afectar negativamente al mercado interior.
(9) Dado que las comunicaciones electrónicas que impliquen a personas físicas se considerarán normalmente datos personales, el presente Reglamento también
debe basarse en el artículo 16 del Tratado, que proporciona una base jurídica específica para la adopción de normas sobre la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las instituciones de la
Unión y los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades que entren en el
ámbito de aplicación del Derecho de la Unión y de normas sobre la libre circulación
de dichos datos.
(10) En la medida en que el tratamiento de datos personales en relación con la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, con el único fin de detectar y denunciar abusos sexuales de menores en línea y retirar el material de abuso
sexual de menores, entra en el ámbito de aplicación de la excepción prevista en el
presente Reglamento, el Reglamento (UE) 2016/679 se aplica a dicho tratamiento,
incluida la obligación de llevar a cabo, cuando proceda, una evaluación del impacto
de las operaciones de tratamiento previstas en virtud del artículo 35 de dicho Reglamento antes del despliegue de las tecnologías en cuestión.
(11) Dado que el único objetivo del presente Reglamento es permitir la continuación de determinadas actividades existentes destinadas a combatir el abuso sexual
de menores en línea, la excepción prevista en el presente Reglamento debe limitarse
a la tecnología consolidada que utilizan regularmente los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración para detectar y denunciar abusos sexuales de menores en línea y retirar el material de abuso sexual de menores
antes de la entrada en vigor del presente Reglamento. La referencia a la tecnología
incluye, en su caso, cualquier revisión humana directamente relacionada con el uso
de la tecnología y su supervisión. Por lo tanto, el uso de la tecnología en cuestión
debe ser habitual en el sector, sin que sea necesario que todos los proveedores utilicen la tecnología y sin impedir que la tecnología siga evolucionando de manera
respetuosa con la privacidad. A este respecto, debe ser irrelevante que un proveedor
concreto que desee acogerse a esta excepción utilice ya o no utilice dicha tecnología
en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. Los tipos de tecnologías
utilizadas deben ser los menos intrusivos para la intimidad de conformidad con el
estado actual de la técnica en el sector y no deben incluir el filtrado y el escaneado
sistemáticos de las comunicaciones que contengan texto, sino solo examinar comunicaciones específicas en caso de indicios concretos de abuso sexual de menores.
(12) Con el fin de garantizar en la medida de lo posible la exactitud y fiabilidad,
la tecnología utilizada debe ser tal, de acuerdo con el estado actual de la técnica
en el sector, que se limite al máximo la tasa de error de falsos positivos y, en caso
necesario, se corrijan sin demora los errores que, no obstante, puedan producirse.
(13) Los datos personales y de otro tipo utilizados en la realización de las actividades cubiertas por la excepción establecida en el presente Reglamento, así como
el período durante el cual los datos han de conservarse en caso de resultados posi-
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tivos, deben reducirse al mínimo a fin de garantizar que la excepción se limite a lo
estrictamente necesario.
(14) A fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas con respecto
a las actividades realizadas en virtud de la excepción, los proveedores deben publicar informes anuales sobre el tratamiento que entra en el ámbito de aplicación del
presente Reglamento, en particular sobre el tipo y el volumen de datos tratados, el
número de casos detectados, las medidas aplicadas para seleccionar y mejorar los
indicadores fundamentales, el número y las tasas de errores (falsos positivos) de las
diferentes tecnologías utilizadas, las medidas aplicadas para limitar la tasa de error
y la tasa de error alcanzada, la política de conservación de los datos y las salvaguardias de protección de datos aplicadas.
(15) El presente Reglamento ha de entrar en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea con el fin de garantizar que pueda
aplicarse a partir del 21 de diciembre de 2020.
(16) El presente Reglamento restringe el derecho a la protección de la confidencialidad de las comunicaciones y establece una excepción a la decisión adoptada en
la Directiva (UE) 2018/1972 de someter los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración a las mismas normas que todos los demás
servicios de comunicaciones electrónicas en lo que respecta a la privacidad. Por
consiguiente, el período de aplicación del presente Reglamento debe finalizar el 31
de diciembre de 2025, es decir, tras un período de vigencia razonable que permita la
adopción de un nuevo marco jurídico a largo plazo, con salvaguardias más elaboradas. En caso de que la legislación a largo plazo se adopte y entre en vigor antes de
esa fecha, dicha legislación deberá derogar el presente Reglamento.
(17) Los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración deben estar sujetos a las obligaciones específicas establecidas en la Directiva 2002/58/CE en relación con cualesquiera otras actividades incluidas en su ámbito de aplicación.
(18) El objetivo del presente Reglamento es establecer una excepción temporal
a determinadas disposiciones de la Directiva 2002/58/CE sin crear fragmentación
en el mercado interior. Además, es muy probable que la legislación nacional no se
adoptara a tiempo en todos los Estados miembros. Dado que este objetivo no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que puede
lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con
el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión
Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el
mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar
los objetivos. El presente Reglamento introduce una excepción temporal y estrictamente limitada a la aplicabilidad de los artículos 5, apartado 1, y 6 de la Directiva
2002/58 CE, con una serie de salvaguardias que garantizan que dicha excepción no
va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos fijados.
(19) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo10, emitió su dictamen el [...].
Han adoptado el presente reglamento:
Artículo 1. Objeto

El presente Reglamento introduce normas temporales y estrictamente limitadas
que establecen una excepción a determinadas obligaciones previstas en la Directiva 2002/58/CE, con el único objetivo de permitir a los proveedores de servicios de
comunicaciones interpersonales independientes de la numeración seguir utilizando
10. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones,
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento
(CE) n.° 45/2001 y la Decisión n.° 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.1.2018, p. 39).
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tecnologías para el tratamiento de datos personales y de otro tipo en la medida necesaria para detectar y denunciar el abuso sexual de menores en línea y retirar el
material de abuso sexual de menores de sus servicios.
Artículo 2. Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1) «servicio de comunicaciones interpersonales independiente de la numeración»: un servicio tal como se define en el artículo 2, apartado 7, de la Directiva
(UE) 2018/1972;
2) «abuso sexual de menores en línea»:
a) el material que constituye pornografía infantil según la definición del artículo
2, letra c), de la Directiva 2011/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo;
b) la captación de menores con el fin de participar en actividades sexuales con
un menor o producir pornografía infantil por cualquiera de los siguientes medios:
i) engañar al menor ofreciéndole regalos u otras ventajas;
ii) amenazar al menor con consecuencias negativas que puedan tener un impacto
significativo en él;
iii) mostrar material pornográfico al menor o ponerlo a su disposición;
c) un «espectáculo pornográfico» según se define en el artículo 2, letra e), de la
Directiva 2011/93/CE;
Artículo 3. Ámbito de aplicación de la excepción

Las obligaciones específicas establecidas en el artículo 5, apartado 1, y en el
artículo 6 de la Directiva 2002/58/CE no se aplicarán al tratamiento de datos personales y de otro tipo en relación con la prestación de servicios de comunicaciones
interpersonales independientes de la numeración estrictamente necesario para el uso
de la tecnología con el único fin de retirar el material de abuso sexual de menores
y detectar abusos sexuales de menores en línea o denunciarlos a las autoridades policiales y a las organizaciones que actúen en interés público contra el abuso sexual
de menores, siempre que:
a) el tratamiento sea proporcionado y se limite a tecnologías consolidadas utilizadas regularmente por los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración con este fin antes de la entrada en vigor del
presente Reglamento, que sean conformes con el estado de la técnica en el sector y
las menos intrusivas para la intimidad;
b) la tecnología utilizada sea en sí misma lo suficientemente fiable en cuanto que
limite en la mayor medida posible la tasa de errores en la detección de contenidos
que representan abusos sexuales de menores y, cuando se produzcan tales errores
ocasionales, permita rectificar sus consecuencias sin demora;
c) la tecnología utilizada para detectar la captación de menores se limite al uso
de indicadores fundamentales pertinentes, como palabras clave y factores de riesgo
identificados objetivamente, como la diferencia de edad, sin perjuicio del derecho a
una revisión humana;
d) el tratamiento se limite a lo estrictamente necesario para la detección y denuncia de abusos sexuales de menores en línea y la retirada del material de abuso
sexual de menores y, a menos que se haya detectado y confirmado el abuso sexual
de menores en línea, se borren inmediatamente los datos tratados;
e) el proveedor publique anualmente un informe sobre el tratamiento correspondiente, en particular sobre el tipo y el volumen de los datos tratados, el número de
casos detectados, las medidas aplicadas para seleccionar y mejorar los indicadores
fundamentales, el número y la tasa de errores (falsos positivos) de las diferentes tecnologías utilizadas, las medidas aplicadas para limitar la tasa de error y la tasa de
error alcanzada, la política de conservación de los datos y las salvaguardias de protección de datos aplicadas.
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Por lo que se refiere a la letra d), cuando se detecte y confirme el abuso sexual de
menores en línea, los datos pertinentes solo podrán conservarse para los siguientes
fines y solo durante el período necesario:
– para la denuncia y para responder a peticiones proporcionadas efectuadas por
las autoridades policiales y otras autoridades públicas pertinentes;
– para bloquear la cuenta del usuario de que se trate;
– en relación con los datos identificados de forma fiable como pornografía infantil, para la creación de una firma digital única y no reconvertible («hash»).
Artículo 4. Entrada en vigor y aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable desde 21 de diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2025.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente
aplicable en todos los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta
modificada del Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel
qual s’estableix el marc per a aconseguir la neutralitat climàtica i es
modifica el Reglament (UE) 2018/1999 («llei europea del clima»)
295-00233/12
TEXT PRESENTAT
Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 18.09.2020
Reg. 77142 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència, 29.09.2020

Asunto: Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se establece el marco para lograr la neutralidad
climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley Europea del
Clima») [COM(2020) 563 final] [2020/0036 (COD)]

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.
Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea:
cmue@congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 17.9.2020 COM(2020) 563 final, 2020/0036 (COD)
Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece el marco para lograr la neutralidad
climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley Europea
del Clima»)
Exposición de motivos
1. Contexto de la propuesta
Razones y objetivos de la propuesta

El 4 de marzo de 2020, la Comisión adoptó su propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el marco para lograr la
neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley Europea
del Clima»)1.
La propuesta de Reglamento de la Ley Europea del Clima forma parte de un paquete más amplio de medidas ambiciosas anunciadas en la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo2. El Pacto Verde Europeo establece una nueva
estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad equitativa
y próspera, que mejore la calidad de vida de las generaciones presentes y venideras,
con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en
la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. El Pacto aspira también
a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la UE, así como a proteger la
salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos ocasionados por
el clima y el medio ambiente. El Pacto Verde Europeo reafirma la ambición de la
Comisión de hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro de aquí
a 2050.
La propuesta pretende indicar un camino, consagrando en la legislación el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050, y aumentar la seguridad y la
confianza en el compromiso de la UE, así como la transparencia y la rendición de
cuentas.
Según la propuesta inicial, la Comisión iba a presentar para septiembre de 2020
un plan evaluado de impacto con el fin de incrementar el objetivo de reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE para 2030 al 50 % como mínimo y hacia el 55 %, con respecto a los niveles de 1990, de manera responsable, y
propondría modificar la propuesta en consonancia. Así quedó reflejado en el artículo 2, apartado 3, y en el considerando 17 de la propuesta inicial de la Comisión.
El Plan del Objetivo Climático para 2030 demuestra que incrementar el objetivo de
reducción de las emisiones de la UE para 2030 al 55 % como mínimo es tanto viable como beneficioso.
Con la vista puesta en lograr la neutralidad climática en la Unión para 2050, se
propone, por tanto, incrementar el objetivo de reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero de la UE para 2030 al 55 % como mínimo con respecto a los
niveles de 1990, incluidas las emisiones y las absorciones. La presente propuesta
modifica la propuesta inicial de la Comisión [COM(2020) 80 final] con el fin de incluir el objetivo revisado en la Ley Europea del Clima.
Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política
sectorial

En la exposición de motivos de la propuesta inicial de la Comisión se expone
pormenorizadamente la coherencia con las disposiciones existentes en la misma
política sectorial. El Plan del Objetivo Climático para 2030 demuestra que un in1. COM(2020) 80 final.
2. COM(2019) 640 final.
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cremento del objetivo implica un esfuerzo para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero de todos los sectores, así como un aumento de las absorciones,
que deben propiciarse mediante diversas políticas. Por consiguiente, para junio de
2021 la Comisión revisará todos los instrumentos políticos correspondientes, como
se expone en el artículo 2 bis, apartado 2, de la propuesta.
Coherencia con otras políticas de la Unión

La iniciativa está vinculada a muchos otros ámbitos políticos, puesto que todas
las acciones y políticas de la UE deben impulsar una transición justa hacia la neutralidad climática y un futuro sostenible, como se describe en la exposición de motivos
de la propuesta inicial de la Comisión.
Por otra parte, después de la adopción de la propuesta inicial de la Comisión, la
pandemia de la enfermedad por coronavirus ha ocasionado una crisis de salud pública y una perturbación socioeconómica de una magnitud sin precedentes. La respuesta política europea sin precedentes a la Covid-19 brinda una oportunidad única
para acelerar la transición a una economía climáticamente neutra y a un futuro sostenible, mitigando a la vez las graves repercusiones de la crisis. La propuesta es coherente con las Comunicaciones sobre Next Generation EU3 y sobre un presupuesto
de la UE a largo plazo reformado4, en las que la Comisión expone un ambicioso
plan de recuperación, que oriente hacia la construcción de una Europa más sostenible, resiliente y justa para la próxima generación. Hacen explícito el compromiso
de «no causar daños» con respecto a nuestras ambiciones climáticas y medioambientales, de garantizar que el dinero se gasta en consonancia con los objetivos del
Pacto Verde Europeo y de acelerar la doble transición ecológica y digital de manera
socialmente justa.
2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
Base jurídica

La base jurídica de la propuesta es el artículo 192, apartado 1, del TFUE, la misma que la de la propuesta inicial de la Comisión.
Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

En la exposición de motivos de la propuesta inicial de la Comisión se detallan las
consideraciones de subsidiariedad y proporcionalidad. Estas explicaciones siguen
siendo válidas también para las modificaciones propuestas, puesto que un objetivo
para toda la UE y para todos los sectores de la economía solo puede fijarse a nivel
de la UE.
Elección del instrumento

La presente propuesta modifica la propuesta de la Comisión COM(2020)80 final.
El instrumento elegido es un Reglamento, en consonancia con el instrumento elegido para la propuesta inicial de la Comisión. El porqué de esta opción se explica en
la exposición de motivos de la propuesta inicial de la Comisión.
3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
Consultas con las partes interesadas

En la exposición de motivos de la propuesta inicial de la Comisión se detallan
las consultas con las partes interesadas, como la consulta pública realizada, el acto
con las partes interesadas organizado por la Comisión durante la preparación de la
Comunicación «Un planeta limpio para todos»5 y el acto público en enero de 2020
sobre la aplicación del Pacto Verde Europeo - la Ley Europea del Clima.
3. COM(2020) 456 final.
4. COM(2020) 442 final.
5. COM(2018) 773 final.
3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

54

BOPC 716
29 d’octubre de 2020

Además, durante la preparación del Plan del Objetivo Climático para 2030, la
Comisión llevó a cabo una consulta pública entre el 31 de marzo y el 23 de junio
de 2020, en la que recibió más de 4 000 respuestas de toda una serie de partes interesadas. Un informe de síntesis6 resume las actividades de consulta sobre el Plan.
Evaluación de impacto

En apoyo de la Comunicación «Un planeta limpio para todos», los servicios de
la Comisión llevaron a cabo un análisis en profundidad7 en el que se estudia cómo
lograr la neutralidad climática de aquí a 2050, considerando todos los sectores económicos clave, incluidos los de la energía, los transportes, la industria y la agricultura. Esa evaluación, y la evaluación de la estrategia de adaptación de la UE (2018),
respaldan la propuesta inicial de la Comisión, como se detalla en la exposición de
motivos de dicha propuesta.
Las modificaciones propuestas de la propuesta se refieren al objetivo de reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE para 2030. Por
lo que se refiere al incremento de dicho objetivo, la Comisión realizó una evaluación
de impacto8 que acompaña al Plan del Objetivo Climático para 2030.
Derechos fundamentales

En la exposición de motivos de la propuesta inicial de la Comisión se detallan las
consideraciones referentes a los derechos fundamentales.
4. Repercusiones presupuestarias

Las repercusiones presupuestarias se presentan en la ficha financiera legislativa
de la propuesta inicial de la Comisión y no se ven afectadas por la presente modificación.
5. Otros elementos
Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Las modificaciones propuestas de las disposiciones de la propuesta inicial de la
Comisión de una Ley Europea del Clima se refieren a la inclusión de un nuevo objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE para
2030 en el artículo 2 bis, apartado 1, de la propuesta. Esta disposición modificada
sustituye al artículo 2, apartado 3, de la propuesta inicial, en el que se exponía el
proceso que desemboca en la presente modificación.
El artículo 2 bis, apartado 2, de la propuesta revisada anuncia un proceso de
revisión de la legislación de la Unión por la que se aplica el objetivo para 2030 en
consonancia con el artículo 2, apartado 4, de la propuesta inicial, que pasa al nuevo
artículo 2 bis, y en el que se ha insertado una referencia al nuevo objetivo para 2030.
También se modifica el artículo 1 de la propuesta inicial para incluir una referencia al nuevo objetivo para 2030 por lo que respecta al ámbito de aplicación del
Reglamento de la Ley Europea del Clima, y se han adaptado los correspondientes
considerandos.
2020/0036 (COD)
Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece el marco para lograr la neutralidad
climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley Europea del
Clima»)

La propuesta de la Comisión COM(2020) 80 se modifica como sigue:
6. SWD(2020) 178
7. «In-depth analysis in support of the Commission Communication COM(2018)773», https://ec.europa.eu/
clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf.
8. SWD(2020) 176
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(1) El considerando 17 se sustituye por el texto siguiente:
«Como anunció en su Comunicación ‘El Pacto Verde Europeo’, la Comisión evaluó el objetivo de la Unión de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en su Comunicación ‘Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros
ciudadanos’9, sobre la base de una exhaustiva evaluación de impacto y teniendo en
cuenta su análisis de los planes nacionales integrados de energía y clima presentados a la Comisión de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo10. A la vista del objetivo de neutralidad climática para
2050, de aquí a 2030 deben reducirse las emisiones de gases de efecto invernadero e
incrementarse las absorciones, de manera que las emisiones netas de gases de efecto
invernadero, es decir, las emisiones una vez deducidas las absorciones, se reduzcan
en todos los sectores de la economía y a nivel nacional en un 55 % como mínimo
para 2030 con respecto a los niveles de 1990. Este nuevo objetivo climático de la
Unión para 2030 es un objetivo posterior a efectos del punto (11) del artículo 2 del
Reglamento (UE) 2018/1999 y, por consiguiente, sustituye al objetivo de reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero para toda la Unión para 2030 fijado
en dicho punto. Además, la Comisión debe evaluar, a más tardar el 30 de junio de
2021, cómo habría que modificar la correspondiente legislación de la Unión por la
que se aplica el objetivo climático para 2030 a fin de lograr esas reducciones netas
de las emisiones.»;
(2) en el artículo 1, segundo párrafo, se añade la frase siguiente:
«Fija también un objetivo vinculante de la Unión de reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.»;
(3) en el artículo 2, se suprimen los apartados 3 y 4;
(4) se inserta el artículo 2 bis siguiente:
«Artículo 2 bis. Objetivo climático para 2030
1. Con el fin de lograr el objetivo de neutralidad climática establecido en el artículo 2, apartado 1, el objetivo climático vinculante de la Unión para 2030 consistirá
en una reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero (emisiones
una vez deducidas las absorciones) de un 55 % como mínimo con respecto a los niveles de 1990, de aquí a 2030.
2. A más tardar el 30 de junio de 2021, la Comisión revisará la correspondiente
legislación de la Unión para que se pueda lograr el objetivo establecido en el apartado 1 del presente artículo y el objetivo de neutralidad climática establecido en el
artículo 2, apartado 1, y estudiará la posibilidad de adoptar las medidas necesarias,
incluso propuestas legislativas, de conformidad con los Tratados.»;
(5) El artículo 3, apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:
«2. La trayectoria tendrá como punto de partida el objetivo de la Unión para
2030 en materia de clima previsto en el artículo 2 bis, apartado 1.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

9. COM (2020) 562
10. Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la
gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos
(CE) n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/
CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica
la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protecció dels treballadors
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents carcinògens o
mutàgens durant el treball
295-00234/12
TEXT PRESENTAT
Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.09.2020
Reg. 77510 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència, 29.09.2020

Bruselas, 22.9.2020 COM(2020) 571 final, 2020/0262 (COD)
Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo [COM(2020)
571 final] [COM(2020) 571 final anexo] [2020/0262 (COD)] {SEC(2020) 302
final} {SWD(2020) 183 final} {SWD(2020) 184 final}

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.
Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea:
cmue@congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
Bruselas, 22.9.2020 COM(2020) 571 final, 2020/0262 (COD)
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo {SEC(2020) 302
final} - {SWD(2020) 183 final} - {SWD(2020) 184 final}
Exposición de motivos
1. Contexto de la propuesta
Razones y objetivos de la propuesta

El cáncer, esté o no relacionado con el trabajo, es la segunda causa de mortalidad en los países de la UE tras las enfermedades cardiovasculares, y supone casi
una cuarta parte de todas las muertes1. El cáncer se encuentra entre las principales
causas de muertes prematuras en la Unión Europea. Su impacto no se limita a la
salud de las personas y la vida familiar, sino que también repercute en los sistemas

1. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Cancer_statistics#Deaths_from_cancer.
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sanitarios y sociales nacionales, los presupuestos públicos y la productividad y el
crecimiento de la economía.
La lucha contra el cáncer es, por tanto, una prioridad urgente para la UE. A tal
fin, según anunció la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, en sus
orientaciones políticas2, la Comisión presentará antes de finales de 2020 un plan
europeo para reducir el sufrimiento causado por esta enfermedad y ayudará a los
Estados miembros a mejorar el control y la atención sanitaria del cáncer a fin de garantizar un acceso más justo a los tratamientos en toda la UE.
El cáncer es también la primera causa de mortalidad laboral en la UE3. Cada
año, se atribuye al cáncer vinculado a una actividad laboral el 52 % de las muertes
por enfermedades profesionales, frente al 24 % debido a enfermedades circulatorias, el 22 % debido a otras enfermedades y el 2 % como resultado de lesiones. La
lucha contra el cáncer profesional a través de esta y de otras iniciativas también
formará parte integrante del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer. La presente
propuesta tiene por objeto específico proteger mejor la salud y la seguridad de los
trabajadores reduciendo la exposición profesional a tres sustancias o grupos de sustancias carcinógenas (en adelante, «las sustancias»), ofrecer mayor claridad a los
trabajadores, los empleadores y las autoridades, y contribuir a la igualdad de condiciones entre los operadores económicos.
La propuesta se presenta en el contexto de una crisis sin precedentes para la
UE y el mundo entero. La pandemia de la Covid-19 tiene unas consecuencias sanitarias, económicas y sociales de gran envergadura que deberán abordarse. La pandemia también arroja luz sobre la importancia de las consideraciones de salud y seguridad en los lugares de trabajo, especialmente para quienes se encuentran en primera
línea de la respuesta a la crisis. Asimismo, la propuesta ofrece otro incentivo para
redoblar los esfuerzos destinados a proteger a los trabajadores y las sociedades de
todos los posibles riesgos laborales, de modo que tiene una repercusión positiva en
el empleo y la economía.
Con el fin de construir una Europa social fuerte después de la crisis, y a medida
que la economía de la UE se vaya recuperando, se requerirán unas mejoras constantes con vistas a tener un trabajo más seguro y saludable para todos. Además, tal
como se expone en la Comunicación titulada «Una Europa social fuerte para unas
transiciones justas»4, las medidas para la protección de los trabajadores precisan
mantenerse a la altura de una amplia gama de avances sociales, económicos y tecnológicos, al mismo tiempo que se garantiza la protección continua frente a los riesgos tradicionales.
En su Comunicación, la Comisión ya se comprometió a revisar la estrategia de
salud y seguridad en el trabajo y a afrontar, entre otras cosas, la exposición a sustancias peligrosas, con vistas a mantener los elevados niveles de salud y seguridad
europeos. El pilar europeo de derechos sociales5, proclamado de forma conjunta
por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en la Cumbre social en favor
del empleo justo y el crecimiento y celebrado el 17 de noviembre de 2017, consagra
el derecho de los trabajadores a un entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado,
incluida la protección frente a agentes carcinógenos. En su Comunicación titulada

2. «Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados. Mi agenda para Europa», disponible en: https://
ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf.
3. EU-OSHA (2017), Comparación a nivel internacional del coste de los accidentes y las enfermedades vinculadas al trabajo, disponible en: https://osha.europa.eu/en/publications/international-comparison-cost-work-related-accidents-and-illnesses/view.
4. Comunicación de la Comisión titulada «Una Europa social fuerte para unas transiciones justas»,
COM(2020) 14 final, disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0014.
5. Pilar europeo de derechos sociales, noviembre de 2017, disponible en: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_es.pdf.
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«Trabajo más seguro y saludable para todos»6, la Comisión también puso de relieve que la Unión Europea debe seguir invirtiendo en salud y seguridad en el trabajo y se comprometió a reforzar la lucha contra los cánceres profesionales mediante
propuestas legislativas. La reciente extensión del pacto de la hoja de ruta sobre carcinógenos7, firmado en Helsinki el 28 de noviembre de 2019, también prueba que
un número significativo de partes interesadas siguen comprometidas con mejorar
la protección de los trabajadores frente a la exposición a sustancias carcinógenas.
Con objeto de contribuir en mayor medida a una mejor protección de los trabajadores, la Comisión prosigue su proceso de actualización de la Directiva sobre
agentes carcinógenos y mutágenos (en adelante, «la Directiva»)8 para mantenerla al
día de los nuevos avances científicos y técnicos y tener en cuenta las opiniones de
las partes interesadas. En virtud del artículo 16 de la Directiva, deben establecerse,
sobre la base de la información de la que se disponga, incluidos datos científicos
y técnicos, los valores límite de exposición profesional respecto de todos aquellos
agentes carcinógenos o mutágenos para los que esto sea posible, que se harán figurar en su anexo III. Tal como se indica en el artículo 17, apartado 1, el anexo III de
la Directiva puede ser modificado de conformidad con el procedimiento regulado
en el artículo 153, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE), es decir, mediante el procedimiento legislativo ordinario.
En los últimos años, la Comisión ha propuesto tres Directivas por las que se modifica la Directiva. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron estas tres Directivas en diciembre de 20179, enero de 201910 y junio de 201911 respectivamente. Estas
tres revisiones, que se refieren a un total de veintiséis sustancias, permitieron, entre
otras cosas, revisar dos valores límite de exposición profesional, introducir veintidós nuevos valores límite de exposición profesional y establecer una observación
relativa a la absorción cutánea (en lo sucesivo, «observación «piel»»)12 para las dos
restantes (sin fijar ningún valor límite de exposición profesional).
Con el fin de proponer esta cuarta modificación de la Directiva, la Comisión consultó en dos fases a los interlocutores sociales a escala europea, en julio13 y noviembre de 201714 respectivamente, de conformidad con el artículo 154 del TFUE. Tanto
las organizaciones sindicales como las organizaciones patronales confirmaron que
las tres sustancias siguientes son de alta relevancia para la protección de los trabajadores e instaron a la Comisión a continuar el trabajo preliminar para establecer los
valores límite de exposición profesional en relación con esos agentes carcinógenos
prioritarios:
6. Comunicación de la Comisión titulada «Trabajo más seguro y saludable para todos – Modernización de
la legislación y las políticas de la UE de salud y seguridad en el trabajo», COM(2017) 12 final, disponible en:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0012.
7. https://roadmaponcarcinogens.eu/about/the-roadmap/.
8. Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos
durante el trabajo; Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32004L0037.
9. Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por la que
se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. Disponible en: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398.
10. Directiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 2019, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/?qid=1571906467330&uri=CELEX:32019L0130.
11. Directiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/?qid=1571906381017&uri=CELEX:32019L0983.
12. La asignación de una observación «piel» indica que existe la posibilidad de una absorción cutánea importante.
13. Documento de consulta de 26.7.2017, Primera fase de consulta a los interlocutores sociales en virtud del artículo 154 del TFUE, sobre las revisiones de la Directiva 2004/37/CE, para incluir valores límite de exposición
profesional vinculantes para agentes carcinógenos y mutágenos adicionales, C(2017) 5191 final.
14. Documento de consulta de 10.11.2017, Segunda fase de consulta a los interlocutores sociales en virtud del
artículo 154 del TFUE, sobre las revisiones de la Directiva 2004/37/CE, para incluir valores límite de exposición profesional vinculantes para agentes carcinógenos y mutágenos adicionales, C(2017) 7466 final.
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– Acrilonitrilo
– Compuestos de níquel
– Benceno
Esta lista fue ratificada por las autoridades de los Estados miembros, las organizaciones patronales y las organizaciones sindicales dentro del marco del Comité
Consultivo tripartito para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (CCSS), a través de
su Grupo de trabajo sobre sustancias químicas, y de conformidad con su mandato,
en el que la Comisión solicita el compromiso activo del Grupo de trabajo en la recomendación de prioridades para evaluaciones científicas nuevas o revisadas.
En la actualidad, más de un millón de trabajadores están expuestos al acrilonitrilo, los compuestos de níquel o el benceno. Si no se toman medidas a escala de la
UE, estos trabajadores seguirán corriendo el riesgo de contraer cáncer o de sufrir
otros problemas graves de salud. La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta proporciona información detallada sobre los distintos usos de estas
tres sustancias, cómo afectan a los trabajadores y los sectores específicos en los que
los trabajadores están expuestos a ellas.
La Directiva establece requisitos mínimos generales para eliminar o reducir la
exposición a todos los agentes carcinógenos y mutágenos que entran dentro de su
ámbito de aplicación. Los empleadores deben identificar y evaluar determinados
riesgos para los trabajadores derivados de la exposición a determinados agentes carcinógenos y mutágenos en el lugar de trabajo, y deben evitar tal exposición cuando
haya riesgos. Tienen que sustituir dichas sustancias o procedimientos, en la medida
en que sea técnicamente posible, por una sustancia o un procedimiento exentos de
peligro o menos peligrosos. En caso de que tal sustitución no sea técnicamente posible, la producción y la utilización del agente carcinógeno o mutágeno deben llevarse
a cabo en un sistema cerrado para evitar la exposición en la medida en que ello sea
técnicamente posible. Si ello tampoco es técnicamente posible, el nivel de exposición de los trabajadores debe reducirse a un valor tan bajo como sea técnicamente
posible. Esta es la obligación de reducción de la exposición que recoge el artículo 5,
apartados 2 y 3, de la Directiva.
Además de estos requisitos mínimos generales, la Directiva indica claramente
que la fijación de valores límite de exposición profesional por vía inhalatoria para
agentes carcinógenos y mutágenos para los que esto sea posible es una parte integrante del mecanismo de protección de los trabajadores15. Todavía hay que fijar valores límite para aquellos agentes químicos para los cuales no existen, y los existentes deben revisarse cada vez que resulte posible a la luz de los datos científicos más
recientes16. En el anexo III de la Directiva se establecen valores límite de exposición
profesional para determinados agentes carcinógenos o mutágenos.
Reducir la exposición a agentes carcinógenos y mutágenos en el lugar de trabajo mediante la fijación de valores límite de exposición profesional a escala de la
UE contribuye eficazmente a prevenir casos de cáncer y fallecimientos, así como
otros problemas de salud importantes no relacionados con el cáncer que provocan
estas sustancias. Por lo tanto, mejora la protección de los trabajadores al prolongar
la longitud, la calidad y la productividad de la vida laboral de los trabajadores europeos y garantizar un nivel mínimo de protección similar en toda la UE, contribuye
a mejorar la productividad y la competitividad de la UE y favorece las condiciones
de competencia equitativa para las empresas.
La información de que se dispone, especialmente los datos científicos, confirma la necesidad de completar el anexo III con valores límite de exposición profesional nuevos o revisados respecto a las tres sustancias carcinógenas mencionadas
anteriormente. También confirma la necesidad de mantener o añadir la observación

15. Artículo 1, apartado 1, y considerando 13 de la Directiva.
16. Artículo 16, apartado 1, y considerando 13 de la Directiva.
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«piel» respecto al acrilonitrilo y el benceno, así como una observación «sensibilización cutánea17 y respiratoria18» respecto a los compuestos de níquel.
Sobre esta base, se propone tomar medidas específicas con el fin de establecer
en el anexo III valores límite de exposición profesional respecto al acrilonitrilo y los
compuestos de níquel, y de revisar el valor límite de exposición profesional del benceno. Además de estos valores límite de exposición profesional, se propone también
añadir en el anexo III una observación «piel» respecto al acrilonitrilo y una observación «sensibilización cutánea y respiratoria» respecto a los compuestos de níquel.
También se ha mantenido la observación «piel» existente en relación con el benceno.
Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política
sectorial

Esta iniciativa está en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales proclamado en 201719, en particular con su principio n.º 10, que consagra el derecho de
los trabajadores a un entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado. El establecimiento de valores límite de exposición profesional nuevos o revisados contribuye a
establecer un alto nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.
Esta iniciativa también está en consonancia con la Comunicación titulada «Trabajo más seguro y saludable para todos»20, en la que la Comisión pone de relieve que
la Unión Europea debe continuar invirtiendo en la seguridad y la salud en el trabajo y se compromete a reforzar la lucha contra los cánceres profesionales mediante
propuestas legislativas.
Coherencia con otras políticas de la Unión

Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer
En sus orientaciones políticas para la Comisión Europea21, la presidenta Von
der Leyen reconoció que la Unión Europea puede hacer mucho más con respecto
al cáncer y se comprometió a presentar un plan europeo de lucha contra esta enfermedad. El 4 de febrero de 2020, la Comisión puso en marcha sus consultas en
toda la UE sobre el «Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer» con ocasión de una
conferencia titulada «Europe’s Beating Cancer Plan: Let’s Strive for More» [«Plan
Europeo de Lucha contra el Cáncer: Esforcémonos por lograr más resultados»], que
se celebró en el Parlamento Europeo.
El Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer se estructurará en torno a cuatro
pilares: prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y seguimiento asistencial. La
presente propuesta se ajusta a los objetivos del pilar de prevención, ya que establece medidas destinadas a reducir los factores de riesgo para el medio ambiente, por
ejemplo la contaminación y la exposición a sustancias químicas, y, en particular, la
reducción de la exposición a agentes carcinógenos en el lugar de trabajo.
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE
Los objetivos de la iniciativa son también conformes con el artículo 2 (derecho a
la vida) y el artículo 31 (derecho a unas condiciones de trabajo justas y equitativas)
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

17. Una observación «sensibilización cutánea» significa que la exposición a una sustancia puede provocar reacciones cutáneas adversas.
18. Una observación «sensibilización respiratoria» significa que la exposición a una sustancia por inhalación
puede provocar reacciones adversas en las vías respiratorias.
19. Véase la nota a pie de página n.º 5.
20. Comunicación de la Comisión titulada «Trabajo más seguro y saludable para todos – Modernización de
la legislación y las políticas de la UE de salud y seguridad en el trabajo», COM(2017) 12 final, disponible en:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0012.
21. Véase la nota a pie de página n.º 2.
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Reglamento REACH
El Reglamento REACH22, que entró en vigor en 2007, consolidó y desarrolló
determinadas partes de la legislación de la UE en materia de sustancias químicas,
incluidas aquellas relacionadas con la evaluación de riesgos y la adopción de medidas de gestión de riesgos. Este Reglamento establece, entre otras cosas, dos enfoques reguladores distintos en la UE, que son las restricciones y la autorización. Las
restricciones permiten a la UE imponer condiciones para la fabricación, la comercialización o el uso de una sustancia como tal, en una mezcla o en un artículo, y la
autorización está diseñada para garantizar que se controlen de forma adecuada los
riesgos derivados de sustancias extremadamente preocupantes (SEP) y que dichas
sustancias se sustituyan progresivamente por alternativas adecuadas que sean económica y técnicamente viables23.
Las disposiciones aplicables con respecto a la autorización o restricción conforme al Reglamento REACH de las sustancias químicas que se abordan en la presente
propuesta son:
– Restricción: comercialización y uso del benceno y sus mezclas con algunas excepciones, comercialización y uso del níquel y sus compuestos en joyería y artículos
destinados a entrar en contacto con la piel, así como comercialización o uso para
suministro al público en general del acrilonitrilo y sus mezclas.
– Autorización: ninguna de estas sustancias está sujeta a autorización con arreglo al Reglamento REACH.
La Directiva y el Reglamento REACH son jurídicamente complementarios. La
Directiva marco sobre salud y seguridad en el trabajo (Directiva 89/391/CEE)24 establece los principios fundamentales de la prevención y protección frente a los riesgos laborales y se aplica a todos los sectores de actividad. Su aplicación se prevé sin
perjuicio de las disposiciones nacionales y de la UE, existentes o futuras, que sean
más favorables para la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores
en el trabajo. Sobre la base del artículo 16 de la normativa sobre salud y seguridad
en el trabajo (incluida la Directiva), se adoptaron una serie de directivas individuales. En el Reglamento REACH se establece, por su parte, que dicho Reglamento se
aplica sin perjuicio de la legislación en materia de protección de los trabajadores,
incluida la Directiva.
En el marco de la complementariedad entre la Directiva y el Reglamento
REACH, tiene sentido proponer valores límite en la Directiva por las razones siguientes:
– La Directiva se aplica a cualquier uso de agentes carcinógenos o mutágenos en
el lugar de trabajo en todo su ciclo de vida, y abarca la exposición de los trabajadores a los agentes liberados en cualquier actividad laboral, ya se haya producido la
liberación de forma intencional o no, y tanto si las sustancias están disponibles en
el mercado como si no.
– La evaluación de riesgos realizada por los empleadores con arreglo a la Directiva 2004/37/CE está vinculada con el lugar de trabajo y es específica de cada procedimiento, y también debe tener en cuenta la exposición acumulada de los trabajadores durante su actividad laboral diaria a todos los agentes carcinógenos y mutágenos
presentes en el lugar de trabajo.
– Los valores límite de exposición profesional a agentes carcinógenos y mutágenos se establecen mediante un procedimiento sólido, en cuya adopción acaba inter-

22. Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas. Disponible
en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1907.
23. Comunicación de la Comisión titulada «Informe general de la Comisión sobre el funcionamiento de REACH y revisión de determinados elementos. Conclusiones y medidas». Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0116&from=EN.
24. DO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
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viniendo el colegislador, que se basa en la información disponible, tal como datos
científicos y técnicos, y las consultas con las partes interesadas.
– Los valores límite de exposición profesional son una parte importante de la Directiva y, en sentido más amplio, del planteamiento de gestión de los riesgos de los
productos químicos desde el punto de vista de la salud y la seguridad en el trabajo.
2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
Base jurídica

El artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE dispone que el Parlamento Europeo y el Consejo «podrán adoptar, en los ámbitos mencionados en las letras a) a i)
del apartado 1 [del artículo 153 del TFUE], mediante directivas, las disposiciones
mínimas que habrán de aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones y reglamentaciones técnicas existentes en cada uno de los Estados miembros.
Tales directivas evitarán establecer trabas de carácter administrativo, financiero y
jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas». El artículo 153, apartado 1, letra a), del TFUE establece que la Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros en el ámbito de «la mejora,
en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores».
La Directiva 2004/37/CE se adoptó sobre la base del artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE, con el fin de mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores. El
artículo 16 prevé la adopción de valores límite de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 153, apartado 2, del TFUE, respecto de todos aquellos
agentes carcinógenos o mutágenos para los que esto sea posible.
El objetivo de la presente propuesta es reforzar el nivel de protección de la salud de los trabajadores en consonancia con el artículo 153, apartado 1, letra a), del
TFUE, en forma de valores límite nuevos o revisados, así como de algunas observaciones en el anexo III de la Directiva. Por tanto, el artículo 153, apartado 2, letra b),
del TFUE, constituye la base jurídica adecuada para la propuesta de la Comisión.
De conformidad con el artículo 153, apartado 2, del TFUE, la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y seguridad de los trabajadores
es un aspecto de la política social en el que la UE comparte la competencia con los
Estados miembros.
Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

Los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores son, en general, similares en toda la UE, por lo que corresponde claramente a la Unión ayudar a los
Estados miembros a hacerles frente.
Los datos recogidos en los trabajos preparatorios ponen de manifiesto amplias
diferencias entre Estados miembros en cuanto al establecimiento de valores límite
para los carcinógenos que aborda la presente propuesta25. Algunos Estados miembros ya han establecido valores límite vinculantes a un nivel igual o inferior al recomendado por el CCSS. Esto demuestra que es posible una acción nacional unilateral
eficaz a efectos de fijar un valor límite para estos agentes químicos. Pero también
hay muchos casos en los cuales los Estados miembros disponen de valores límite
que ofrecen menos protección de la salud de los trabajadores que los presentados en
esta propuesta. En otros casos, los Estados miembros no disponen de valores límite
para estos carcinógenos. Además, los valores límite nacionales, cuando existen, varían considerablemente, lo cual da lugar a diferentes niveles de protección.
En tales circunstancias, no pueden garantizarse a todos los trabajadores de la
UE en todos los Estados miembros unos requisitos mínimos de protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a estos agentes carcinógenos mediante medidas adoptadas individualmente por cada Estado miembro.
25. Véase el cuadro 3 de la evaluación de impacto.
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El hecho de que existan distintos niveles de protección también puede constituir
un incentivo para que las empresas ubiquen sus instalaciones de producción en los
Estados miembros con requisitos menos estrictos. En todos los casos, la diversidad
de requisitos laborales influye en la competitividad, dado que generan costes diferentes a los operadores. Este efecto en el mercado único puede reducirse instaurando a escala de la UE unos requisitos mínimos específicos y claros de protección de
los trabajadores en los Estados miembros.
De ello se desprende que las medidas que se adopten a escala de la UE para alcanzar los objetivos de esta propuesta resultan necesarias y están en consonancia
con el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE). La modificación de la Directiva solo puede hacerse a nivel de la UE y una vez celebradas
unas consultas en dos fases con los interlocutores sociales (empleadores y trabajadores), de conformidad con el artículo 154 del TFUE.
Proporcionalidad

La presente propuesta supone un paso adelante para lograr el objetivo de mejorar
las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores.
Por lo que se refiere a los valores límite propuestos, se han tenido en cuenta factores de viabilidad socioeconómica tras largos e intensos debates con todas las partes interesadas (representantes de organizaciones de trabajadores, de organizaciones
patronales y de los gobiernos).
De conformidad con el artículo 153, apartado 4, del TFUE, las disposiciones
de la presente propuesta no impiden a los Estados miembros mantener o introducir
medidas de protección más estrictas compatibles con los Tratados, como, por ejemplo, unos valores límite inferiores. El artículo 153, apartado 3, del TFUE da a todo
Estado miembro la posibilidad de confiar a los interlocutores sociales, a petición
conjunta de estos últimos, la aplicación de las directivas adoptadas en virtud del artículo 153, apartado 2, de dicho Tratado, respetando así las disposiciones nacionales
bien establecidas sobre reglamentación en este ámbito.
De todo ello se desprende que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad
establecido en el artículo 5, apartado 4, del TUE, la presente propuesta no excede
de lo necesario para alcanzar los objetivos.
Elección del instrumento

El artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE dispone que podrán adoptarse,
«mediante directivas», las disposiciones mínimas de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.
3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación
existente

La evaluación ex post de las Directivas de la Unión Europea relativas a la seguridad y la salud en el trabajo (evaluación REFIT)26 pone de manifiesto que siguen
fabricándose en la UE sustancias químicas clasificadas como agentes carcinógenos
y mutágenos. Los trabajadores del sector manufacturero y los usuarios intermedios
también están expuestos a ellas. Las principales conclusiones de esta evaluación indican la gran importancia que se atribuye a la Directiva. Tras las preocupaciones
planteadas por diversas agrupaciones de interesados en el proceso de evaluación y
en los Informes nacionales de aplicación, debería considerarse la necesidad de adoptar valores límite relativos a más sustancias. La modificación de la Directiva mediante el establecimiento o la revisión de los valores límite de exposición profesio26. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Evaluación ex post de las Directivas de la Unión
Europea relativas a la seguridad y la salud en el trabajo» (evaluación REFIT). Disponible en: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017SC0010.
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nal de tres sustancias debería dar lugar a una mejor gestión de los riesgos químicos
en el futuro y a mejorar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.
Consultas con las partes interesadas

Consultas en dos fases con los interlocutores sociales europeos de conformidad con
el artículo 154 del TFUE
En 201727, la Comisión consultó en dos fases a los interlocutores sociales a escala de la UE de conformidad con el artículo 154, apartado 2, del TFUE. La primera fase de consultas con los interlocutores sociales se cerró el 30 de septiembre
de 2017, y en ella se determinaron las tres sustancias que debían ser objeto de esta
iniciativa. La segunda fase de consultas finalizó el 22 de diciembre de 2017, y en
ella se confirmó que estas tres sustancias debían abordarse en la presente iniciativa.
Estas consultas también permitieron recopilar las opiniones de los interlocutores
sociales con respecto a la posible dirección y el contenido de la acción de la UE en
relación con el establecimiento y/o revisión de los valores límite de exposición en
el trabajo vinculantes del anexo III de la Directiva, así como con respecto a futuras
revisiones de la Directiva.
Los resultados de la primera fase de consultas confirmaron la necesidad de adoptar medidas a nivel de la UE con el fin de establecer mejores normas en toda la
Unión para hacer frente a las situaciones de exposición de los trabajadores.
Las tres organizaciones de trabajadores28 que respondieron a la consulta reconocieron la importancia de la legislación existente y la necesidad de adoptar medidas adicionales. En términos generales, estuvieron de acuerdo con las cuestiones
descritas en el documento de consulta y confirmaron la importancia que conceden a la protección de los trabajadores frente a los riesgos para la salud vinculados
con la exposición a agentes carcinógenos y mutágenos, haciendo asimismo hincapié
en la necesidad de incluir regularmente en el anexo III valores límite de exposición
profesional nuevos o revisados.
Las cuatro organizaciones patronales29 que respondieron a las consultas respaldaron el objetivo de proteger eficazmente a los trabajadores contra el cáncer profesional, mediante el establecimiento de valores límite de exposición profesional vinculantes a escala de la UE, entre otras cosas. Con respecto a las cuestiones que se
determinaron en el documento de consulta, en principio, los empleadores respaldaron las revisiones futuras de la Directiva, con sujeción a determinadas condiciones.
En su opinión, deben fijarse valores límite de exposición profesional vinculantes
únicamente respecto a las sustancias prioritarias. El proceso de fijación de valores
límite de exposición profesional debe basarse en pruebas científicas sólidas, en la
viabilidad técnica y económica, en la evaluación del impacto socioeconómico y en
el dictamen del CCSS tripartito.
La segunda fase de las consultas con los interlocutores sociales se cerró el 22 de
diciembre de 2017. En el documento de consulta para esta segunda fase se consideraron las posibles vías de actuación de la UE a efectos de mejorar la protección de
los trabajadores contra los agentes carcinógenos o mutágenos.
Las tres organizaciones de trabajadores30 que respondieron a la segunda fase
de consultas reconocieron la importancia de seguir mejorando el marco legislativo
existente en consonancia con la acción propuesta de la Comisión y más allá de ella,
27. Estas consultas en dos fases abarcan las revisiones tercera y cuarta (la iniciativa actual) de la Directiva con
el fin de ahorrar tiempo y de celebrarlas con mayor rapidez. Esto explica por qué el desfase temporal entre la
consulta y la presente iniciativa es más largo de lo habitual.
28. Confederación Europea de Sindicatos (CES), Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI)
y Federación Europea de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (FETCM).
29. BusinessEurope, la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME), el
Grupo Europeo de Empresarios Químicos (ECEG) y el Consejo Europeo de Empresarios del Metal, la Ingeniería y las Industrias de Base Tecnológica (CEEMET).
30. La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP), la Confederación Europea de Sindicatos
(CES) y la Federación Europea de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (FETCM).
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con vistas a abordar de manera continuada los riesgos derivados de la exposición a
agentes carcinógenos y mutágenos. Asimismo, reiteraron la necesidad de alcanzar
en 2020 el objetivo de establecer cincuenta valores límite de exposición profesional
para agentes carcinógenos y mutágenos.
Las cuatro organizaciones patronales31 que respondieron a la segunda fase de
consulta confirmaron su apoyo a las medidas destinadas a proteger eficazmente a los
trabajadores contra el cáncer profesional, así como a la fijación de valores límite de
exposición profesional vinculantes a escala de la UE, pero subrayaron la necesidad
de asegurar que se fijen valores proporcionados y viables para su aplicación en términos técnicos. Si bien los empleadores consideraron que los criterios de la Comisión destinados a priorizar sustancias son pertinentes, sugirieron en particular que
también se incluyeran los criterios de viabilidad técnica y económica.
De las consultas de los interlocutores sociales se desprendió que resultaría apropiado añadir valores límite de exposición profesional nuevos o revisados en relación
con los tres agentes carcinógenos a través de una cuarta enmienda de la Directiva.
Consulta del Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
El CCSS está compuesto por tres miembros titulares por cada Estado miembro,
que representan a las administraciones nacionales, las organizaciones sindicales y
las organizaciones patronales, y es consultado de forma regular. Teniendo en consideración la aportación del Comité de Evaluación del Riesgo (RAC) de la Agencia
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), así como factores socioeconómicos y de viabilidad, emite dictámenes que se utilizan para preparar la propuesta
de la Comisión.
El CCSS ha adoptado dictámenes respecto al acrilonitrilo32, los compuestos de
níquel33 y el benceno34 en el marco de esta cuarta revisión de la Directiva. Además,
propone como posibles planteamientos para estas sustancias químicas uno o varios
valores límite de exposición profesional vinculantes con observaciones adicionales
respecto a todas ellas. Aunque la Directiva no propone valores límite biológicos, el
CCSS convino en la utilidad de la biovigilancia para el benceno y en el valor límite
biológico propuesto por el RAC para el acrilonitrilo.
Obtención y uso de asesoramiento especializado

Al revisar o establecer nuevos valores límite con arreglo a la Directiva, la Comisión sigue un procedimiento específico que conlleva obtener asesoramiento científico y consultar al CCSS. Es indispensable contar con una base científica sólida
que sustente cualquier actuación en materia de salud y seguridad en el trabajo, sobre todo en relación con los agentes carcinógenos y mutágenos. A este respecto,
con vistas a integrar el asesoramiento científico y en línea con la Comunicación de
la Comisión titulada «Trabajo más seguro y saludable para todos»35, de 10 de enero
de 2017, la Comisión busca el asesoramiento del Comité de Evaluación del Riesgo
(RAC) de la ECHA.
El RAC genera conocimientos analíticos comparativos de calidad y garantiza
que las propuestas, las decisiones y las medidas de la Comisión relativas a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores se basen en datos científicos
sólidos. Los miembros del RAC son expertos independientes y altamente cualificados y especializados que se seleccionan mediante criterios objetivos. Estos expertos
31. BusinessEurope, la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME), el
Grupo Europeo de Empresarios Químicos (ECEG) y el Consejo Europeo de Empresarios del Metal, la Ingeniería y las Industrias de Base Tecnológica (CEEMET).
32. Disponible en: https://circabc.europa.eu/sd/a/df365d23-26f3-4266-8a55-4b60f631506e/Doc.1050-19EN%20ACSH%20WPC_CMD__Opinion_acrylonitrile%20Adopted%2004062019.pdf.
33. Disponible en: https://circabc.europa.eu/sd/a/4748ba6a-59aa-4349-9baa-f85dc59a4ed3/Doc.1054-19-EN_
ACSH%20WPC_CMD_draft_Opinion_nickel%20rev-clean.pdf.
34. Disponible en: https://circabc.europa.eu/sd/a/b28832c6-8cc6-4a6c-b966-986211b180fc/Doc.1056-19-ENACSH%20CMD_Opinion_benzene%20Adoped%2004062019.pdf.
35. Véase la nota a pie de página n.º 6.
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proporcionan a la Comisión dictámenes que son útiles para desarrollar la política de
la UE en materia de protección de los trabajadores.
En el caso de esta iniciativa, el RAC proporcionó tres dictámenes científicos
relativos a los valores límite de exposición profesional para el acrilonitrilo36, los
compuestos de níquel37 y el benceno38, en los que evaluó los efectos de los agentes
químicos en la salud de los trabajadores sobre la base de datos científicos sólidos. El
RAC ayudó a la Comisión, especialmente por lo que se refiere a evaluar los últimos
datos científicos disponibles y proponer valores límite de exposición profesional
para la protección de los trabajadores contra los riesgos químicos, que deben fijarse
a nivel de la UE conforme a la Directiva. Aunque la Directiva no propone valores
límite biológicos, el RAC recomendó valores límite biológicos para el acrilonitrilo
y el benceno.
Tras las dos fases de consultas con los interlocutores sociales europeos, los servicios de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión iniciaron, el 9 de mayo de 2018, una licitación por procedimiento abierto39. Su
objetivo era llevar a cabo una evaluación del impacto social, económico y medioambiental de varias opciones de actuación para la protección de la salud de los trabajadores contra los riesgos derivados de una posible exposición a determinadas sustancias en el lugar de trabajo, incluidos el acrilonitrilo, los compuestos de níquel y
el benceno. El contrato comenzó el 3 de septiembre de 2018 y duró once meses. El
resultado de este estudio proporcionó la base principal para el informe de evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta.
Evaluación de impacto

La presente propuesta está acompañada de una evaluación de impacto. El informe de evaluación de impacto fue revisado por el Comité de Control Reglamentario el 27 de mayo de 2020. Recibió un dictamen favorable con reservas, que fueron
abordadas posteriormente en el informe de evaluación de impacto final.
Se estudiaron las siguientes opciones de distintos valores límite u observaciones
(«piel» y «sensibilización respiratoria y cutánea») en relación con cada uno de los
tres agentes carcinógenos:
– Una hipótesis de base consistente en que la UE no tomase más medidas para
cada agente químico contemplado en la presente iniciativa (opción 1).
– Además de la hipótesis de base, se consideraron opciones de valores límite de
exposición profesional al nivel propuesto por el CCSS y puntos de referencia adicionales (por ejemplo, el valor límite más estricto observado entre los Estados miembros o los valores límite de exposición profesional calculados por el RAC).
En una fase inicial se descartaron otras opciones, ya que se consideraron desproporcionadas o menos eficaces para alcanzar los objetivos de esta iniciativa. Estas opciones descartadas están relacionadas con la manera de establecer los valores
límite de exposición profesional, con la elección de otro instrumento o con el apoyo
de las pymes. Las opciones descartadas relacionadas con la manera de establecer los
valores límite de exposición profesional fueron la prohibición del uso de los agentes químicos carcinógenos y la adopción del valor límite de exposición profesional
más estricto de los Estados miembros. Los otros instrumentos considerados fueron
proporcionar información específica para el sector sin modificar la Directiva, instrumentos basados en el mercado, la autorregulación del sector, la regulación en el
marco de otros instrumentos de la UE (por ejemplo, el Reglamento REACH) y do36. Dictamen del RAC sobre el acrilonitrilo. Disponible en: https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/
acrylonitrile_opinion_en.pdf/102477c9-a961-2c96-5c4d-76fcd856ac19.
37. Dictamen del RAC sobre el níquel y sus compuestos. Disponible en: https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/nickel_opinion_en.pdf/9e050da5-b45c-c8e5-9e5e-a1a2ce908335.
38. Dictamen del RAC sobre el níquel y sus compuestos. Disponible en: https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/benzene_opinion_en.pdf/4fec9aac-9ed5-2aae-7b70-5226705358c7.
39. Los documentos de la licitación están disponibles en: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3559.
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cumentos de orientación. Además, también se descartó la adopción de soluciones
para las pymes porque un número muy significativo de trabajadores europeos no
estarían amparados por esta Directiva.
Se analizaron, respecto a cada agente químico, las repercusiones económicas,
sociales y medioambientales de las distintas opciones de actuación. Los resultados
del estudio se presentan en la evaluación de impacto que acompaña a la presente
propuesta. La comparación de las opciones de actuación y la elección de la preferida se realizaron según los siguientes criterios: eficacia, eficiencia y coherencia.
Se calculó la relación entre costes y beneficios durante un período de sesenta años,
teniendo en cuenta la estimación de la futura carga del cáncer en ese mismo plazo,
para tomar debidamente en consideración el período de latencia del cáncer. Todos
los pasos analíticos se realizaron de conformidad con las directrices para la mejora
de la legislación40.
Se optó por las medidas derivadas de los dictámenes del CCSS respecto a todos
los agentes químicos de la presente propuesta, incluidos los períodos de transición
relativos a las tres sustancias, medidas que se trasladaron a disposiciones legislativas. Estas medidas transitorias permitirán a las empresas disponer de más tiempo
para realizar las inversiones necesarias, al tiempo que mejoran ya la protección de
los trabajadores. De hecho, aunque se prevé que los gastos anualizados por empresa
sean sostenibles, la mayoría de las inversiones en medidas de gestión de riesgos tendrían lugar en una fase temprana del período de sesenta años considerado en los cálculos. En lo que respecta al acrilonitrilo y al benceno, el valor límite de exposición
profesional se aplicará después de un periodo de transición de cuatro años a partir
de la fecha de entrada en vigor de esta Directiva. Asimismo, se aplicará al benceno
un valor límite de exposición profesional transitorio durante el periodo desde los
dos a los cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. Estas medidas transitorias se consideran necesarias y suficientes para permitir a las empresas realizar las inversiones necesarias. Para el caso específico de los
compuestos de níquel, las medidas transitorias se aplicarán hasta el 17 de enero de
2025 con el fin de garantizar su coherencia con las medidas transitorias adoptadas
para el cromo VI41, que también se aplicarán hasta el 17 de enero de 2025. De hecho,
ambos grupos de sustancias (compuestos de níquel y compuestos de cromo VI) se
hallan frecuentemente en los mismos sectores y, a menudo, en los mismos procesos.
Tal como recomendó el CCSS42 con carácter unánime, la reducción de la exposición
a los compuestos de níquel y a los compuestos de cromo VI debe ser coordinada y
puede beneficiarse de sinergias. Partiendo de la base del análisis de la sugerencia
anterior, así como de los datos derivados del estudio externo, la Comisión considera
conveniente establecer períodos de transición para las tres sustancias.
Repercusiones en los trabajadores
Con respecto a las repercusiones en los trabajadores, la presente iniciativa debería aportar beneficios en lo que respecta a evitar casos de cáncer profesional y
de otras enfermedades graves, reduciendo al mismo tiempo efectos como el sufrimiento de los trabajadores y sus familias y la disminución de su calidad de vida o
su bienestar.
Se prevé obtener los mayores beneficios evaluables en relación con los compuestos de níquel y el benceno. La opción elegida daría como resultado lo siguiente:
– Acrilonitrilo: hasta 12 casos de cáncer cerebral y 408 casos de irritación nasal
evitados y un beneficio económico de entre 440 000 y 5 800 000 EUR.
– Compuestos de níquel: 133 casos de cáncer de pulmón, 702 casos de morbilidad pulmonar y 80 casos de abortos espontáneos evitados, así como un beneficio
económico de entre 72 y 92 millones EUR.
40. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es.
41. DO L 345 de 27.12.2017, p. 87.
42. Véase la nota a pie de página n.º 33.
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– Benceno: 182 casos de leucemia y 189 casos de leucocitopenia evitados y un
beneficio económico de entre 121 y 198 millones EUR.
Repercusiones en los empleadores
Con respecto a las repercusiones en los empleadores, la presente iniciativa podría conllevar un aumento de los costes para las empresas, que tendrán que adoptar
nuevas medidas de prevención y protección. No obstante, estas inversiones representarán una pequeña fracción de la cifra de negocios de las empresas. Asimismo,
las inversiones en medidas de protección ayudarán a las empresas a evitar costes
relacionados con las ausencias de personal y la reducción de la productividad que
podrían derivarse de la mala salud de los trabajadores.
Por otra parte, se prevén medidas transitorias para las tres sustancias, de manera
que las empresas dispondrían de más tiempo para realizar las inversiones necesarias, al tiempo que comiencen a mejorar la protección de los trabajadores. De hecho,
aunque se espera que los gastos anualizados por empresa sean sostenibles, la mayoría de las inversiones en medidas de gestión de riesgos tendrían lugar en una fase
temprana del período de sesenta años considerado en los cálculos.
La propuesta no añade ninguna obligación de información ni conllevará un aumento de la carga administrativa de las empresas.
Repercusiones en el medio ambiente
Con respecto a las repercusiones en el medio ambiente, la introducción del valor
límite de exposición profesional para el acrilonitrilo no conllevará la instalación adicional de sistemas de captación en proximidad de la fuente, que podrían generar un
aumento de emisiones en el aire. No se prevé que ninguna de las medidas de gestión
de riesgos potenciales para cumplir con la opción preferida respecto al acrilonitrilo
genere cambios significativos en las emisiones de esta sustancia en el agua. La introducción de la opción preferida respecto a los compuestos de níquel no debería cambiar significativamente las emisiones al medio ambiente totales de los compuestos
de níquel. Por consiguiente, el establecimiento de un valor límite de exposición profesional a escala de la UE para el acrilonitrilo y los compuestos de níquel no generará más emisiones al medio ambiente y no tendrá ninguna repercusión. Con respecto
al benceno, la reducción del valor límite de exposición profesional existente a escala de la UE reduciría incluso las emisiones fugitivas o difusas en algunos sectores.
Repercusiones en los Estados miembros o las autoridades nacionales
Con respecto a las repercusiones en los Estados miembros o las autoridades nacionales, los Estados miembros con valores límite de exposición profesional establecidos en el nivel de los valores límite fijados en la presente iniciativa se verán
menos afectados que los que cuenten con valores límite superiores o no dispongan
de ningún valor límite. Aunque los gastos administrativos y de cumplimiento difieran de un Estado miembro a otro, no deberían ser significativos. Las autoridades
podrían incurrir en costes administrativos suplementarios para ofrecer al personal
información y formación, y también a efectos de revisar las listas de comprobación
del cumplimiento. Con todo, esos costes son desdeñables comparados con los costes
globales de funcionamiento de las autoridades nacionales competentes.
Partiendo de la experiencia acumulada gracias al trabajo del Comité de Altos
Responsables de la Inspección de Trabajo (SLIC) y teniendo en cuenta cómo se hacen cumplir los valores límite en los diversos Estados miembros, es improbable que
la introducción de nuevos valores límite en la Directiva tenga repercusiones en los
costes globales de las visitas de inspección. Estas visitas están, en su mayor parte,
previstas con independencia de la propuesta y, con frecuencia, se planifican basándose en las reclamaciones recibidas durante un año concreto o en las estrategias de
inspección que establezca una autoridad determinada, que pueden abarcar los sectores industriales en los que estén presentes las sustancias químicas en cuestión. A ello
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hay que añadir que la mera existencia de valores límite de exposición profesional,
al introducir niveles máximos de exposición, facilita la tarea de los inspectores en
sus verificaciones.
Asimismo, esta iniciativa deberá contribuir a suavizar la pérdida económica del
sistema sanitario y el sistema de seguridad social del Estado miembro mediante la
prevención de enfermedades. Incluso se espera que los beneficios para las autoridades públicas sean superiores a los costes.
Adecuación regulatoria y simplificación

Efecto en las pymes
La presente propuesta no contiene regímenes menos estrictos para las microempresas ni las pymes, ya que la Directiva no las exime de la obligación de eliminar o
minimizar los riesgos derivados de la exposición profesional a agentes carcinógenos
o mutágenos.
A escala nacional ya existen valores límite de exposición profesional para muchos de los agentes carcinógenos cubiertos por la presente iniciativa, aunque difieran entre los Estados miembros. El establecimiento de valores límite que plantea
la presente propuesta no tendrá repercusiones en las pymes situadas o ubicadas en
Estados miembros cuyos valores límite nacionales sean iguales o inferiores a los
valores propuestos. No obstante, sí tendrá repercusiones económicas en los Estados
miembros (y en los operadores económicos establecidos en su territorio) que actualmente tienen valores límite de exposición profesional nacionales más elevados respecto a los agentes carcinógenos objeto de la propuesta.
Si bien las empresas que utilizan acrilonitrilo son principalmente grandes empresas, las pymes representan un gran porcentaje de las industrias correspondientes que tratan con compuestos de níquel y benceno. En lo que respecta a todas las
sustancias consideradas en esta iniciativa, las inversiones que requieren las pymes
representarán una pequeña proporción de la cifra de negocios de las pymes durante los próximos sesenta años. Solamente un número muy reducido de pymes en las
que se utilizan compuestos de níquel podrían enfrentarse a algunas dificultades para
cumplir con la opción preferida. Por esa razón, en el paquete de opciones preferidas
se han incluido periodos de transición que pretenden mitigar los retos.
Repercusiones en la competitividad de la UE y el comercio internacional
Esta iniciativa repercutirá de forma positiva en la competencia dentro del mercado interior, al reducir las diferencias competitivas entre las empresas que operan
en Estados miembros con distintos valores límite de exposición profesional nacionales y proporcionar mayor seguridad en cuanto al límite de exposición aplicable a
través de la UE.
Aunque esta iniciativa generará valores límite de exposición profesional más
estrictos en comparación con algunos de los principales países competidores de la
Unión Europea, no debería tener un impacto significativo en la competencia exterior
de las empresas de la UE. Como se ha mencionado anteriormente, los costes adicionales por empresa no son significativos en la mayoría de los casos.
Asimismo, los valores límites de exposición profesional establecidos en los países no pertenecientes a la UE no pueden necesariamente ser comparados con los valores límite de la UE. Los métodos para establecer los valores límite de exposición
profesional y su aplicación difieren en gran medida entre las distintas jurisdicciones debido, por ejemplo, a planteamientos distintos sobre la posibilidad de tener en
cuenta los factores socioeconómicos y de qué manera, a diferencias en la fuerza
ejecutiva o las expectativas relativas al cumplimiento, al uso de datos científicos y
métodos analíticos, a las relaciones industriales y a los papeles que desempeñen la
industria, los representantes de los trabajadores y otras partes. Como resultado, hay
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que actuar con mucha prudencia al hacer comparaciones y al extraer conclusiones
con respecto a valores que pueden no ser directamente comparables.
Derechos fundamentales

La iniciativa se considera coherente con la Carta de Derechos Fundamentales
de la UE, en particular su artículo 2 (derecho a la vida) y su artículo 31 (derecho a
trabajar en condiciones justas y equitativas que respeten su salud, seguridad y dignidad).
4. Repercusiones presupuestarias

La propuesta no exige nuevos recursos financieros ni de personal procedentes del
presupuesto de la UE ni de órganos creados por la UE.
5. Otros elementos
Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e
información

Los indicadores básicos para el seguimiento de las repercusiones de la presente
Directiva son el número de enfermedades profesionales y de casos de cáncer profesional en la UE y la reducción de los costes relacionados con el cáncer profesional para los operadores económicos y los sistemas de seguridad social en la Unión.
La supervisión del primer indicador se refiere a los datos disponibles recopilados
por Eurostat, los datos notificados por los empleadores a las autoridades nacionales
competentes de conformidad con el artículo 14, apartado 8, de la Directiva y a los
que puede acceder la Comisión de conformidad con el artículo 18 de la Directiva,
así como a los datos remitidos por los Estados miembros en sus informes nacionales
de aplicación de conformidad con el artículo 17 bis de la Directiva 89/391/CEE. La
supervisión del segundo indicador requiere la comparación de los datos estimados
con respecto a la carga del cáncer profesional en términos de pérdida económica y
costes sanitarios, así como a los datos recopilados posteriormente con respecto a estas cuestiones tras la adopción de la revisión.
Se llevará a cabo una evaluación de la conformidad en dos fases (controles de
transposición y de conformidad) para la transposición de los valores límite establecidos. La evaluación de la aplicación práctica de las enmiendas propuestas se realizará en el marco de la evaluación periódica que llevará a cabo la Comisión conforme al artículo 17 bis de la Directiva 89/391/CEE. Las autoridades nacionales,
concretamente las inspecciones de trabajo nacionales, se encargarán de la supervisión de la aplicación y el cumplimiento.
A escala de la UE, el Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo (SLIC) seguirá informando a la Comisión acerca de cualquier problema práctico relativo a la aplicación de la Directiva 2004/37/CE, así como de las dificultades
que surjan respecto al cumplimiento de los valores límite vinculantes. Asimismo, el
SLIC seguirá evaluando los casos notificados, intercambiando información y buenas
prácticas a este respecto y, si es necesario, desarrollando herramientas que apoyen
el cumplimiento, por ejemplo, directrices.
Documentos explicativos (para las Directivas)

Los Estados miembros deben enviar a la Comisión el texto de las disposiciones nacionales por las que se transpone la Directiva, así como una tabla de correspondencias entre esas disposiciones y la Directiva. Es necesario disponer de información clara sobre la transposición de las nuevas disposiciones para garantizar
el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la propuesta. La carga
administrativa adicional que supone la presentación de documentos explicativos no
es desproporcionada (es puntual y no requiere la participación de muchas organizaciones). Los Estados miembros pueden redactar mejor los documentos explicativos.
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Teniendo en cuenta lo que precede, conviene pedir a los Estados miembros que
se comprometan a notificar las medidas de transposición en uno o varios documentos que expliquen la relación entre las disposiciones de la Directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición.
Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Artículo 1
El artículo 1 establece que la Directiva 2004/37/CE se modifica con arreglo a
lo dispuesto en el anexo de la presente Directiva. Se añaden dos nuevas sustancias
al anexo III, ampliándose así la lista de valores límite vinculantes de la UE, que
se complementan con una observación «piel» en relación con el acrilonitrilo y una
observación «sensibilización cutánea y respiratoria», respecto a los compuestos de
níquel. Se ha actualizado el valor límite respecto a una sustancia que ya figuraba en
el anexo III, concretamente el benceno, y se ha mantenido su observación «piel».
En la última columna del cuadro, se proporcionan medidas transitorias referentes a
las tres sustancias.
Artículos 2 a 4
Los artículos 2 a 4 recogen las disposiciones habituales sobre transposición al
Derecho nacional de los Estados miembros. En particular, el artículo 3 hace referencia a la fecha de entrada en vigor de la Directiva.
Anexo
La expresión «valor límite» que figura en el anexo está definida en el artículo 2,
letra c), de la Directiva. Los valores límite abordan la exposición por vía inhalatoria, fijando una concentración máxima en el aire de un determinado agente químico
por encima de la cual no debe exponerse a los trabajadores, por término medio, en
un período determinado.
Se asigna una observación «piel» a cada agente químico respecto al cual el RAC
ha evaluado que su absorción a través de la piel puede contribuir a la carga corporal total, por lo que puede tener efectos negativos en la salud; en este caso, se trata
del acrilonitrilo. La asignación de una observación «piel» indica que existe la posibilidad de una absorción cutánea importante. Se asigna una observación «sensibilización cutánea» a un agente químico, concretamente los compuestos de níquel,
respecto al cual ha determinado el RAC que la exposición puede provocar reacciones cutáneas adversas. Se asigna una observación «sensibilización respiratoria» a
un agente químico, concretamente los compuestos de níquel, habiendo evaluado el
RAC que la exposición a este agente por vía inhalatoria puede provocar reacciones
adversas en las vías respiratorias. Los empleadores tienen la obligación de tomar en
consideración estas observaciones al evaluar los riesgos y al aplicar medidas de prevención y protección frente a un agente carcinógeno o mutágeno determinado, de
conformidad con la Directiva.
2020/0262 (COD)
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 153, apartado 2, letra b), en relación con su artículo 153, apartado 1, letra a),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
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Fascicle tercer

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo43,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones44,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) La Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo45 tiene por
objeto proteger a los trabajadores contra los riesgos para su salud y seguridad relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos en el lugar de trabajo. En dicha Directiva se establece un nivel uniforme de protección contra los riesgos relacionados con la exposición profesional a agentes carcinógenos y mutágenos
a través de un marco de principios generales que permite que los Estados miembros
garanticen la aplicación coherente de los requisitos mínimos. La finalidad de estos
requisitos mínimos es proteger a los trabajadores a escala de la Unión. Los Estados
miembros pueden fijar requisitos más estrictos.
(2) El principio n.º 10 del pilar europeo de derechos sociales46, proclamado de
forma conjunta por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en la Cumbre
social en favor del empleo justo y el crecimiento, que se celebró el 17 de noviembre
de 2017, dispone que todo trabajador tiene derecho a un elevado nivel de protección de la salud y la seguridad durante el trabajo, incluida la protección frente a la
exposición a agentes carcinógenos y mutágenos en el trabajo.
(3) Unos valores límite de exposición profesional vinculantes que no deben superarse constituyen un componente importante de las medidas generales para la
protección de los trabajadores que establece la Directiva 2004/37/CE. Deben fijarse
valores límite y otras disposiciones vinculadas en lo que respecta a todos aquellos
agentes carcinógenos o mutágenos para los que esto sea posible a partir de la información disponible, especialmente los datos científicos y técnicos.
(4) El cumplimiento de esos valores límite de exposición profesional vinculantes
se entiende sin perjuicio de otras obligaciones de los empleadores en virtud de la
Directiva 2004/37/CE, en particular la reducción del uso de agentes carcinógenos y
mutágenos en el lugar de trabajo, la prevención o reducción de la exposición de los
trabajadores a agentes carcinógenos o mutágenos y las medidas que deban aplicarse
a tal efecto. Entre ellas deben incluirse, en la medida en que sea técnicamente posible, la sustitución del agente carcinógeno o mutágeno por una sustancia, una mezcla o un procedimiento que no sean peligrosos para la salud de los trabajadores o lo
sean en menor grado, la utilización de un sistema cerrado y otras medidas destinadas a reducir el nivel de exposición de los trabajadores.
(5) Con la presente Directiva se refuerza la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores en el lugar de trabajo. Es conveniente establecer nuevos valores
límite en la Directiva 2004/37/CE a la luz de la información disponible, como los
nuevos datos científicos y técnicos, valores que también deben basarse en una evaluación exhaustiva del impacto socioeconómico y de la disponibilidad de protocolos
y técnicas para la medición del nivel de exposición en el lugar de trabajo. De ser posible, dicha información debe incluir datos sobre los riesgos residuales para la salud
de los trabajadores, dictámenes del Comité de Evaluación del Riesgo (RAC) de la
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), así como dictámenes
del Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (CCSS). La información relativa al riesgo residual, publicada a escala de la Unión, es valiosa para
cualquier futura labor destinada a limitar los riesgos de la exposición profesional a
los agentes carcinógenos y mutágenos.
43. DO C de , p. .
44. DO C de , p. .
45. Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la protección de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante
el trabajo (Sexta Directiva específica a efectos del apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE del
Consejo) (DO L 158 de 30.4.2004, p. 50).
46. Pilar europeo de derechos sociales, noviembre de 2017, disponible en: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_es.pdf.
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(6) En consonancia con las recomendaciones del RAC y del CCSS, en la medida
de lo posible, deben establecerse los valores límite para la vía de exposición inhalatoria en relación con una media ponderada temporalmente con un período de referencia de ocho horas (exposición de larga duración) y, en el caso de determinados
agentes carcinógenos o mutágenos, con un período de referencia más corto, en general con una media ponderada temporalmente a lo largo de quince minutos (exposición de corta duración), a fin de limitar, en la medida de lo posible, los efectos que
se producen con una exposición de corta duración.
(7) Asimismo, es preciso considerar otras vías de absorción de todos los agentes
carcinógenos y mutágenos distintas a la inhalación, incluida la transcutánea, para
garantizar el mejor nivel posible de protección.
(8) La evaluación de los efectos en la salud de los agentes carcinógenos objeto de
la presente Directiva se basó en los conocimientos científicos pertinentes del RAC.
En virtud de un Acuerdo de Nivel de Servicio firmado por la Dirección General de
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión y la ECHA, el RAC proporciona evaluaciones científicas sobre el perfil toxicológico de cada una de las sustancias químicas
prioritarias seleccionadas por lo que se refiere a sus efectos adversos en la salud de
los trabajadores.
(9) El acrilonitrilo cumple los criterios para ser clasificado como agente carcinógeno (de categoría 1B) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo47, por lo que es un carcinógeno en el sentido de
la Directiva 2004/37/CE. A partir de la información de que se dispone, incluidos datos científicos y técnicos, es posible determinar un valor límite a largo y corto plazo
para dicho agente carcinógeno. El acrilonitrilo también puede absorberse a través
de la piel. Por consiguiente, procede establecer un valor límite para el acrilonitrilo en el ámbito de la Directiva 2004/37/CE, y asignar una observación «piel». Con
arreglo al dictamen del RAC, el CCSS convino en la utilidad de la biovigilancia del
acrilonitrilo, lo cual debe tenerse en cuenta a la hora de desarrollar directrices sobre
el uso práctico de la biovigilancia.
(10) En lo que respecta al acrilonitrilo, puede resultar difícil cumplir a corto plazo el valor límite de 1 mg/m³ (0,45 ppm) y el valor límite a corto plazo de 4 mg/m³
(1,8 ppm). Por lo tanto, debería introducirse un periodo de transición de cuatro años
desde la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, a partir del cual se apliquen estos valores límite de exposición profesional.
(11) Los compuestos de níquel cumplen los criterios para ser clasificados como
agentes carcinógenos (de categoría 1A) de conformidad con el Reglamento (CE)
n.º 1272/2008, por lo que deben considerarse carcinógenos en el sentido de la Directiva 2004/37/CE. A partir de la información de que se dispone, incluidos datos
científicos y técnicos, es posible determinar valores límite para ese grupo de agentes carcinógenos. La exposición a compuestos de níquel en el lugar de trabajo puede dar lugar también a una sensibilización cutánea y una sensibilización de las vías
respiratorias. Por consiguiente, procede establecer dos valores límite para las fracciones inhalable y respirable de los compuestos de níquel en el ámbito de la Directiva 2004/37/CE, y asignar una observación «sensibilización cutánea y respiratoria».
(12) En lo que respecta a los compuestos de níquel, puede resultar difícil cumplir
los valores límite de 0,01 mg/m³ para la fracción respirable y de 0,05 mg/m³ para
la fracción inhalable en diversos sectores o procesos, especialmente por lo que se
refiere a la fundición, las refinerías y la soldadura. Por otro lado, dado que pueden
utilizarse medidas de gestión de riesgos idénticas para los compuestos de cromo
(VI) y los compuestos de níquel, es conveniente poner en consonancia las medidas transitorias que tienen por finalidad reducir la exposición a estos dos grupos de
agentes carcinógenos. Por consiguiente, debería introducirse un periodo de transi47. Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1272.
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ción hasta el 17 de enero de 2025 inclusive, durante el cual se aplique el valor límite
de 0,1 mg/m³ a la fracción inhalable de los compuestos de níquel. Este periodo de
transición garantizaría la armonización con la fecha de aplicación del valor límite
de exposición profesional respecto a los compuestos de cromo (VI) que se adoptó
en la Directiva 2017/2398/UE48.
(13) El benceno cumple los criterios para ser clasificado como agente carcinógeno (de categoría 1A) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, por
lo que debe considerarse carcinógeno en el sentido de la Directiva 2004/37/CE. El
benceno también puede absorberse a través de la piel. Debe revisarse el valor límite
establecido para el benceno en el anexo III de la Directiva 2004/37/CE a la luz de
los datos científicos más recientes y conviene mantener la observación «piel». Sobre
la base del dictamen del RAC, el CCSS convino en la utilidad de la biovigilancia
del benceno, lo cual debe tenerse en cuenta a la hora de desarrollar directrices sobre
el uso práctico de la biovigilancia.
(14) En lo que respecta al benceno, puede resultar difícil cumplir a corto plazo el
valor límite revisado de 0,2 ppm (0,66 mg/m³) en algunos sectores. Debería introducirse un periodo de transición de cuatro años desde la entrada en vigor de la presente
Directiva. Desde los dos años hasta los cuatro años después de la entrada en vigor,
debería aplicarse un valor límite transitorio de 0,5 ppm (1,65 mg/m³).
(15) La Comisión ha llevado a cabo una consulta en dos fases con los interlocutores sociales y las organizaciones patronales a escala de la Unión de conformidad
con el artículo 154 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. También
ha consultado al CCSS, que ha adoptado dictámenes respecto a todas las sustancias
prioritarias cubiertas por la presente Directiva y recomendado uno o varios valores
límite de exposición profesional vinculantes respecto a cada una de ellas, así como
las observaciones correspondientes.
(16) Los valores límite establecidos en la presente Directiva deben verificarse
y revisarse periódicamente para velar por su coherencia con el Reglamento (CE)
n.º 1907/200649.
(17) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la protección de los
trabajadores contra los riesgos para su seguridad y su salud, incluida la prevención
de tales riesgos, derivados o que puedan derivarse de la exposición durante el trabajo a agentes carcinógenos o mutágenos, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede
lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con
el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión
Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el
mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho
objetivo.
(18) Puesto que la presente Directiva se refiere a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo, debe transponerse en el plazo de
dos años a partir de la fecha de su entrada en vigor.
(19) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2004/37/CE en consecuencia.
Han adoptado la presente directiva:
Artículo 1

El anexo III de la Directiva 2004/37/CE se modifica con arreglo a lo dispuesto
en el anexo de la presente Directiva.

48. Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por la que
se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. Disponible en: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398.
49. Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas. Disponible
en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1907.
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Artículo 2

1. Los Estados miembros pondrán en vigor, a más tardar el [dos años después
de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido
en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de
dichas disposiciones.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada
referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente
Directiva.
Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; oor el Consejo, el presidente
N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada
a l’Arxiu del Parlament.
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre la sentència
del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalitat i
nul·litat de part del Pla estratègic d’acció exterior i relacions amb la
Unió Europea 2019-2020
354-00386/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 79144).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 26.10.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la
consellera de Justícia sobre les informacions relatives al treball
d’interns dels centres penitenciaris gestionats per la Generalitat en la
preparació del referèndum de l’1 d’octubre
354-00387/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Lorena Roldán Suárez, juntament amb una altra diputada del GP Cs (reg. 80149).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.10.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la
consellera de Justícia sobre els incidents als centres penitenciaris
gestionats per la Generalitat
354-00388/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP Cs (reg. 80153).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.10.2020.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre l’increment de la inseguretat a l’àrea
metropolitana de Barcelona
354-00389/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Dimas Gragera Velaz, juntament amb un altre diputat
del GP Cs (reg. 80180).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.10.2020.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència de Neus Roig Truñonosa,
presidenta de l’Observatori de les Desaparicions Forçades de
Menors, amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició
forçada de menors a Catalunya
352-01872/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 80168).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.10.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’Ángela Álvarez Guirao,
presidenta de l’Associació Bebés Robados, amb relació a la
Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a
Catalunya
352-01873/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 80168).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.10.2020.

Proposta d’audiència en comissió de Neus Roig, presidenta de
l’Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors, amb relació
a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a
Catalunya
352-01874/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 80623).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.10.2020.
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Proposta d’audiència en comissió d’Adelina Ruiz Santos, presidenta
de SOS Bebés Robados Catalunya, amb relació a la Proposició de llei
sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya
352-01875/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 80623).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.10.2020.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de
l’Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors amb relació
a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a
Catalunya
352-01933/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 81149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.10.2020.

Proposta d’audiència d’una representació de SOS Bebés Robados
Catalunya amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició
forçada de menors a Catalunya
352-01934/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 81149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.10.2020.

Sol·licitud de compareixença de María Romilda Servini davant la
Comissió de Justícia perquè informi sobre violació de drets humans i
memòria històrica
356-00732/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 59215).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.10.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Save the
Children davant la Comissió d’Educació perquè presenti l’informe
«Tancar la bretxa»
356-00759/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en
la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 582.
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Sol·licitud de compareixença d’un representació de la Plataforma
Defensem la Formació Professional i les Escoles d’Art davant la
Comissió d’Educació perquè informi sobre la situació de la formació
professional
356-00769/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en
la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 582.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de
Mares i Pares d’Alumnes d’Estudis Sufragats amb Fons Públics no
Universitaris davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la
situació de la formació professional
356-00781/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en
la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 582.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió d’Educació
perquè informi sobre la situació de la formació professional
356-00782/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en
la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 582.

Sol·licitud de compareixença d’Elena Ferrero, en representació de
l’entitat Avalot, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè
informi sobre la desocupació juvenil posterior al confinament
356-00804/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de
Joventut, en la sessió 12, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 583.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat Acció
Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi
sobre la desocupació juvenil posterior al confinament
356-00805/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de
Joventut, en la sessió 12, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 583.

Sol·licitud de compareixença d’Eudald Planella, en representació
de la Unió de Joves Pagesos, davant la Comissió de Polítiques de
Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil posterior al
confinament
356-00806/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de
Joventut, en la sessió 12, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 583.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Pimec Jove
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la
desocupació juvenil posterior al confinament
356-00807/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de
Joventut, en la sessió 12, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 583.

Sol·licitud de compareixença de Ferran Coll, en representació de
l’Eina - Espai Jove de la Intersindical - CSC, davant la Comissió de
Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil
post-confinament
356-00808/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de
Joventut, en la sessió 12, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 583.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Talent Hub
Institute davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi
sobre la desocupació juvenil després del desconfinament
356-00833/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de
Joventut, en la sessió 12, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 583.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació
de Joves Empresaris de Catalunya davant la Comissió de Polítiques
de Joventut perquè informi sobre els efectes de la crisi en els joves
empresaris i autònoms
356-00834/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de
Joventut, en la sessió 12, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 583.

Sol·licitud de compareixença d’Olga Lasaga Millet, directora del
Servei de Pràctiques i Ocupació de la Universitat Abat Oliba, davant
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la
situació de precarietat i desocupació de la joventut
356-00835/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de
Joventut, en la sessió 12, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 583.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació
Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura davant la
Comissió d’Educació perquè informi sobre la situació del lleure
educatiu
356-00836/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en
la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 582.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació
de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya davant la Comissió
d’Educació perquè informi sobre la situació del lleure educatiu
356-00837/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en
la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 582.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Confederació
Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió
d’Educació perquè informi sobre la situació del lleure educatiu
356-00838/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en
la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 582.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió
d’Educació perquè informi sobre els reptes que enfronten les escoles
com a conseqüència de la Covid-19
356-00839/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en
la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 582.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi
de Pedagogs de Catalunya davant la Comissió d’Educació
perquè informi sobre els reptes que enfronten les escoles com a
conseqüència de la Covid-19
356-00840/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en
la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 582.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot, Joves de
la Unió General de Treballadors de Catalunya, davant la Comissió de
Polítiques de Joventut perquè valori el preacord sobre la figura dels
becaris i dels contractes en pràctiques en el marc de la negociació
col·lectiva
356-00855/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de
Joventut, en la sessió 12, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 583.

Sol·licitud de compareixença de Pamela Navarrete, en representació
del Col·lectiu d’Escoles contra la Segregació, davant la Comissió
d’Educació perquè informi sobre els reptes de la lluita contra la
segregació
356-00869/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en
la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 582.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Royes Vila, directora
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, davant la Comissió
d’Interior perquè informi sobre la formació que l’Escola de Policia de
Catalunya i l’Àrea de Brigada Mòbil van fer a inspectors de seguretat
de Las Condes, a Santiago de Xile
356-00902/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 79197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.10.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Institut
Català Internacional per la Pau davant la Comissió d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència perquè presenti l’enquesta
«Convivència i polarització a Catalunya»
356-00903/12
SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units (reg. 79232).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, 26.10.2020.
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Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia
perquè informi sobre els incidents als centres penitenciaris
gestionats per la Generalitat
356-00905/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 80154).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.10.2020.

Sol·licitud de compareixença de Carles Mundó Blanch, exconseller
de Justícia, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les
informacions relatives al treball d’interns dels centres penitenciaris
gestionats per la Generalitat en la preparació del referèndum de l’1
d’octubre
356-00906/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 80155).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.10.2020.

Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença en ponència de Helen Darbishire, representant
d’Access Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de protecció
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
353-00159/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de protecció
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat», el 16.10.2020.

Compareixença en ponència del titular del Jutjat de Violència sobre
la Dona núm. 1 de Sabadell amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00898/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00032/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.
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Compareixença en ponència de María del Pilar Martín Nájera,
fiscal del servei de violència de gènere de la Fiscalia Provincial de
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
353-00903/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00033/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Sensi Domínguez, jurista especialista
en igualtat, abordatge i prevenció de l’assetjament sexual en el
treball, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència
masclista
353-00908/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00034/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Júlia Humet Ribas, membre de
Nèmesi advocades, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
353-00911/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00035/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Carmen Valenzuela Hidalgo, diputada
de la Junta de Govern i responsable del torn d’ofici del Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona i especialista en temes de gènere, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00912/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00036/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.
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Compareixença en ponència de Pilar Rebaque, vicepresidenta de
la Comissió de Dones Advocades del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
353-00914/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00037/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Mònica Caellas Camprubí, advocada
penalista de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00915/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00038/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Lídia Santos Arnau, diputada al
Parlament de Catalunya de la setena i la vuitena legislatures, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00926/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00039/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Carme Figueras Siñol, diputada al
Parlament de Catalunya de la cinquena a la vuitena legislatures i
consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00927/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00040/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.
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Compareixença en ponència de Laia Narciso Pedro, professora
d’antropologia social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00931/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00041/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Compareixença en ponència d’Olga
Serradell, professora del Departament de Sociologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00932/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00042/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Pilar Rey Peña, professora de Dret
Penal de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00934/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00043/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de María Luisa Palazón Garrido,
professora titular de Dret Civil de la Universitat de Granada, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00936/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00044/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones

88

BOPC 716
29 d’octubre de 2020

Compareixença en ponència de Gemma Altell Albajes, psicòloga
social especialista en temes de gènere, amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
353-00937/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00045/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’Eva Cruells López, psicòloga social i
consultora de polítiques públiques i socials de gènere, amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00939/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00046/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Patrícia Melgar, doctora en
Pedagogia per la Universitat de Barcelona, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00940/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00047/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Núria Vergés Bosch, investigadora
postdoctoral del Departament de Sociologia de la Universitat de
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
353-00941/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00048/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.
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Compareixença en ponència de Rosa María Rodríguez Magda,
filòsofa i escriptora especialista en pensament contemporani i
feminisme, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
353-00942/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00049/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Marisol Rojas Fernández,
responsable del circuit de violència masclista i técnica d’atenció del
Servei d’Informació i Atenció a les Dones de Sant Boi de Llobregat,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00944/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00050/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de María Jesús Rodríguez Marcos,
psicòloga especialista en violència masclista del Servei d’Intervenció
Especialitzada del Baix Llobregat, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones
a erradicar la violència masclista
353-00945/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00051/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Laura Pérez, quarta tinenta d’alcalde
de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
353-00946/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00052/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.
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Compareixença en ponència de Marta Selva, periodista i
expresidenta de l’Institut Català de les Dones, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00947/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00053/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Montserrat Vilà, representant de la
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00949/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00054/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la xarxa de
Dones Directives i Professionals de l’Acció Social amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00951/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00055/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Carme Catalan, representant de la
Xarxa de Dones per la Salut, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00952/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00056/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació de l’associació
contra la violència de gènere Alma amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones
a erradicar la violència masclista
353-00953/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00057/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació IPSS
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00954/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00058/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació
Mujeres Pa’lante amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
353-00955/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00059/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Sílvia Aldavert, coordinadora
de l’Associació Drets Sexuals i Reproductius, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00957/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00060/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.
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Compareixença en ponència de Mercè Meroño, representant de la
Fundacio Àmbit Prevenció, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00958/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00061/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Gràcia Coll Navarro, vicepresidenta
de l’Associació Catalana de Llevadores, amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
353-00959/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00062/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de
Professionals de la Igualtat de Gènere amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
353-00960/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00063/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de
dones Veus Gitanes amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
353-00961/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00064/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.
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Compareixença en ponència de Mari Carme Riu, presidenta de
l’associació Dones No Estàndards, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones
a erradicar la violència masclista
353-00962/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00065/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Surt
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00963/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00066/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Clarisa Velocci, representant de
l’associació Genera i experta en drets humans, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00964/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00067/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’Elena Longares, representant de
l’associació LesBiCat i de la fundació Banc dels Aliments, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00965/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00068/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.
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Compareixença en ponència d’Amàlia Tarrés, representant del
Col·legi de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
353-00966/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00069/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’Alba Garcia, representant de la
Secretaria de les Dones de Comissions Obreres, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00967/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00070/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Secretaria
d’Igualtat de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00968/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00071/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació del sindicat Sindillar
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00969/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00072/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.
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Compareixença en ponència de Paula Ezquerra, representant de la
Intersindical Alternativa de Catalunya, amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
353-00971/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00073/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Creu Roja
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00972/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00074/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de l’organització
no governamental Mans Unides amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00973/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00075/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Montse Benito, representant de la
plataforma Novembre Feminista, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones
a erradicar la violència masclista
353-00974/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00076/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa
d’acció comunitària i feminista Candela amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
353-00975/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00077/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Blanca Valdivia Gutiérrez, membre
d’Arquitectes Punt 6, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00976/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00078/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Marta Delatte, representant del
col·lectiu de recerca Liquen Data Lab, amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista
353-00979/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00079/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Marité Cocciarni, representant del
col·lectiu antiracista Tic Tac, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00980/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00080/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.
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Compareixença en ponència de Marta Roqueta, periodista experta
en perspectiva de gènere, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista
353-00981/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00081/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Sara Cuentas, periodista i
investigadora, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista
353-00982/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00082/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Bel Olid, escriptora, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00983/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00083/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència d’Esther Vivas, escriptora, amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00984/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00084/12; 352-01575/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.
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Compareixença en ponència de Teo Pardo, activista transgènere,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00988/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00085/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Georgina Monge, militant feminista,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00989/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00086/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en ponència de Sergi Soler Martí amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista
353-00991/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00020/12; 343-00087/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020.

Compareixença en comissió d’una representació de la Federació
d’Associacions de Gent Gran de Catalunya, davant la Comissió
d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
357-00848/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de
les Residències per a Gent Gran, tinguda el 26.10.2020, DSPC-C 586.
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Compareixença en comissió d’Estanis Vayreda Puigvert, director
general de SUMAR - Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya,
davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències
de la Gent Gran
357-00878/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de
les Residències per a Gent Gran, tinguda el 26.10.2020, DSPC-C 586.

Compareixença de la presidenta en funcions del Consell de Govern
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals per a informar sobre els reptes dels mitjans
públics catalans després de la crisi de la Covid-19
357-00926/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió 24, tinguda el 16.10.2020, DSPC-C 581.

Compareixença del director de Televisió de Catalunya davant la
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals per a informar sobre els reptes dels mitjans
públics catalans després de la crisi de la Covid-19
357-00927/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió 24, tinguda el 16.10.2020, DSPC-C 581.

Compareixença del director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre els reptes dels
mitjans públics catalans després de la crisi de la Covid-19
357-00928/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió 24, tinguda el 16.10.2020, DSPC-C 581.
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Compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a
informar sobre l’activitat duta a terme pel Consell el 2019
357-00929/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió 24, tinguda el 16.10.2020, DSPC-C 581.

Compareixença d’Elena Ferrero, en representació d’Avalot - Joves de
la Unió General de Treballadors de Catalunya, davant la Comissió de
Polítiques de Joventut per a informar sobre la desocupació juvenil
posterior al confinament
357-00930/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 12, tinguda el
20.10.2020, DSPC-C 583.

Compareixença d’una representació de l’entitat Acció Jove davant
la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la
desocupació juvenil posterior al confinament
357-00931/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 12, tinguda el
20.10.2020, DSPC-C 583.

Compareixença d’Eudald Planella, en representació de la Unió de
Joves Pagesos, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a
informar sobre la desocupació juvenil posterior al confinament
357-00932/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 12, tinguda el
20.10.2020, DSPC-C 583.
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Compareixença d’una representació de Pimec Jove davant la
Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la
desocupació juvenil posterior al confinament
357-00933/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 12, tinguda el
20.10.2020, DSPC-C 583.

Compareixença de Ferran Coll, en representació de l’entitat L’Eina Espai Jove de la Intersindical-CSC, davant la Comissió de Polítiques
de Joventut per a informar sobre la desocupació juvenil posterior al
confinament
357-00934/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 12, tinguda el
20.10.2020, DSPC-C 583.

Compareixença d’una representació de l’associació empresarial
Talent Hub Institute davant la Comissió de Polítiques de Joventut per
a informar sobre la desocupació juvenil posterior al desconfinament
357-00935/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 12, tinguda el
20.10.2020, DSPC-C 583.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Joves
Empresaris de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de
Joventut per a informar sobre els efectes de la crisi en els
empresaris i autònoms joves
357-00936/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 12, tinguda el
20.10.2020, DSPC-C 583.
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Compareixença d’Olga Lasaga Millet, directora del Servei de
Pràctiques i Ocupació de la Universitat Abat Oliba, davant la
Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la situació
de precarietat i desocupació dels joves
357-00937/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 12, tinguda el
20.10.2020, DSPC-C 583.

Compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió
General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de
Polítiques de Joventut per a valorar el preacord sobre els becaris i
els contractes en pràctiques en el marc de la negociació col·lectiva
357-00938/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 12, tinguda el
20.10.2020, DSPC-C 583.

Compareixença d’una representació de Save the Children davant la
Comissió d’Educació per a presentar l’informe «Tancar la bretxa»
357-00939/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C
582.

Compareixença d’una representació de la plataforma «Defensem
laformació professional i les escoles d’art» davant la Comissió
d’Educació per a informar sobre la situació de la formació
professional
357-00940/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C
582.
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Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions
de Mares i Pares d’Alumnes d’Estudis Sufragats amb Fons Públics no
Universitaris davant la Comissió d’Educació per a informar sobre la
situació de la formació professional
357-00941/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C
582.

Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya davant la Comissió d’Educació per a informar
sobre la situació de la formació professional
357-00942/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C
582.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana
d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura davant la Comissió
d’Educació per a informar sobre la situació del lleure educatiu
357-00943/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C
582.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Cases de
Colònies i Albergs de Catalunya davant la Comissió d’Educació per a
informar sobre la situació del lleure educatiu
357-00944/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C
582.

Compareixença d’una representació de la Confederació Empresarial
del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió d’Educació
per a informar sobre la situació del lleure educatiu
357-00945/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C
582.
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Compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i
Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió d’Educació
per a informar sobre els reptes que enfronten les escoles com a
conseqüència de la Covid-19
357-00946/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C
582.

Compareixença d’una representació del Col·legi de Pedagogs de
Catalunya davant la Comissió d’Educació per a informar sobre els
reptes que enfronten les escoles com a conseqüència de la Covid-19
357-00947/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C
582.

Compareixença de Pamela Navarrete, en representació del Col·lectiu
d’Escoles contra la Segregació, davant la Comissió d’Educació per a
informar sobre els reptes de la lluita contra la segregació
357-00948/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C
582.

Compareixença d’una representació del Marc Unitari de la Comunitat
Educativa davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i
la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les
polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures
de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de
Covid-19
357-00952/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques en la sessió 4, tinguda el 02.10.2020, DSPC-C 568.
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Compareixença d’una representació de la Fundació Bofill davant
la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials
i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis
legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i
econòmica després de la pandèmia de Covid-19
357-00953/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques en la sessió 4, tinguda el 02.10.2020, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions
de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya davant la Comissió d’Estudi
de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a
informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per
a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la
pandèmia de Covid-19
357-00954/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques en la sessió 4, tinguda el 02.10.2020, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana
d’Universitats Públiques davant la Comissió d’Estudi de la
Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar
sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar
mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia
de Covid-19
357-00955/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques en la sessió 4, tinguda el 02.10.2020, DSPC-C 568.

Compareixença en comissió d’una representació de Metges sense
Fronteres davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les
Residències per a Gent Gran
357-00956/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent
Gran en la sessió 6, tinguda el 26.10.2020, DSPC-C 586.
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Compareixença en comissió de Vicente Botella, president de la Unió
de Petites i Mitjanes Residències, davant la Comissió d’Investigació
sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran
357-00957/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent
Gran en la sessió 6, tinguda el 26.10.2020, DSPC-C 586.

Compareixença en comissió de José Manuel Ramírez, president de
l’Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials, davant la
Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent
Gran
357-00958/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent
Gran en la sessió 6, tinguda el 26.10.2020, DSPC-C 586.

Compareixença en comissió de Vicente Botella, president de la Unió
de Petites i Mitjanes Residències, en qualitat de testimoni, davant la
Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent
Gran
365-00157/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

S’aprova com a compareixença ordinària (357-00957/12).
Acord adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per
a Gent Gran en la sessió 6, tinguda el 26.10.2020, DSPC-C 586.

Compareixença en comissió de José Manuel Ramírez, president de
l’Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials, en qualitat
de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les
Residències de la Gent Gran
365-00166/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

S’aprova com a compareixença ordinària (357-00958/12).
Acord adoptat per la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per
a Gent Gran en la sessió 6, tinguda el 26.10.2020, DSPC-C 586.
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