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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 1008/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de 
mesures urgents contra els discursos transfòbics i excloents
250-01357/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes, sessió 14, 03.11.2020, DSPC-C 600

La Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes, en la sessió tinguda 
el dia 3 de novembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
l’adopció de mesures urgents contra els discursos transfòbics i excloents (tram. 250-
01357/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya es reafirma en el seu compromís en la defensa dels 

drets del col·lectiu LGBTI+, refusa i es compromet a combatre el discurs transfò-
bic, excloent i patologitzant que pretén excloure de la lluita feminista les persones 
transgènere que van néixer amb el sexe masculí assignat però que s’identifiquen amb 
el gènere femení.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Donar compliment a l’apartat 2.q de la Moció 73/XII, sobre el garantiment de 

la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones LGBTI+, i re-
fusar i combatre el discurs transfòbic, excloent i patologitzant que pretén excloure 
de la lluita feminista les persones transgènere que van néixer amb el sexe masculí 
assignat però que s’identifiquen amb el gènere femení.

b) Donar compliment a la Resolució 185/XII, sobre la realitat sociolaboral del 
col·lectiu de persones transgènere, per mitjà de les actuacions següents: 

1a. Elaborar un estudi sobre la realitat sociolaboral del col·lectiu de les persones 
transgènere.

2a. Elaborar un programa d’inserció sociolaboral adreçat específicament al col-
lectiu de persones transgènere que inclogui itineraris personalitzats amb orientació, 
formació i qualificació professionals, i també els recursos necessaris per a facilitar 
la visibilització i la denúncia de les discriminacions, d’acord amb el que estableix la 
Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

3a. Dur a terme una campanya contra l’estigmatització i la discriminació de les 
persones transgènere que elimini els prejudicis en la contractació d’aquestes persones.

4a. Iniciar una campanya informativa sobre la inserció laboral de les persones 
transsexuals.

c) Complir la Resolució 269/XII, sobre el desplegament efectiu de la Llei 11/2014 
pel que fa a l’atenció a les persones transgènere, amb relació a l’atenció sociosanità-
ria de les persones transgènere o intersexuals, per mitjà de les actuacions següents: 

1a. Dur a terme el desplegament efectiu dels articles 16.3 i 23.3 de la Llei 11/2014, 
relatius al dret de consulta, a la informació específica i a l’atenció integral per a per-
sones transgènere i intersexuals, que ha d’oferir a les persones transgènere prou in-
formació sociosanitària, inclosa la pedagogia sexual, abans i després del trànsit, tant 
si s’ha dut a terme la cirurgia de reassignació de sexe com si no s’ha fet, per a pro-
porcionar-los un veritable assessorament i acompanyament, tant a aquestes persones 
com a les de llur entorn, si cal.

2a. Fer efectiva la totalitat del desplegament territorial del nou model d’atenció a 
les persones transgènere en el termes del model actual, per mitjà de la comissió de 
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seguiment de la implantació del model d’atenció a la salut de les persones transgè-
nere a Catalunya, formada per experts, representants de la plataforma transgènere, 
societats científiques i l’Administració pública.

3a. Reforçar els pressupostos de la Generalitat per al 2021 i preveure-hi els re-
cursos necessaris per a assegurar l’accés de les persones transgènere a una cartera 
de serveis específica i incrementar l’activitat quirúrgica que hi està relacionada.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió en funcions, Mercè Escofet Sala; la presidenta de 

la Comissió, Montserrat Macià i Gou

Resolució 1009/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració 
d’un pla d’igualtat per a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
250-01421/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes, sessió 14, 03.11.2020, DSPC-C 600

La Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes, en la sessió tinguda 
el dia 3 de novembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
l’elaboració d’un pla d’igualtat per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals (tram. 250-01421/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 78284).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar, abans de finalitzar l’any 2020, el pla d’igualtat per als mitjans de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
b) Iniciar els treballs, abans de finalitzar el segon semestre del 2020, per a elabo-

rar un protocol per a la prevenció, la detecció i l’actuació davant l’assetjament sexual 
als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

c) Establir un pla de treball continuat en matèria d’igualtat que permeti d’in-
corporar la perspectiva de gènere en l’estructura i l’organització dels mitjans de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i treballar per a eliminar conductes 
i estereotips dins de l’estructura i la cultura organitzacional, principalment els que 
limitin el desenvolupament professional i l’accés als llocs de responsabilitat.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió en funcions, Mercè Escofet Sala; la presidenta de 

la Comissió, Montserrat Macià i Gou
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Resolució 1028/XII del Parlament de Catalunya, sobre la 
transparència de la contractació pública d’urgència derivada de la 
crisi sanitària per la Covid-19
250-01281/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 24, 11.11.2020, DSPC-C 617

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda l’11 de novembre de 
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la transparència de la con-
tractació pública d’urgència derivada de la crisi sanitària per la Covid-19 (tram. 250-
01281/12), presentada pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya (reg. 71835).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a trametre-li setmanalment la rela-

ció de contractes que s’hagin dut a terme pel procediment de tramitació d’emergèn-
cia, regulat per la legislació sobre contractes del sector públic, mentre durin les cir-
cumstàncies que permeten recórrer a la contractació per mitjà d’aquest procediment.

2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que la Sindicatura de Comp-
tes elabori un informe de fiscalització amb l’objectiu de verificar que tots els con-
tractes que hagi dut a terme el sector públic de Catalunya a l’empara de la tramita-
ció d’emergència estan plenament justificats per les circumstàncies que originen la 
necessitat de contractar per mitjà d’aquest procediment.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Òscar Ordeig i Molist; la presidenta de la Comissió, 

Teresa Pallarès Piqué

Resolució 1032/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’activació 
d’una línia de microcrèdits de fins a 25.000 euros per a establiments 
de restauració afectats per la Covid-19
250-01286/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 24, 11.11.2020, DSPC-C 617

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda l’11 de novembre de 
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’activació d’una línia 
de microcrèdits de fins a 25.000 euros per a establiments de restauració afectats per 
la Covid-19 (tram. 250-01286/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya (reg. 71834).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a activar una línia immediata de mi-

crocrèdits de fins a 25.000 euros, amb un any i mig de carència, sense comissions 
i sense interessos, per a establiments de restauració (bars, cafeteries i restaurants) 
afectats per la crisi derivada de la pandèmia de Covid-19.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Òscar Ordeig i Molist; la presidenta de la Comissió, 

Teresa Pallarès Piqué
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Resolució 1037/XII del Parlament de Catalunya, sobre la reducció del 
tipus impositiu aplicable a l’impost sobre el valor afegit, del 21% al 
4%, sobre els productes sanitaris d’ús obligatori o recomanable per a 
la prevenció del contagi per coronavirus
250-01369/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 24, 11.11.2020, DSPC-C 617

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda l’11 de novembre de 
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la reducció del tipus impo-
sitiu aplicable a l’impost sobre el valor afegit, del 21% al 4%, sobre els productes sa-
nitaris d’ús obligatori o recomanable per a la prevenció del contagi per coronavirus 
(tram. 250-01369/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya (reg. 71834).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer totes les ac-

cions necessàries davant el Govern de l’Estat perquè redueixi el tipus impositiu apli-
cable a l’impost sobre el valor afegit, del 21% al 4%, sobre els productes sanitaris 
d’ús obligatori o recomanable per a la prevenció del contagi per coronavirus, com a 
mínim mentre el país es trobi en situació de crisi sanitària.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Òscar Ordeig i Molist; la presidenta de la Comissió, 

Teresa Pallarès Piqué

Resolució 1049/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 20/2019, sobre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
les entitats participades, corresponent a l’exercici del 2017
256-00036/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 17, 12.11.2020, DSPC-C 619

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 12 de novem-
bre de 2020, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exercici 
2017 (tram. 256-00036/12).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la 

Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exer-
cici del 2017.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, corresponent a l’exercici 
del 2017.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, An-

tonio Espinosa Cerrato
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Resolució 1050/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 1/2020, sobre la Fundació Institut Català de Recerca de 
l’Aigua, corresponent a l’exercici del 2017
256-00039/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 17, 12.11.2020, DSPC-C 619

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 12 de novem-
bre de 2020, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la 
Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00039/12).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la 

Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici del 2017.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la Funda-
ció Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici del 2017.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, An-

tonio Espinosa Cerrato

Resolució 1051/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 3/2020, sobre les empreses públiques, els consorcis, 
les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017
256-00041/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 17, 12.11.2020, DSPC-C 619

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 12 de novem-
bre de 2020, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les 
empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no admi-
nistratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 
256-00041/12).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les 

empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no admi-
nistratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les em-
preses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no adminis-
tratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, An-

tonio Espinosa Cerrato
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Resolució 1052/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la Muntanya de Montserrat, 
corresponent a l’exercici del 2017
256-00042/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 17, 12.11.2020, DSPC-C 619

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 12 de no-
vembre de 2020, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups par-
lamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre 
el Patronat de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 
256-00042/12).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el 

Patronat de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe 

de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la Muntanya de Montserrat, correspo-
nent a l’exercici del 2017.

b) Requerir al Patronat de la Muntanya de Montserrat que atengui totes les ob-
servacions i les recomanacions de l’Informe de fiscalització 4/2020, elaborat per la 
Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, An-

tonio Espinosa Cerrato

Resolució 1053/XII del Parlament de Catalunya, d’encàrrec a la 
Sindicatura de Comptes d’un informe de fiscalització 
253-00021/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 17, 12.11.2020, DSPC-C 619

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 12 de novem-
bre de 2020, ha estudiat el text de la Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindica-
tura de Comptes d’un informe de fiscalització relatiu a la contractació pública i a 
l’adjudicació a persones físiques o jurídiques privades de la gestió de centres d’aten-
ció a la infància i l’adolescència en el període 2016-2020 (tram. 253-00021/12), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya, en virtut de l’article 190.1 del Reglament del Parla-

ment, encarrega a la Sindicatura de Comptes que elabori un informe de fiscalització 
sobre la contractació pública i l’adjudicació a persones físiques o jurídiques priva-
des de la gestió de centres d’atenció a la infància i l’adolescència en el període del 
2016 al 2020.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, An-

tonio Espinosa Cerrato
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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 de les àrees de promoció econòmica urbana
200-00017/12

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 86753; 86892; 86914; 86920; 86934; 86935; 86936 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Empresa i Coneixement, 24.11.2020

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 86753)

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’arti-
culat del Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (tram. 200-
00017/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra a, de l’apartat 2, de l’article 5,

[...] funcions següents: 
a) Promoure actuacions de millora de l’entorn urbà complementàries a les que 

correspon a l’administració local.
b) Promoure esdeveniments [...].

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra g, de l’apartat 2, de l’article 5,

[...] propietat privada.
g) Prestar serveis privats a les empreses i als usuaris relacionats amb l’estratè-

gia, els objectius i la finalitat de l’APEU.
h) Prestar serveis [...].

Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la lletra i, de l’apartat 2, de l’article 5,

[...] caràcter complementari.
i) Assessorar les empreses.
j) Promoure l’adhesió [...].

Esmena 4
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a la lletra o, de l’apartat 2, de l’article 5,

[...] regulació i d’ordenances.
o) Proposar la millora de la mobilitat, amb la previsió de la seva gestió i finança-

ment, per afavorir l’accessibilitat a l’APEU.
p) Proposar a l’ajuntament [...].
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Esmena 5
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra b, de l’apartat 1, de l’article 6,

[...] l’àmbit de l’APEU.
b) Qualsevol associació empresarial territorial de la zona on es pretén delimitar 

l’APEU que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període 
mínim ininterromput de 5 anys i que acrediti tenir entre els seus membres titulars 
del dret de possessió d’almenys el 25% de la totalitat de locals definits al punt 6.2 
següent, que representin com a mínim el 25% de la superfície construïda ponderada 
dels locals inclosos dins l’àmbit de l’APEU.

c) L’ajuntament del [...].

Esmena 6
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la lletra c, de l’apartat 1, de l’article 6,

[...] ininterromput de 5 anys.
c) L’ajuntament del municipi on es pretén delimitar l’APEU.
6.2. Als efectes d’aquesta [...].

Esmena 7
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de la lletra b, de l’article 7,

[...] cadascun dels locals.
b) Si la iniciativa l’exerceix una associació empresarial territorial, ha d’acreditar 

l’acord de l’assemblea general per impulsar la iniciativa així com el compliment de 
la resta de condicions establertes a l’article 6.1 b).

c) Plànol a escala [...].

Esmena 8
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de l’article 8,

Constitueix la superfície construïda ponderada de l’APEU (SCPA) el sumatori 
de la totalitat de les superfícies útils construïdes ponderades dels locals (SCPL) in-
closos a l’APEU.

El càlcul de la superfície útil ponderada de cada local es determina a partir 
de la superfície construïda cadastral afectada del coeficient que resulti d’aplicació 
d’acord amb els següents trams: 

Coeficient Superfície construïda cadastral

1 Fins a 300 m2

1,5 Superior a 300 m2 i fins a 800 m2

2 Superior a 800 m2 i fins a 1.300 m2

3 Superior a 1.300 m2 i fins a 2.500 m2

4 Superior a 2.500 m2 i fins a 10.000 m2

5 Superior a 10.000 m2

En cas de sòl sense edificació s’entendrà per superfície construïda cadastral la 
superfície cadastral de la parcel·la.

La superfície construïda cadastral es minorarà amb les superfícies dels espais 
destinats a magatzem.
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Esmena 9
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra a, de l’article 9,

a) Denominació de l’entitat, que ha d’incloure, necessàriament, l’expressió «Àrea 
de promoció econòmica urbana» o les sigles APEU, i no pot coincidir amb la d’altra 
entitat registrada prèviament ni induir a error o confusió.

b) La seu [...].

Esmena 10
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a la lletra b, de l’article 9,

b) La seu, l’objecte, les finalitats i les funcions de l’entitat que s’han d’ajustar a 
les previsions d’aquesta Llei.

Esmena 11
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra g, de l’article 9,

[...] seva impugnació.
g) Procediment per efectuar les contractacions de l’entitat que ha de garantir 

l’adjudicació en les millors condicions tècniques i econòmiques.
h) Procediment per [...].

Esmena 12
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de les lletres b i c, de l’apartat 1, de l’article 11,

[...] ajuntaments afectats.
b) L’òrgan competent de l’ajuntament, prèvia verificació de les dades presentades 

i en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la presentació de la sol·lici-
tud, ha de resoldre motivadament l’aprovació inicial o la desestimació del projecte 
presentat.

c) Aprovat inicialment el projecte l’ajuntament, en el termini dels set dies se-
güents, ha de sotmetre el projecte a informació pública, com a mínim a la pàgina 
web de l’ajuntament, durant el termini d’un mes, amb notificació individual a cadas-
cuna de les persones titulars del dret de possessió dels locals de la zona delimitada 
al projecte presentat.

d) Finalitzat el [...].

Esmena 13
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra h, de l’apartat 1, de l’article 11

[...] superior a 15 dies).
h) La persona titular del dret de possessió disposa d’un vot per a cada un dels 

locals del qual és titular en funció de la proporció establerta a l’article 8 per a la 
determinació de la superfície cadastral ponderada.

Els establiments [...].

Esmena 14
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra j, de l’apartat 1, de l’article 11,

[...] de l’APEU.
j) Per a l’aprovació del projecte serà necessari la participació, com a mínim, del 

50% dels titulars del dret de possessió dels locals inclosos a l’àmbit de l’APEU que 
representin, com a mínim, el 50% de la superfície construïda ponderada de la tota-
litat dels locals inclosos, segons l’article 8 d’aquesta Llei.
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El projecte es considerarà aprovat si obté el vot favorable d’almenys el 50% dels 
vots emesos que representin, [...].

Esmena 15
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 2, de l’article 11,

[...] projecte de l’APEU.
11.2 Quan la iniciativa per delimitar una àrea de promoció econòmica urbana 

l’exerceix l’ajuntament el procediment a seguir és el següent: 
a) L’ajuntament ha de sotmetre directament el projecte de delimitació de 

l’APEU, amb el contingut detallat a l’article 7 d’aquesta Llei, a informació pública.
b) Els titulars del dret de possessió dels locals afectats pel projecte de l’ajunta-

ment podran proposar la constitució d’un grup de treball, que s’ha d’ajustar a les ca-
racterístiques detallades en l’apartat 11.1.d) d’aquest article, i designar els represen-
tants que n’hauran de formar part. En cas contrari l’òrgan competent de l’ajuntament 
ha de valorar les al·legacions presentades i ha de presentar un text refós del projecte.

c) El text refós del projecte acordat s’ha de sotmetre a votació de totes les perso-
nes titulars del dret de possessió dels locals, que d’acord amb l’article 6.2 d’aques-
ta Llei formen part de l’àrea delimitada, seguint amb el procediment dels apartats 
11.1.g) i següents d’aquest article.

Esmena 16
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 1, de l’article 12,

12.1. Si el projecte ha estat ratificat en la votació prevista a l’article 11 precedent, 
s’ha de sotmetre [..].

Esmena 17
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 4, de l’article 12,

[...] l’assemblea general constitutiva de l’entitat gestora.
Quan la iniciativa l’hagi exercit l’ajuntament serà aquest qui convoqui la totalitat 

dels titulars del dret de possessió dels locals que integren l’APEU a l’assemblea ge-
neral constitutiva de l’entitat gestora.

L’entitat gestora s’ha de constituir [...].

Esmena 18
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra i de l’article 21,

i) Aprovar els estatuts i llurs modificacions.

Esmena 19
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra j, de l’article 21,

j) Aprovar la proposta de conveni a subscriure amb l’ajuntament, així com llurs 
modificacions i les propostes de modificacions de l’àmbit de l’APEU.

Esmena 20
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la lletra e, de l’apartat 4, de l’article 25,

[...] liquidació de les quotes.
e) Gestionar el cobrament de les quotes sota la supervisió de la presidència.
f) Proposar a l’assemblea [...].
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Esmena 21
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de l’apartat 4, de l’article 27,

27.4. La gestió del cobrament de les quotes, i en el seu cas de la via de constre-
nyiment, correspon a la hisenda municipal. Caldrà preveure al conveni les despeses 
que aquest servei comporti a l’ajuntament i els requeriments previstos per la norma-
tiva de protecció de dades per fer l’encàrrec de tractament.

Esmena 22
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 6, de l’article 27,

[...] desestimada la reclamació.
27.6. Les quotes impagades han de ser reclamades per l’entitat gestora al deutor 

perquè satisfaci l’import en el termini màxim d’un mes. Aquesta reclamació s’ha de 
fer amb caràcter previ a la sol·licitud a l’ajuntament de l’inici de la via de constre-
nyiment. Transcorregut aquest termini d’un mes sense que s’hagi liquidat la quota, 
l’òrgan que tingui atribuïda aquesta funció segons els estatuts de l’entitat gestora, 
ha d’acordar sol·licitar a l’ajuntament que iniciï el procediment per al cobrament de 
les quotes impagades per la via de constrenyiment, d’acord amb el marc normatiu 
aplicable.

Esmena 23
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 3, de l’article 29,

...] transcorregut el termini sense que l’ajuntament hagi dictat resolució s’entén 
desestimada la reclamació.

Esmena 24
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 1, de l’article 30,

[...] L’extinció de l’APEU comporta necessàriament la dissolució de l’entitat ges-
tora i requereix, en tot cas, l’aprovació de l’ajuntament.

30.2. No procedeix [...].

Esmena 25
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 3, de l’article 30,

[...] de sentència ferma.
30.3. Acordada la dissolució per l’ajuntament, el president o presidenta [...].

Esmena 26
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova Disposició final segona bis,

Disposició segona bis. Regulació Polígons d’Activitat Econòmica
El Govern, en el termini de dotze mesos, ha d’aprovar un projecte de llei que 

completi el marc normatiu dels Polígons d’Activitat Econòmica, tot incorporant la 
regulació del Títol II d’aquesta llei.
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Esmena 27
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova Disposició final quarta

Disposició final quarta. Règim aplicable procediment al sistema d’elecció de 
l’article 11

En tot allò no previst en aquesta Llei pel que fa al procediment de votació previst 
a l’article 11 s’aplicarà, de forma subsidiària, la Llei 10/2014, del 26 de setembre, 
de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana.

Esmena 28
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova Disposició final cinquena,

Disposició final cinquena. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Esmenes a l’exposició de motius dels Projecte de llei de les àrees de 
promoció econòmica urbana

Esmena 29
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió del paràgraf cinquè de l’exposició de motius,

[...] i els serveis que se’n deriven.
Una gerència de perfil baix, centrada en la gestió de la quotidianitat, amb serveis 

de baix valor afegit i escassa capacitat per plantejar projectes estratègics.
Aquesta situació descrita forma [...].

Esmena 30
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació del trenta-quatrè paràgraf de l’exposició de motius

[...] d’Autonomia de Catalunya.
III
Aquesta Llei s’estructura en dos títols, quaranta-un articles, tres disposicions ad-

dicionals, una derogatòria i sis disposicions finals.
El títol I està dedicat [...].

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR  (REG. 86892)

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Alícia Romero Llano, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del 
Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (tram. 200-00017/12).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 1

Article 1. Objecte i finalitat
[...]
1.3 La competència de la promoció d’activitats econòmiques i empresarials dels 

municipis, així com també la planificació urbanística correspon a l’administració 
local.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’article 4

Article 4. Entitats gestores i naturalesa jurídica
Les APEU es gestionen per entitats privades, sense ànim de lucre amb finali-

tat d’interès general i amb personalitat jurídica pròpia, constituïdes per les perso-
nes que acreditin ser titulars del dret de possessió dels locals definits a l’article 6.2 
d’aquesta Llei situats dins l’àmbit de delimitació de l’APEU a la qual s’hagin ad-
herit. Aquestes entitats, pel que fa a la seva organització i activitat, s’han de subjec-
tar al que disposen aquesta Llei, els seus estatuts i, supletòriament, les disposicions 
de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de lletres a l’apartat 2 de l’article 5

Article 5. Funcions de les entitats gestores de les àrees de promoció econòmica 
urbana

[...]
5.2. El Pla d’actuació ha de preveure, com a mínim, alguna de les funcions se-

güents: 
a) Promoure actuacions de millora de l’entorn urbà.
b) Promoure esdeveniments i activitats a l’espai públic, publicitat i espectacles.
c) Executar actuacions de comunicació i promoció per incrementar la captació 

d’inversió i augmentar la demanda.
d) Promoure polítiques de responsabilitat social empresarial.
e) Promoure l’activitat econòmica als locals i les naus buits ubicats dins l’àmbit 

de l’APEU.
f) Potenciar la neteja, el manteniment, la rehabilitació, la decoració i la il·lumi-

nació dels exteriors dels immobles de propietat privada.
g) Prestar serveis privats a les empreses i als usuaris de l’APEU.
h) Prestar serveis mediambientals de caràcter complementari.
i) Assessorar les empreses.
j) Promoure l’adhesió de sistemes d’arbitratge de consum.
k) Promoure serveis mancomunats que contribueixin a disminuir l’impacte am-

biental.
l) Promoure el desenvolupament d’infraestructures i serveis digitals per augmen-

tar la competitivitat.
m) Fomentar la formació i el desenvolupament professional, tant de les persones 

empresàries com de les persones treballadores de les empreses ubicades a l’APEU.
n) Proposar a l’ajuntament corresponent l’elaboració d’instruments de planeja-

ment urbanístic, i d’instruments de regulació i d’ordenances.
o) Proposar la millora de la mobilitat, amb la previsió de la seva gestió i finança-

ment, per afavorir l’accessibilitat a l’APEU.
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p) Proposar a l’ajuntament corresponent la vigilància especial de l’APEU, d’acord 
amb el que preveu el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

q) Proposar a l’ajuntament corresponent que iniciï els tràmits per a la qualifica-
ció de zona turística a efectes d’horaris comercials.

r) Altres funcions que tinguin com a objectiu principal la millora de l’APEU i 
del seu entorn urbà, o la complementació de qualsevol servei municipal, i qualsevol 
altra funció que derivi del conveni subscrit amb l’ajuntament.

[...]

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra c de l’apartat 1 de l’article 6

Article 6. Iniciativa
6.1. La iniciativa per a la delimitació i constitució de l’APEU, correspon a: 
[...]
c) L’ajuntament del municipi on es pretén delimitar l’APEU.
[...]

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 8

Article 8. Superfície construïda ponderada de l’APEU
La dimensió dels locals serà la que consti com a superfície construïda en el ca-

dastre, en funció de la qual es determinaran els drets de votació i de pagament pro-
porcional de la quota, tal com s’estableix a la taula següent: 

Superfície construïda cadastral (scc) Dret de vot

scc < 300 m2 1

300 m2 < scc < 800 m2 1,5

800 m2 < scc < 1.300 m2 2

1.300 m2 < scc < 2.500 m2 3

2.500 m2 < scc < 10.000 m2 4

scc > 10.000 m2 5

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra d de l’article 9

Article 9. Estatuts de l’entitat gestora
Els estatuts de l’entitat gestora s’han d’adequar a les previsions d’aquesta Llei i 

han d’incloure, com a mínim, el següent: 
[...]
d) En tot moment les persones titulars del dret de possessió dels locals inclosos 

dins l’àmbit de l’APEU han de poder participar i exercir els seus drets en l’Entitat 
Gestora, per a la seva adhesió com per la seva separació, i en cap cas es poden im-
posar condicions més costoses per unes persones que per unes altres.

[...]

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a la lletra j de l’article 9

Article 9. Estatuts de l’entitat gestora
Els estatuts de l’entitat gestora s’han d’adequar a les previsions d’aquesta Llei i 

han d’incloure, com a mínim, el següent: 
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[...]
j) Procediment per modificar i prorrogar el conveni davant l’Ajuntament.
[...]

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b a l’apartat 1 de l’article 11

Article 11. Procediment de delimitació de l’àrea de promoció econòmica urbana
11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el pro-

cediment següent: 
[...]
b) L’òrgan competent en matèria de promoció econòmica de l’Ajuntament, en un 

termini màxim de dos mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud, ha de 
resoldre motivadament l’aprovació inicial del projecte presentat i ha d’aprovar la 
constitució d’un grup de treball que serà paritari i estarà integrat, d’una banda, pels 
representants de l’ajuntament i, de l’altra, per representants designats pels sol·lici-
tants, i hi haurà de designar el regidor o regidora que el presideixi.

[...]

Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra d de l’apartat 1 de l’article 11

Article 11. Procediment de delimitació de l’àrea de promoció econòmica urbana
11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el pro-

cediment següent: 
[...]
d) Finalitzat el termini d’informació pública i rebudes les al·legacions, el grup 

de treball constituït segons el punt estableix el punt b) ha de valorar les al·legacions 
presentades i, si escau, ha de proposar un text refós del projecte. La tasca desen-
volupada pel grup de treball haurà d’acompanyar-se d’un informe positiu sobre la 
idoneïtat i encaix de les actuacions previstes a l’APEU.

[...]

Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra e de l’apartat 1 de l’article 11

Article 11. Procediment de delimitació de l’àrea de promoció econòmica urbana
11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el pro-

cediment següent: 
[...]
e) Aquest grup de treball ha de valorar les al·legacions presentades i, si escau, ha 

de proposar un text refós del projecte.
[...]

Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de l’apartat 2 de l’article 11

Article 11. Procediment de delimitació de l’àrea de promoció econòmica urbana
11.2 Quan la iniciativa per delimitar una àrea de promoció econòmica urbana 

l’exerceix l’ajuntament el procediment a seguir és el següent: 
a) L’ajuntament ha de sotmetre directament el projecte de delimitació de 

l’APEU, amb el contingut detallat a l’article 7 d’aquesta Llei, a informació pública.
b) Els titulars del dret de possessió dels locals afectats pel projecte de l’ajunta-

ment podran proposar la constitució d’un grup de treball, que s’ha d’ajustar a les ca-
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racterístiques detallades en l’apartat 11.1.d) d’aquest article, i designar els represen-
tants que n’hauran de formar part. En cas contrari l’òrgan competent de l’ajuntament 
ha de valorar les al·legacions presentades i ha de presentar un text refós del projecte.

c) El text refós del projecte acordat s’ha de sotmetre a votació de totes les perso-
nes titulars del dret de possessió dels locals, que d’acord amb l’article 6.2 d’aques-
ta Llei formen part de l’àrea delimitada, seguint amb el procediment dels apartats 
11.1.g) i següents d’aquest article.

Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat a l’article 11

Article 11. Procediment de delimitació de l’àrea de promoció econòmica urbana
[...]
L’Ajuntament ha de verificar i validar que les dades presentades en el plànol a 

escala i cens dels locals afectats per la proposta de creació d’una APEU recollides 
a l’article 7 lletra b, són correctes i es corresponen amb els registres municipals. 
En cas de disconformitat o imprecisions ho haurà de comunicar als promotors de 
l’APEU que hauran d’esmenar els errors.

Esmena 13
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió a l’apartat 4 de l’article 12

Article 12. Aprovació definitiva de l’àrea de promoció econòmica urbana i cons-
titució de l’entitat gestora

[...]
12.4. L’entitat gestora s’ha de constituir dins els tres mesos següents a la notifica-

ció de l’acord del Ple a tots els titulars del dret de possessió dels locals que integren 
l’APEU, per la qual cosa els promotors convocaran els titulars del dret de possessió 
a l’assemblea general constitutiva de l’entitat gestora.

Quan la iniciativa l’hagi exercit l’ajuntament serà aquest qui convoqui la totalitat 
dels titulars del dret de possessió dels locals que integren l’APEU a l’assemblea ge-
neral constitutiva de l’entitat gestora.

[...]

Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat 4 de l’article 12

Article 12. Aprovació definitiva de l’àrea de promoció econòmica urbana i cons-
titució de l’entitat gestora

[...]
12.4. L’entitat gestora s’ha de constituir dins els tres mesos següents a la notifica-

ció de l’acord del Ple a tots els titulars del dret de possessió dels locals que integren 
l’APEU, per la qual cosa els promotors convocaran els titulars del dret de possessió 
a l’assemblea general constitutiva de l’entitat gestora.

[...]
L’adhesió a l’entitat gestora té caràcter voluntari per a les persones titulars del 

dret de possessió dels locals de la zona delimitada que no hagin votat afirmativament 
en el procediment de constitució de l’APEU. Durant la vigència del conveni entre 
l’entitat i l’Ajuntament, les persones titulars podran exercir el seu dret d’adhesió.
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Esmena 15
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra d bis a l’apartat 2 de l’article 13

Article 13. Conveni
[...]
13.2. El conveni entre l’ajuntament i l’entitat gestora ha d’especificar, com a mí-

nim, el següent: 
[...]
d) Formes de finançament i regles per a la determinació de les quotes, i períodes 

de liquidació d’aquestes d’acord amb el Pla d’actuació.
d) bis L’òrgan gestor del cobrament de les quotes. En el cas que la gestió no la 

realitzi l’entitat gestora sinó que s’encarregui a la hisenda municipal caldrà preveu-
re l’aprovació d’una ordenança i les despeses que aquest servei de cobrament com-
porti a l’ajuntament.

[...]

Esmena 16
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a la lletra e de l’apartat 2 de l’article 13

Article 13. Conveni
[...]
13.2. El conveni entre l’ajuntament i l’entitat gestora ha d’especificar, com a mí-

nim, el següent: 
[...]
e) L’òrgan de governança que haurà de ser paritari entre, d’una banda els re-

presentants de l’ajuntament, i per l’altra dels representants de l’entitat gestora de 
l’APEU, així com els mecanismes de seguiment, vigilància, control i compliment de 
l’execució del conveni i dels compromisos adquirits, que han de preveure la reso-
lució dels problemes d’interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la 
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

[...]

Esmena 17
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a l’apartat 3 de l’article 15

Article 15. Procediment per a la modificació de l’àmbit de l’APEU, per a la mo-
dificació dels estatuts de l’entitat gestora, per a la modificació del Pla d’actuació, per 
a la modificació del conveni o per a la seva pròrroga, i per al procediment d’extinció 
de l’APEU

[...]
15.3. L’ajuntament ha de resoldre motivadament la proposta en el termini màxim 

de 2 mesos, transcorregut aquest termini sense que hagi dictat resolució, es conside-
rarà desestimada. En cas que sigui acceptada, ha de sotmetre el projecte a votació 
de la totalitat de les persones titulars del dret de possessió dels locals seguint el pro-
cediment previst a l’article 11 precedent.

[...]

Esmena 18
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió a l’apartat 1 de l’article 17

Article 17. Procediment d’inscripció
17.1. En el termini màxim d’un mes a comptar des de la subscripció del conve-

ni entre l’ajuntament i l’entitat gestora de l’APEU, l’ajuntament ha de sol·licitar a la 
direcció general competent la inscripció de l’APEU al Registre de les àrees de pro-
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moció econòmica urbana de Catalunya. A aquesta sol·licitud s’ha d’adjuntar la do-
cumentació següent: 

a) Un exemplar del Pla d’actuació.
b) Un exemplar del conveni subscrit entre l’entitat gestora i l’ajuntament.
c) Una còpia autoritzada del document públic de la constitució de l’entitat, degu-

dament inscrita en el registre corresponent.
d) Un certificat de l’acord d’aprovació definitiva de la constitució de l’APEU adop-

tat per l’ajuntament.
e) Un plànol a escala on s’identifiqui la delimitació de l’APEU, es localitzin els 

locals amb indicació de la superfície construïda de cadascun d’ells, i s’identifiquin 
les persones titulars del dret de possessió dels locals (nom o raó social, NIF, domi-
cili de l’establiment del qual és titular del dret de possessió a la zona).

Esmena 19
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a l’apartat 2 de l’article 17

Article 17. Procediment d’inscripció
[...]
17.2. L’òrgan de la direcció general que tingui atribuïda la competència ha d’ins-

criure l’APEU al RAPEUC en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data 
de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat 
i notificat la resolució de la inscripció a l’ajuntament, s’entén acordada la inscripció.

Esmena 20
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió dels apartats 3 i 4 de l’article 17

Article 17. Procediment d’inscripció
[...]
17.3. L’ajuntament ha de comunicar al RAPEUC les modificacions del Pla d’ac-

tuació, del conveni, de la delimitació de l’APEU o qualsevol altra modificació que 
afecti el funcionament de l’APEU, que han de ser aprovades per l’ajuntament; i tam-
bé ha de comunicar l’extinció de l’APEU.

17.4. Les resolucions d’inscripció al RAPEUC hauran de tenir en compte els 
principis de minimització de dades i d’exactitud, d’acord amb el que estableix el 
marc normatiu aplicable en matèria de protecció de dades.

Esmena 21
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra i de l’article 21

Article 21. Funcions de l’assemblea general
L’assemblea té com a mínim les funcions següents: 
[...]
i) Ratificar els Estatuts definits a l’article 7, així com la modificació del mateix.
[...]

Esmena 22
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra j de l’article 21

Article 21. Funcions de l’assemblea general
L’assemblea té com a mínim les funcions següents: 
[...]
j) Ratificar el conveni subscrit amb l’ajuntament definit a l’article 7, així com la 

seva eventual proposta de modificació.
[...]
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Esmena 23
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a l’apartat 1 de l’article 27

Article 27. Liquidació i exacció de les quotes
27.1. L’obligació del pagament de les quotes neix amb la publicació de la orde-

nança municipal reguladora de la creació de les quotes i de la gestió aplicable per 
al cobrament.

[...]

Esmena 24
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 27

Article 27. Liquidació i exacció de les quotes
[...]
27.3. El conveni subscrit entre l’entitat gestora i l’ajuntament ha de preveure 

l’aprovació d’una ordenança que estableixi, principalment: la quantia de les quotes 
i la gestió aplicable per al cobrament.

L’import de les aportacions i de les quotes ha de ser equitatiu, basat en criteris 
objectius i suficients per finançar el Pla d’actuació durant tota la durada de l’APEU.

[...]

Esmena 25
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 6 bis a l’article 27

Article 27. Liquidació i exacció de les quotes
[...]
27.6. Les quotes impagades han de ser reclamades per l’entitat gestora al deutor 

perquè satisfaci l’import en el termini màxim d’un mes. Aquesta reclamació s’ha de 
fer amb caràcter previ a la sol·licitud a l’ajuntament de l’inici de la via de constre-
nyiment. Transcorregut aquest termini d’un mes sense que s’hagi liquidat la quota, 
l’òrgan que tingui atribuïda aquesta funció segons els estatuts de l’entitat gestora, 
ha d’acordar sol·licitar a l’ajuntament que iniciï el procediment per al cobrament de 
les quotes impagades per la via de constrenyiment, d’acord amb el marc normatiu 
aplicable.

27.6. bis Per al cobrament en via de constrenyiment, la ordenança ha d’incloure 
una re-missió a l’aplicació del procediment de recaptació previst a l’ordenança fis-
cal ge-neral de l’ajuntament.

Esmena 26
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat 1 de l’article 30

Article 30. Extinció i liquidació
30.1. L’extinció de l’APEU es produeix per resolució o extinció del conveni subs-

crit entre l’ajuntament corresponent i l’entitat gestora per qualsevol dels motius pre-
vistos en el conveni o a l’ordenament jurídic. L’extinció de l’APEU comporta neces-
sàriament la dissolució de l’entitat gestora i requereix, en tot cas, donar compte al 
Ple de l’Ajuntament.

[...]
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Esmena 27
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la disposició addicional tercera

Disposició addicional tercera
En el termini màxim de 18 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Go-

vern presentarà al Parlament de Catalunya per a la seva tramitació i, si s’escau, 
aprovació, un projecte de llei per a la modernització i millora dels polígons indus-
trials que reguli de manera específica els polígons d’activitat econòmica de Cata-
lunya.

L’entrada en vigor de la llei de polígons industrials deixarà sense efecte el títol 
II d’aquesta llei.

Esmena 28
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional tercera bis

Disposició addicional tercera bis
El Departament competent en matèria de comerç crearà un Fons addicional de 

3,5 milions d’euros entre l’any 2021, 2022 i 2023 per tal d’impulsar, promoure i fa-
cilitar la creació de les APEUS a tot Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Alícia Romero Llano, diputada, GP 

PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 86914)

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martí Pachamé Barrera, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 118 del Re-
glamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas al articulado del Pro-
jecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (tram. 200-00017/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició de l’article 6, punt 1, lletra a

6.1 La iniciativa per a la delimitació i constitució de l’APEU correspon a: 
a. A les persones que acreditin ser titulars d’almenys el 25% dels drets de vot se-

gons es preveu a l’article 8, dels locals definits al punt 6.2 següents: [...]

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició de l’article 6, punt 1, lletra b

6.1 La iniciativa per a la delimitació i constitució de l’APEU correspon a: 
b. qualsevol associació empresarial territorial de la zona on es pretén delimitar 

l’APEU que compti amb el 25% de representativitat privada de la zona on es vol 
impulsar que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període 
mínim ininterromput de 5 anys [...]

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició de l ‘article 6, punt 1, lletra c

6.1 La iniciativa per a la delimitació i constitució de l’APEU correspon a: 
c. L’Ajuntament del municipi on es pretén delimitar l’APEU amb l’acord de les 

associacions empresarials territorials de la zona on es pretén delimitar l’APEU [...]
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Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió i addició de l’article 8 un apartat 2

Article 8. Drets de vot i obligacions de pagament de l’APEU
8.2 La superfície cadastral es minorarà de forma que quedin excloses del còmput 

de la superfície les plantes inferiors a la planta baixa, els aparcaments a cel obert i 
amb criteri general totes les superfícies no accessibles per al públic, com per exem-
ple, els obradors dels forns, magatzems i oficines. El titular del dret de possessió sol-
licitarà la minoració a través d’una Declaració Responsable, sense perjudici de la 
seva validació per part de l’entitat Gestora de l’APEU.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 11 punt 1 lletra a

Article 11. Procediment de la delimitació de l’APEU
11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el pro-

cediment següent: 
a) El projecte per delimitar l’APEU s’ha de presentar davant l’ajuntament corres-

ponent mitjançant una sol·licitud acompanyada dels documents amb la informació 
que detalla l’article 7 precedent. No es poden admetre a tràmit les sol·licituds per a 
la constitució d’una APEU en els casos que es proposi: 

– Una APEU que coincideixi totalment o parcialment amb l’espai geogràfic 
d’una APEU ja existent.

– Una APEU que coincideixi totalment o parcialment amb l’espai geogràfic 
d’una altra proposta que s’hagi presentat amb anterioritat i estigui en tràmit. En 
cas que el projecte de constitució de l’APEU afecti més d’un municipi, la tramita-
ció s’haurà de realitzar davant de tots i cadascun dels ajuntaments dels municipis 
implicats.

En aquest cas, les referències que els diferents articles de la Llei fan a l’ajunta-
ment s’han d’entendre fetes a tots i cadascun dels ajuntaments afectats. Quan afecti 
a més d’un municipi, la resolució de l’ajuntament respecte del projecte de constitució 
de l’APEU ha de ser conjunta entre els ajuntaments dels municipis afectats.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 11 punt 1 lletra a

Article 11. Procediment de la delimitació de l’APEU
11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el pro-

cediment següent: 
a. El projecte per delimitar l’APEU s’ha de presentar davant l’ajuntament corres-

ponent mitjançant una sol·licitud acompanyada dels documents amb la informació 
que detalla l’article 7 precedent. No es poden admetre a tràmit les sol·licituds per a 
la constitució d’una APEU en els casos que es proposi: 

– Una APEU que coincideixi totalment o parcialment amb l’espai geogràfic 
d’una APEU ja existent.

– Una APEU que coincideixi totalment o parcialment amb l’espai geogràfic 
d’una altra proposta que s’hagi presentat amb anterioritat i estigui en tràmit. En 
cas que el projecte de constitució de l’APEU afecti més d’un municipi, la tramita-
ció s’haurà de realitzar davant de tots i cadascun dels ajuntaments dels municipis 
implicats.

En aquest cas, les referències que els diferents articles de la Llei fan a l’ajunta-
ment s’han d’entendre fetes a tots i cadascun dels ajuntaments afectats.

Així mateix, l’ajuntament ha de verificar i validar que les dades presentades en 
el plànol a escala i cens locals afectats per la proposta de creació d’una APEU re-
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collides a l’article 7, lletra b), són correctes i es corresponen amb els registres muni-
cipals. En cas de disconformitat o irregularitats ho haurà de comunicar als promo-
tors de l’APEU, que hauran d’esmenar els errors i iniciar de nou el procediment de 
sol·licitud de creació d’una APEU.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 11 punt 1 lletra b

Article 11. Procediment de la delimitació de l’APEU
11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el pro-

cediment següent
b. L’òrgan competent de l’ajuntament, en un termini màxim de dos 
mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud, ha de resoldre motivada-

ment l’aprovació inicial del projecte presentat. En el termini dels set dies següents a 
l’aprovació inicial, l’ajuntament ha de sotmetre el projecte a informació pública, com 
a mínim a la pàgina web de l’ajuntament, durant el termini d’un mes, amb notifica-
ció individual, acreditada i fefaent, a cadascuna de les persones titulars del dret de 
possessió dels locals de la zona delimitada al projecte presentat.

Esmena 8
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 11 punt 1 lletra c

Article 11. Procediment de la delimitació de l’APEU
11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el pro-

cediment següent
c. Transcorregut el termini de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud 

sense que l’òrgan competent de l’ajuntament hagi aprovat inicialment el projecte 
presentat, s’ha d’entendre desestimada. Així mateix de forma preceptiva i obligatò-
ria l’ajuntament haurà de presentar un informe positiu per part de l’òrgan compe-
tent municipal valorant que les actuacions que es proposen són compatibles amb la 
gestió de l’espai públic.

Esmena 9
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 11 punt 1 lletra d

Article 11. Procediment de la delimitació de l’APEU
11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el pro-

cediment següent
d. Finalitzat el termini d’informació pública i rebudes les al·legacions, l’òrgan 

competent de l’ajuntament ha d’acordar la constitució d’un grup de treball paritari 
integrat, d’una banda, pels representants de l’ajuntament i, de l’altra, per represen-
tants designats pels sol·licitants. El grup de treball el presideix el regidor o la regido-
ra que designi l’ajuntament. Tindran dret a participar en el citat grup de treball les 
organitzacions i entitats que han fet al·legacions a la proposta d’APEU.

Esmena 10
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 11 punt 1 lletra f

Article 11. Procediment de la delimitació de l’APEU
11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el pro-

cediment següent: 
f. El projecte acordat pel grup de treball s’ha de sotmetre a votació de totes 

les persones titulars del dret de possessió dels locals que, d’acord amb l’article 6.2 
d’aquesta Llei, formen part de l’àrea delimitada. Serà un requisit necessari previ a 
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la votació que existeixi un informe positiu del òrgan competent municipal sobre la 
idoneïtat i encaix de les actuacions previstes a l’APEU.

Esmena 11
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 11 punt 1 lletra c

Article 11. Procediment de delimitació de l’àrea de promoció econòmica urbana
1.Per delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el procedi-

ment següent: 
c) Transcorregut el termini de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud 

sense que l’òrgan competent de l’ajuntament hagi aprovat inicialment projecte pre-
sentat, s’ha d’entendre estimat.

Esmena 12
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 15 punt 3

Article 15. Procediment per la modificació de l’àmbit de l’APEU, per la modifi-
cació dels estatuts de l’entitat gestora, per la modificació del Pla d’Actuació.

3. L’ajuntament ha de resoldre motivadament la proposta en el termini màxim de 
20 dies, transcorregut aquest termini sense que hagi dictat resolució, es considerarà 
estimada.

Esmena 13
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 8 a l’article 20

Article 20. Assemblea General 
8 (Nou). Les associacions de venda no sedentària que utilitzin l’espai públic in-

corporat en l’àmbit territorial de l’APEU podran participar a l’assemblea general 
amb veu però sense vot.

Esmena 14
GP de Ciutadans
D’addició d’un nova lletra i a l ‘article 21 

Article 21. Funcions de l’assemblea general
L’assemblea té com a mínim les funcions següents: 
i) Aprovar la proposta d’estatuts definits a l’article 7, lletra d), així com la modi-

ficació d’aquests.

Esmena 15
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra j a l’article 21 l

Article 21. Funcions de l’assemblea general
j) Aprovar la proposta de conveni subscrit amb l’ajuntament definit en l’article 7 

lletra g), així com la seva eventual modificació de l’àmbit de l’APEU.

Esmena 16
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 21 bis

Article 21 bis. Garanties individuals dels associats
Tot acord de l’Assemblea General que impliqui l’assumpció d’una obligació nova 

per part dels associats requerirà del seu consentiment individual.
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Esmena 17
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 25 bis

Article 25 bis. Deure d’actuar en interès de tots els associats de l’òrgan d’Admi-
nistració i execució 

La Gerència té el deure d’actuar en interès de tots els associats de l’òrgan d’Ad-
ministració i execució.

Esmena 18
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 25 ter

Article 25 ter. Clàusula de tancament
A tot el que no reguli la present llei li seran aplicables les normes que són d’apli-

cació a les societats mercantils i en especial les relatives al règim dels seus admi-
nistradors.

Esmena 19
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 27 punt 2

Article 27. Liquidació i exacció de les quotes
2. El conveni subscrit entre l’entitat gestora i l’Ajuntament ha d’establir els cri-

teris a partir dels quals es determina la quantia de les quotes. L’import de les apor-
tacions i de les quotes ha d’ésser equitatiu, basat en els criteris objectius i de sufi-
ciència per finançar el pla d’actuació durant tota la durada de l’APEU. Les quotes 
es determinen en funció de la proporció establert en l’article 8. Estan obligats al pa-
gament de les quotes totes les persones titulars del dret de possessió sobre els locals 
inclosos a l’APEU. En cas que hi hagi una pluralitat de persones titulars del dret de 
possessió, aquestes estan obligades de forma solidària.

Esmena 20
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 27 punt 3

Article 27. Liquidació i exacció de les quotes
3. La gestió de cobrament, i en el seu cas de la via de constrenyiment, de les quo-

tes correspon a la hisenda municipal. Caldrà preveure al conveni les despeses que 
aquest servei comporti a l’Ajuntament i els requeriments previstos per la normativa 
de protecció de dades per fer l’encàrrec de tractament.

Esmena 21
GP de Ciutadans
De supressió de l’article 27 punt 5

Article 27. Liquidació i exacció de les quotes
5. Les quotes impagades han de ser reclamades per l’entitat gestora al deutor 

perquè satisfaci l’import en el termini màxim d’un mes. Aquesta reclamació s’ha de 
fer amb caràcter previ a la sol·licitud a l’ajuntament de l’inici de la via de constre-
nyiment. Transcorregut aquest termini d’un mes sense que s’hagi liquidat la quota, 
l’òrgan que tingui atribuïda aquesta funció segons els estatuts de l’entitat gestora, 
ha d’acordar sol·licitar a l’ajuntament que inici el procediment per al cobrament de 
les quotes impagades per la via de constrenyiment, d’acord amb el marc normatiu 
aplicable.



BOPC 742
27 de novembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 29 

Esmena 22
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 28 apartat 4

Article 28. Pressupost
4. El pressupost pot preveure modificacions de les accions previstes al Pla d’ac-

tuació, tant pel que fa al termini d’execució com pel tipus d’acció. Aquestes modifi-
cacions en cap cas podran alterar l’import total pressupostat pel Pla d’actuació per 
a tot el període de vigència, sens perjudici del que preveu l’article 15. En tot cas, les 
modificacions significatives del pressupost i aquelles que representin un canvi subs-
tancial de les actuacions previstes en el Pla d’Actuació hauran de ser aprovades se-
guint el previst a l’article 15 d’aquesta llei.

Esmena 23
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 29 punt 3

Article 29. Elaboració i aprovació del pressupost
3. Les persones titulars del dret de possessió dels locals incloses a l’APEU poden 

presentar davant l’ajuntament una reclamació contra el pressupost aprovat, en el ter-
mini d’un mes a comptar des de la publicació al web de l’ajuntament. Per resoldre la 
reclamació l’ajuntament ha de sol·licitar informe preceptiu a l’entitat gestora perquè 
es pronunciï sobre els motius de la reclamació. L’ajuntament disposa d’un termini 
de 3 mesos per resoldre les reclamacions, transcorregut el termini sense que l’ajun-
tament hagi dictat resolució s’entén estimada la reclamació.

Esmena 24
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 29

Article 29 (nou). Causes de dissolució
A més de les causes de dissolució que s’estableixin en els estatuts de l’APEU, serà 

causa de dissolució el fet que ho sol·liciti la majoria absoluta conjunta de partici-
pants i de participacions.

Esmena 25
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 42

Article 42 (nou). Dret a la informació 
Fins al setè dia abans del previst per a la celebració de l’Assemblea General, els 

associats tindran dret a sol·licitar la informació i a formular les preguntes que con-
siderin convenients sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia de l’Assemblea.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martí Pachamé Barrera, diputado, GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86920)

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
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 
118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del 
Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (tram. 200-00017/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició de l’apartat 1 de l’article 1

1.1 L’objecte d’aquesta Llei és establir un sistema de col·laboració publicoprivada 
mitjançant la creació d’àrees de promoció econòmica urbana (APEU), de base pri-
vada pero amb finalitat pública la creació d’àrees de promoció econòmica urbana.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 1

1.2 Les finalitats públiques d’interès general d’aquestes àrees són modernitzar 
i promocionar determinades zones urbanes, així com millorar la qualitat de l’en-
torn urbà mitjançant actuacions sostenibles; consolidar el model de ciutat compacta, 
complexa i cohesionada i mediambientalment eficient; i incrementar la competitivi-
tat de les empreses, tot afavorint la creació d’ocupació reforçar la activitat econòmi-
ca i comercial del municipi.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou apartat 3 a l’article 1

1.3 Donat el caràcter privat dels seus membres i les finalitats públiques de la 
seva intervenció, les APEUS es constituiran com a entitat urbanística col·laborado-
ra, mitjançant la figura de les Juntes de compensació. Son doncs, entitats de natura-
lesa administrativa i, en allò que afecti la seva intervenció pública els serà d’aplica-
ció la llei de contractes del sector públic.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou apartat 4 a l’article 1

1.4 Es reconeix la competència de les administracions locals en matèria de pro-
moció d’activitats econòmiques i empresarials en el seu municipi, això com de pla-
nificació urbanística.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 2 de l’article 3

3.2. Les APEU són zones geogràfiques d’un o diversos municipis prèviament 
delimitades, integrades pels locals definits a l’article 6.2 d’aquesta Llei i que estan 
ubicats dins el seu àmbit, en les quals està previst l’execució d’un pla d’actuació que 
s’ha d’adequar a les finalitats d’interès general que preveu l’article 1.2 anterior.

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 3 de l’article 3

3.1. Les entitats gestores de les APEU es financen amb les contraprestacions 
econòmiques o quotes que s’estableixin obligatòriament, que tenen la condició de 
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari d’acord amb l’article 31.3 de 
la Constitució espanyola, i amb la disposició addicional primera de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària, i altres recursos als quals fa referència l’arti-
cle 26 d’aquesta Llei.

Les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari a les quals es refereix 
aquest apartat s’han de regular mitjançant una ordenança municipal i es calcularan 
d’acord amb els paràmetres que estableixin aquesta Llei i el conveni que preveu 
l’article 13.
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Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’article 4

Les APEU es gestionen per entitats privades, Juntes de compensació amb par-
ticipació de les administracions locals corresponents, sense ànim de lucre, i amb 
personalitat jurídica pròpia i naturalesa administrativa, constituïdes per les perso-
nes que acreditin ser titulars del dret de possessió dels locals definits a l’article 6.2 
d’aquesta Llei, Aquestes entitats, pel que fa a la seva organització i activitat, s’han de 
subjectar al que disposen aquesta Llei, els seus estatuts i, supletòriament, les dispo-
sicions de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques.

Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 1 de l’article 5

5.1 Les funcions de l’entitat gestora de l’APEU les determina el Pla d’actuació i 
han de ser aprovades per l’administració local corresponent i subjectes a la llei de 
contractació pública.

Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 5

5.2 El Pla d’actuació ha de preveure, com a mínim, alguna de les funcions se-
güents: 

a) Promoure actuacions de millora de l’entorn urbà.
b) Promoure esdeveniments i activitats a l’espai públic, publicitat i espectacles.
e) Executar actuacions de comunicació i promoció per incrementar la captació 

d’inversió i augmentar la demanda.
d) Promoure polítiques de responsabilitat social empresarial.
e) Promoure l’activitat econòmica als locals i les naus buits ubicats dins l’àmbit 

de I’APEU.
f) Potenciar la neteja, el manteniment, la rehabilitació, la decoració i la il·lumi-

nació dels exteriors dels immobles de propietat privada.
g) Prestar serveis privats a les empreses i als usuaris de I’APEU.
h) Prestar serveis mediambientals de caràcter complementari.
i) Assessorar les empreses.
j) Promoure l’adhesió de sistemes d’arbitratge de consum.
k) Promoure serveis mancomunats que contribueixin a disminuir l’impacte am-

biental.
I) Promoure el desenvolupament d’infraestructures i serveis digitals per augmen-

tar la competitivitat.
m) Fomentar la formació i el desenvolupament professional, tant de les persones 

empresàries com de les persones treballadores de les empreses ubicades a l’APEU.
n) Proposar a l’ajuntament corresponent l’elaboració d’instruments de planeja-

ment urbanístic, i d’instruments de regulació i d’ordenances.
o) Proposar la millora de la mobilitat, amb la previsió de la seva gestió i finança-

ment, per afavorir l’accessibilitat a l’APEU.
p) Proposar, sense caràcter vinculant, a l’ajuntament corresponent la vigilància 

especial els agents cívics de I’APEU, d’acord amb el que preveu el Reial decret le-
gislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals.

q) Proposar a l’ajuntament, sense caràcter vinculant i atenent l’interès general, 
corresponent que iniciï els tràmits per a la qualificació de zona turística a efectes 
d’horaris comercials.
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r) Altres funcions que tinguin com a objectiu principal la millora de I’APEU i 
del seu entorn urbà, o la complementació de qualsevol servei municipal, i qualsevol 
altra funció que derivi del conveni subscrit amb l’ajuntament.

Esmena 10
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió a l’apartat 4 de l’article 5

5.4. L’entitat gestora no pot exercir potestats públiques que impliquin l’exercici 
d’autoritat. Per exercir els poders d’autoritat que demani el compliment de les seves 
funcions, l’entitat gestora de l’APEU ha de requerir l’auxili de l’ajuntament corres-
ponent, que els hi ha de prestar, llevat que la sol·licitud sigui contrària a l’ordena-
ment jurídic.

Esmena 11
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou apartat 5 a l’article 5

5.5 L’entitat gestora de l’APEU remetrà anualment a l’Ajuntament un informe re-
latiu al compliment de les funcions que van justificar la creació de l’APEU i el seu 
impacte en el territori. L’Ajuntament exercirà la funció de control i avaluació del 
funcionament de l’APEU, en cas d’incompliment reiterat serà causa d’extinció o re-
solució de conveni subscrit amb l’Ajuntament.

Esmena 12
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou apartat 6 a l’article 5

5.6 En cas cap l’entitat gestora de les APEU podrà exercir amb caràcter general 
les funcions pròpies de les entitats empresarials, i específicament la negociació col-
lectiva i la formació tripartida.

Esmena 13
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra b de l’apartat 1 de l’article 6

b) Qualsevol associació empresarial territorial de la zona on es pretén delimitar 
l’APEU que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període 
mínim ininterromput de 5 anys i que acreditin tenir com a associats els titulars del 
dret de possessió d’almenys el 25% dels locals definits al punt 6.2 següent.

Esmena 14
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de la lletra c de l’apartat 1 de l’article 6

c) L’ajuntament del municipi on es pretén delimitar l’APEU.

Esmena 15
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 6

6.2. Als efectes d’aquesta Llei es considera local la part d’un edifici, o l’edifi-
ci sencer, amb accés directe des de la via pública on s’exerceix o sigui susceptible 
d’exercir, una activitat econòmica empresarial.

També es considera local, als efectes d’aquesta Llei, els solars sense edificar amb 
capacitat d’admetre una edificació on sigui possible desenvolupar qualsevol classe 
d’activitat econòmica empresarial.

S’exclouen els locals on es duguin a terme activitats sense ànim de lucre i, activi-
tats que no constitueixin activitat empresarial i els equipaments públics, a excepció 
dels mercats municipals.
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Esmena 16
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou apartat 3 a l’article 6

6.3 L’aprovació definitiva de la delimitació dels APEU correspon a l’administra-
ció o administracions locals corresponents.

Esmena 17
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra b de l’article 7

b) Si la iniciativa l’exerceix una associació, ha d’acreditar l’acord de l’assemblea 
general, on consti el vot favorable de com a mínim el 25% dels titulars del dret de 
possessió dels locals, per impulsar la iniciativa i l’arrelament de l’associació en l’àm-
bit que es pretén delimitar.

Esmena 18
GP de Catalunya en Comú Podem

D’addició de nou apartat a l’article 7.
7.2 Els ajuntaments queden habilitats, a efectes d’aquesta llei a realitzar cens 

dels local amb activitat empresarial al seu territori.

Esmena 19
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra g de l’article 9

g) Procediment per efectuar les contractacions que es derivin de l’execució de les 
accions concretes previstes en el pla d’actuació, que s’ha de regir pel previst en la 
normativa de contractació pública, garantir l’adjudicació en les millors condicions 
tècniques i econòmiques.

Esmena 20
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a la lletra b de l’apartat 2 de l’article 10

b) Un programa d’actuacions que especifiqui la problemàtica detectada la diag-
nosi de la situació actual, els objectius perseguits, i la justificació de les mesures 
que es proposen adoptar, detallant de manera exhaustiva i per etapes els serveis, les 
millores o les mesures de gestió i la modernització que es proposin, així com els 
beneficis que aquestes actuacions han de comportar en relació amb els serveis exis-
tents i els indicadors de seguiment per tal de justificar a posteriori l’adequació de 
les mesures adoptades.

Esmena 21
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra g de l’apartat 2 de l’article 10

g) Mecanismes d’avaluació dels resultats i de l’assoliment dels objectius del Pla 
d’actuació en relació amb els beneficis i les millores previstos, dels que s’hauran de 
retre compte anualment tant en l’Assemblea de l’entitat gestora com davant l’admi-
nistració o administracions locals corresponents.

Esmena 22
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra b de l’apartat 1 de l’article 11

b) L’òrgan competent de l’ajuntament, en un termini màxim de dos mesos a 
comptar des de la presentació de la sol·licitud, ha de resoldre motivadament l’apro-
vació inicial del projecte presentat. En el termini dels set dies següents a l’aprovació 
inicial, l’ajuntament ha de sotmetre el projecte a informació pública, com a mínim 
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a la pàgina web de l’ajuntament i als mitjans, digitals i/o impresos, de comunicació 
d’abast local en cas de la seva existència, durant el termini d’un mes, amb notifi-
cació individual a cadascuna de les persones que formin part del Grup Impulsor de 
l’APEU titulars del dret de possessió dels locals de la zona delimitada al projecte 
presentat.

Esmena 23
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nova lletra b bis a l’apartat 1 de l’article 11

b bis) L’administració local té la potestat de modificar l’abast de l’APEU presentat.

Esmena 24
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra d de l’apartat 1 de l’article 11

d) Finalitzat el termini d’informació pública i rebudes les al·legacions, l’òrgan 
competent de l’ajuntament ha d’acordar la constitució d’un grup de treball paritari 
integrat, d’una banda, pels representants de l’ajuntament i, de l’altra, per represen-
tants designats pels sol·licitants. El grup de treball el presideix el regidor o la regido-
ra que designi l’ajuntament, o en qui delegui.

Esmena 25
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a la lletra g de l’apartat 1 de l’article 11

g) La convocatòria per a la votació s’ha de notificar de forma individual, acredi-
tada i fefaent a cadascuna de les persones titulars del dret de possessió esmentades 
al punt anterior. La comunicació s’ha de realitzar amb una antelació mínima de 15 
30 dies a la data de votació acordada i ha d’indicar.

Esmena 26
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a la lletra i de l’apartat 1 de l’article 11

i) En el termini màxim de dos set dies a comptar des de la finalització de la vo-
tació l’ajuntament ha de fer públics els resultats de la votació, com a mínim al seu 
web, als mitjans, digitals i/o impresos, de comunicació d’abast local i al seu tau-
ler d’anuncis, i ha de notificar el resultat a tots els titulars del dret de possessió del 
APEU.

Esmena 27
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a la lletra j de l’apartat 1 de l’article 11

j) Per a l’aprovació del projecte serà necessari la participació, com a mínim, 
del 40% 50% dels titulars del dret de possessió dels locals inclosos a l’àmbit de 
l’APEU que representin, com a mínim, el 40% 50% de la superfície construïda pon-
derada de la totalitat dels locals inclosos, segons l’article 8 d’aquesta Llei.

El projecte es considerarà aprovat si obté el vot favorable de la majoria absoluta 
dels vots emesos que representin, al mateix temps, la majoria absoluta de la super-
fície construïda ponderada dels locals representats pels titulars del dret de possessió 
que hagin exercit el dret de vot. En cap cas, la xifra d’aprovació pot ésser inferior 
al nombre de titulars i superfície requerida per a la constitució del grup impulsor.
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Esmena 28
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de l’apartat 2 de l’article 11

11.2 Quan la iniciativa per delimitar una àrea de promoció econòmica urbana 
l’exerceix l’ajuntament el procediment a seguir és el següent: 

a) L’ajuntament ha de sotmetre directament el projecte de delimitació de 
l’APEU, amb el contingut detallat a l’article 7 d’aquesta Llei, a informació pública.

b) Els titulars del dret de possessió dels locals afectats pel projecte de l’ajunta-
ment podran proposar la constitució d’un grup de treball, que s’ha d’ajustar a les ca-
racterístiques detallades en l’apartat 11.1.d) d’aquest article, i designar els represen-
tants que n’hauran de formar part. En cas contrari l’òrgan competent de l’ajuntament 
ha de valorar les al·legacions presentades i ha de presentar un text refós del projecte.

c) El text refós del projecte acordat s’ha de sotmetre a votació de totes les perso-
nes titulars del dret de possessió dels locals, que d’acord amb l’article 6.2 d’aques-
ta Llei formen part de l’àrea delimitada, seguint amb el procediment dels apartats 
11.1.g) i següents d’aquest article.

Esmena 29
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 2 de l’article 12

12.2. L’acord del Ple de l’ajuntament, en el que s’aprova la constitució de 
l’APEU, s’ha de notificar de forma individual, acreditada i feafent a totes les perso-
nes titulars del dret de possessió dels locals que integren l’APEU.

Esmena 30
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió a l’apartat 4 de l’article 12

12.4. L’entitat gestora s’ha de constituir dins els tres mesos següents a la notifica-
ció de l’acord del Ple a tots els titulars del dret de possessió dels locals que integren 
l’APEU, per la qual cosa els promotors convocaran els titulars del dret de possessió 
a l’assemblea general constitutiva de l’entitat gestora.

Quan la iniciativa l’hagi exercit l’ajuntament serà aquest qui convoqui la totalitat 
dels titulars del dret de possessió dels locals que integren l’APEU a l’assemblea ge-
neral constitutiva de l’entitat gestora.

L’entitat gestora s’ha de constituir, com a mínim, amb les persones titulars del 
dret de possessió que han votat afirmativament la constitució de l’APEU.

La constitució de l’entitat gestora s’ha de formalitzar en escriptura pública i s’ha 
d’inscriure al RAPEUC.

L’adhesió a l’entitat gestora té caràcter voluntari per a les persones titulars del 
dret de possessió dels locals de la zona delimitada que no hagin votat afirmativa-
ment en el procediment de constitució de l’APEU.

Esmena 31
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra c de l’apartat 2 de l’article 13

c) L’òrgan de governança, constituït de forma paritària entre l’ajuntament i els 
representants de l’entitat gestora de l’APEU.

Esmena 32
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nova lletra j de l’apartat 2 de l’article 13

j) La obligació de presentació anual de la memòria d’activitats, avaluació i eco-
nòmica de l’entitat gestora que s’haurà de presentar i donar compte al Ple Municipal.
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Esmena 33
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nova lletra lletra k de l’apartat 2 de l’article 13

k) El Conveni s’haurà d’aprovar al Ple Municipal

Esmena 34
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou apartat 3 a l’article 14

14.3. La pròrroga haurà de ser presentada i aprovada al Ple Municipal

Esmena 35
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra i de l’article 21

i) Aprovar la proposta dels Estatuts així com la seva modificació.

Esmena 36
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra j de l’article 21

j) Aprovar la proposta de conveni subscrit amb l’ajuntament així com la seva 
modificació del conveni subscrit amb l’ajuntament i la proposta de modificació de 
l’àmbit de l’APEU.

Esmena 37
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 4 de l’article 28

28.4. El pressupost pot preveure modificacions de les accions previstes al Pla 
d’actuació, tant pel que fa al termini d’execució com pel tipus d’acció. Aquestes mo-
dificacions en cap cas podran alterar l’import total pressupostat pel Pla d’actuació 
per a tot el període de vigència, sens perjudici del que preveu l’article 15. En tot cas, 
les modificacions significatives del pressupost i aquelles que representin un canvi 
substancial de les actuacions previstes en el Pla d’Actuació hauran de ser aprovades 
sempre seguint el previst a l’article 15 d’aquesta llei.

Esmena 38
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra a de l’article 32

a) PAE: tota delimitació en sòl urbà superior a 0,5 ha d’un o diversos munici-
pis on s’estableixi pel planejament urbanístic l’ús industrial i/o l’ús logístic com a 
predominant i que figuri al Sistema d’informació de polígons d’activitat econòmica 
(SIPAE) del Departament competent en matèria d’Indústria, amb la totalitat de la 
informació completa.

Esmena 39
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la Disposició addicional tercera

En el termini màxim de 18 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Go-
vern presentarà al Parlament de Catalunya per a la seva tramitació i, si s’escau, 
aprovació, un projecte de llei per a la modernització i millora dels polígons indus-
trials que reguli de manera específica els polígons d’activitat econòmica de Catalu-
nya, tal i com estableix el Pacte Nacional per la Indústria.

L’entrada en vigor de la llei de polígons industrials deixarà sense efecte el tí-
tol II d’aquesta llei.
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Esmena 40
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova disposició addicional tercera bis

El Departament competent en matèria de comerç crearà un Fons addicional de 
3,5 milions d’euros entre l’any 2021 i 2022 per tal de facilitar la creació de les 
APEUS.

Esmena 41
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat a la Disposició final segona

Es reconeix el caràcter d’APEU al mercat majorista d’aliments frescos de Bar-
celona, Mercabarna.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR,  

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 86934)

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Ferran Pedret i 
Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Lo-
rena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 
que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat del Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana 
(tram. 200-00017/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans
De supressió del paràgraf cinquè de l’apartat I de l’exposició de motius que 
comença amb «Una gerència de perfil baix,»

Una gerència de perfil baix, centrada en la gestió de la quotidianitat, amb serveis 
de baix valor afegit i escassa capacitat per plantejar projectes estratègics

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 1 de l’article 1

1.1 L’objecte d’aquesta Llei és la creació d’àrees de promoció econòmica urbana 
(APEU) per tal de modernitzar, innovar i promocionar determinades zones urbanes, 
així com millorar la qualitat de l’entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles; 
consolidar el model de ciutat compacta, complexa i cohesionada i mediambiental-
ment eficient; i incrementar la competitivitat de les empreses, tot afavorint la creació 
d’ocupació.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 2 de l’article 1

Article 1. Objecte i finalitat
[...]
1.2. Les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) tenen finalitats d’interès 

general. Per a la seva direcció i gestió s’estableix un sistema de col·laboració pú-
blic-privada entre l’administració local i una entitat privada creada a l’efecte.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 2 de l’article 3

Article 3. Àrees de promoció econòmica urbana 
[...]
3.2. Les APEU són zones geogràfiques d’un o varis municipis prèviament deli-

mitades, integrades pels locals definits a l’article 6.2 d’aquesta Llei i que estan ubi-
cats dins el seu àmbit, en les quals està previst l’execució d’un pla d’actuació que 
s’ha d’adequar a les finalitats d’interès general que preveu l’article 1.2 anterior.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans
De supressió a l’article 6.1.a

a) Les persones que acreditin ser titulars del dret de possessió d’almenys el 25% 
de la totalitat dels locals definits al punt 6.2 següent, que representin com mínim 
el 25% de la superfície construïda ponderada dels locals inclosos dins l’àmbit de 
l’APEU.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 7.c

c) Plànol a escala on s’identifiqui la delimitació de l’APEU i es localitzin els lo-
cals amb indicació de la superfície construïda de cadascun d’ells, detallant els locals 
inclosos i els no inclosos a l’APEU d’acord amb el que estableix l’article 6 d’aquesta 
Llei; identificació de les persones titulars del dret de possessió dels locals, amb el 
seu nom o raó social, NIF i domicili de l’establiment del qual és titular del dret de 
possessió a la zona; i indicació de la superfície ponderada que representa cadascuna 
de les persones titulars del dret de possessió dels locals inclosos, calculada d’acord 
amb l’article 8 d’aquesta Llei. A aquests efectes, l’Ajuntament facilitarà aquelles da-
des de que disposi, amb la finalitat de complimentar el projecte.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra g de l’apartat 1 de l’article 11

Article 11. Procediment de delimitació de l’àrea de promoció econòmica urbana
11.1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el pro-

cediment següent: 
[...]
g) La convocatòria per a la votació s’ha de notificar de forma individual i fefaent 

a cadascuna de les persones titulars del dret de possessió esmentades al punt ante-
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rior. La comunicació s’ha de realitzar amb una antelació mínima de 15 dies a la data 
de votació acordada i ha d’indicar: 

– El lloc web de l’ajuntament on s’hagi inserit el text íntegre del projecte, així 
com el cens de votants.

– Els dies durant els quals pot tenir lloc la votació, ja sigui físicament (al lloc i 
l’hora que s’indiquin) o per mitjans telemàtics (en aquest cas el període de votació 
no pot ser inferior a 7 ni superior a 15 dies).

[...]

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 11.1.j

j) Per a l’aprovació del projecte serà necessària la participació dels titulars del 
dret de possessió que representin com a mínim el 50% dels locals o establiments in-
closos en l’àmbit de l’APEU. El projecte es considerarà aprovat si obté la majoria 
absoluta dels vots emesos.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 2 de l’article 12

Article 12. Aprovació definitiva de l’àrea de promoció econòmica urbana i cons-
titució de l’entitat gestora

[...]
12.2. L’acord del Ple de l’ajuntament, en el que s’aprova la constitució de 

l’APEU, s’ha de notificar de forma individual i fefaent a totes les persones titulars 
del dret de possessió dels locals que integren l’APEU.

[...]

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans
D’addició d’un incís a l’apartat 4 de l’article 15

Article 15. Procediment per a la modificació de l’àmbit de l’APEU, per a la mo-
dificació dels estatuts de l’entitat gestora, per a la modificació del Pla d’actuació, per 
a la modificació del conveni o per a la seva pròrroga, i per al procediment d’extinció 
de l’APEU

[...]
15.4. Quan la proposta de modificació de l’àmbit de l’APEU, de modificació del 

Pla d’actuació, del conveni o de la seva pròrroga o l’extinció de l’APEU i la seva 
entitat gestora la proposi l’ajuntament, l’ha de traslladar a l’entitat gestora acompa-
nyada del projecte que correspongui, i aquesta l’ha de sotmetre a la seva assemblea 
general en el termini màxim de 30 dies. L’assemblea general ha d’adoptar l’acord 
corresponent amb el procediment que estableix l’article 20 d’aquesta Llei. En cas 
de conformitat es sotmetrà el projecte a votació de la totalitat dels titulars del dret 
de possessió dels locals seguint el procediment previst a l’article 11 d’aquesta Llei.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans
De supressió i addició de l’article 27.3

27.3. El conveni subscrit entre l’entitat gestora i l’ajuntament ha d’establir els cri-
teris a partir dels quals es determina la quantia de les quotes.
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L’import de les aportacions i de les quotes ha de ser equitatiu, basat en criteris 
objectius i suficients per finançar el Pla d’actuació durant tota la durada de l’APEU.

Les quotes es determinen en funció dels coeficients establerts en l’article 8 
d’aquesta llei. de la superfície construïda cadastral de cada local. En cas de sòl sen-
se edificar, s’entendrà per superfície construïda cadastral del local la superfície ca-
dastral de la parcel·la.

S’estableixen sis trams diferents en funció d’aquesta superfície, de tal forma que 
les quotes dels locals adscrits a cada tram han de respectar entre elles les propor-
cions d’acord amb els índexs que es detallen a la taula següent: 

Superfície construïda cadastral (scc) Índex

scc < 300 m2 1

300 m2 < scc < 800 m2 1,5

800 m2 < scc < 1.300 m2 2

1.300 m2 < scc < 2.500 m2 3

2.500 m2 < scc < 10.000 m2 4

scc > 10.000 m2 5

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra a de l’article 32

Article 32. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei s’entén per: 
a) PAE: tota delimitació en sòl urbà superior a 0,5 ha d’un, o més d’un munici-

pi on s’estableixi pel planejament urbanístic l’ús industrial i/o l’ús logístic com a 
predominant i que figuri al Sistema d’informació de polígons d’activitat econòmica 
(SIPAE) del Departament competent en matèria d’Indústria, amb la totalitat de la 
informació completa.

[...]

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar, 
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra b de l’article 32

Article 32. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei s’entén per: [...]
b) APEU en els PAE: les zones geogràfiques d’un o més municipis, prèviament 

delimitades, integrades per naus, parcel·les de servei i parcel·les sense construcció 
ubicades dins el seu àmbit i on està prevista l’execució d’un pla d’actuació que s’ha 
d’adequar a les finalitats d’interès general de l’article 1.2 d’aquesta Llei.

[...]

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu 

GP ERC; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units; Lorena Roldán 
Suárez, portaveu GP Cs



BOPC 742
27 de novembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 41 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 86935)

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Lorena Roldán 
Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix 
l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’arti-
culat del Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (tram. 200-
00017/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans
De modificació de l’article 8

Article 8. Determinació de la participació en l’APEU
8.1. Tots els titulars del dret de possessió dels locals inclosos dins de l’àmbit de 

l’APEU participen dels drets i obligacions establertes en el conveni en proporció a 
la superfície construïda cadastral de cadascun dels establiments i locals inclosos en 
l’APEU, d’acord amb la taula següent que determina el nombre de vots i les quotes 
a pagar que els correspon a cadascun: 

Tipologia Superfície construïda cadastral vots

Coeficient/obligacions 
de pagament (X = quota 
mínima a pagar, que es 
determina en funció del 
projecte de l’APEU)

I s ≤ 300 m2 1 X 

II 300 m2 < s ≤ 800 m2 1,5 1,5x 

III 800 m2 < s ≤ 1.300 m2 2 2x 

IV 1.300 m2 < s ≤ 2.500 m2 3 3x 

V 2.500 m2 < s ≤ 10.000 m2 4 4x 

VI s > 10.000 m2 (Establiment col·lectiu 
de 50 o més establiments individuals). 

5 5x 

 8.2. En cas de sòl sense edificació s’entendrà per superfície construïda cadastral 
la superfície cadastral de la parcel·la.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans
D’addició a l’article 9.d

d) Procediment d’adhesió i de separació de les persones titulars del dret de pos-
sessió dels locals inclosos dins l’àmbit de l’APEU, que no pot imposar condicions 
més costoses per unes persones que per unes altres i en tot cas ha de preveure la 
possibilitat d’adhesió d’aquestes persones en qualsevol moment de la vigència de 
l’entitat gestora.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 11.1h

La persona titular Les persones titulars del dret de possessió disposa un vot dis-
posen del nombre de vots resultants de la suma d’aquells que se’ls atribueixin en 
funció de les superfícies cadastrals de cadascun dels establiments o locals dels que 
son titulars, que es determinen d’acord amb l’establert a l’article 8. Els establiments 
comercials col·lectius definits a l’article 5.b) del Decret llei 1/2009, de 22 de desem-
bre, d’ordenació dels equipaments comercials, es consideren un sol local.
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En el supòsit de cotitularitat del dret de possessió sobre un mateix local, les per-
sones cotitulars han de designar formalment un representant, que serà la persona 
que exercirà el dret a vot.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 12.4

12.4. L’entitat gestora s’ha de constituir dins els tres mesos següents a la notifica-
ció de l’acord del Ple a tots els titulars del dret de possessió dels locals que integren 
l’APEU, per la qual cosa els promotors convocaran els titulars del dret de possessió 
a l’assemblea general constitutiva de l’entitat gestora.

Quan la iniciativa l’hagi exercit l’ajuntament serà aquest qui convoqui la totali-
tat dels titulars del dret de possessió dels locals que integren l’APEU a l’assemblea 
general constitutiva de l’entitat gestora.

L’entitat gestora s’ha de constituir, com a mínim, amb les persones titulars del 
dret de possessió que han votat afirmativament la constitució de l’APEU.

La constitució de l’entitat gestora s’ha de formalitzar en escriptura pública i s’ha 
d’inscriure que serà objecte d’inscripció al RAPEUC, i que ha d’incloure en tot cas: 
la denominació de l’Àrea de Promoció Econòmica i el seu domicili, la identitat dels 
titulars del dret de possessió que s’adhereixen a l’entitat gestora i els estatuts de l’en-
titat aprovats conforme a l’article 11.

L’adhesió a l’entitat gestora té caràcter voluntari per a les persones titulars del 
dret de possessió dels locals de la zona delimitada que no hagin votat afirmativa-
ment en el procediment de constitució de l’APEU. Durant la vigència del conveni en-
tre l’entitat i l’Ajuntament, les persones titulars podran exercir el seu dret d’adhesió.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans
D’addició d’un apartat j a l’article 13.2

j) L’import en que es xifren les despeses municipals per la tramitació del proce-
diment de delimitació i aprovació de l’APEU, i els terminis en que n’ha de ser res-
cabalat l’Ajuntament.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans
D’addició a l’article 13.2.c

c) Forma de participació de l’ajuntament en els òrgans de govern de l’entitat ges-
tora, amb veu però sense vot, el que l’exonera de qualsevol responsabilitat derivada 
dels acords adoptats pels mateixos.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans
De modificació a l’apartat 2 de l’article 17

Article 17. Procediment d’inscripció
[...]
17.2. L’òrgan de la direcció general que tingui atribuïda la competència ha d’ins-

criure l’APEU al RAPEUC en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data 
de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat 
i notificat la resolució de la inscripció a l’ajuntament, s’entén acordada la inscripció.

[...]
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Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans
De supressió i addició de l’article 20.2

20.2 Formen part de l’assemblea general la totalitat de les persones titulars del 
dret de possessió dels locals adherides a l’entitat gestora.

Cadascuna de les persones titulars del dret de possessió dels locals adherides a 
l’entitat gestora participen en l’assemblea general en proporció a la superfície cons-
truïda ponderada al nombre de vots que els correspon, d’acord amb el que determina 
l’article 8 d’aquesta Llei.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans
D’addició a l’article 28.2

28.2 El pressupost ha d’especificar, amb el màxim grau de desglossament, la 
totalitat de les despeses i els ingressos previstos i ha d’incloure els costos derivats 
de la gestió del procés de constitució de les APEU de l’organisme públic local que 
pertoqui, així com els derivats del cobrament de les quotes quan es concertin amb 
la hisenda local.

El pressupost també ha d’incloure una reserva destinada a la compensació d’in-
crements imprevisibles de costos de les actuacions projectades, així com a la cober-
tura de pèrdues d’ingressos derivades del pagament incomplert o impuntual de les 
quotes. També ha d’incloure les eventuals despeses de liquidació de l’Entitat Gesto-
ra en el termini de vigència del conveni.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans
D’addició de l’article 35

Article 35. Superfície construïda ponderada dels APEU dels PAE 
Constitueix la superfície construïda ponderada total (SCPT) de l’APEU el suma-

tori de la totalitat de les superfícies construïdes ponderades de les naus, parcel·les i 
parcel·les de servei. La comptabilització de la superfície construïda ponderada pel 
que es refereix a naus resulta de l’aplicació de la següent fórmula: 

SCPT = sc1 + 0,9 sc2 + 0.7 sc3 + 0.5 sc4.

On: 

SCPT = superfície construïda ponderada total.

sc1 = superfície construïda cadastral de la nau fins a 2.500 m2.

sc2 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 2.500 m2 i fins a 5.000 m2.

sc3 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 5.000 m2 i fins a 10.000 m2.

sc4 = superfície construïda cadastral de la nau superior a 10.000 m2.

En el cas de les APEU delimitades que disposin de parcel·les individualitzades 
de sòl disponible per a l’activitat econòmica sense edificació construïda, la SCPT 
es calcularà aplicant un coeficient reductor del 50% sobre la totalitat de metres qua-
drats de superfície de la parcel·la.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 35 bis

Article 35 bis. Aprovació del projecte
Per l’aprovació del projecte serà necessari la participació com a mínim del 50% 

dels titulars del dret de possessió de les naus, parcel·les i parcel·les de servei, inclo-
sos en l’àmbit de APEU, que representin com a mínim el 50% de la superfície cons-
truïda ponderada de la totalitat de les naus, parcel·les i parcel·les de servei tal i com 
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s’ha comptabilitzat en l’article 36. El projecte es considerarà aprovat si obté el vot 
favorable de la majoria dels vots emesos que representin al mateix temps la majoria 
de la superfície construïda ponderada que hagi exercir el seu dret a vot.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans
D’addició a l’article 37

Article 37. Impuls i dinamització dels PAE
La Direcció General competent en matèria d’inversió industrial, en el marc de 

les seves funcions i competències, les diputacions i els consells comarcals han d’exe-
cutar també les accions de sensibilització, coordinació amb els ajuntaments i entitats 
de gestió, impuls i dinamització dels PAE i actualització del sistema d’informació 
geogràfic SIPAE, l’avaluació i classificació dels PAE, així com tot el que correspon-
gui a la comercialització que permeti fer visible la capacitat industrial i logística dels 
polígons d’activitat econòmica de Catalunya.

Per acord del Govern, en funció dels àmbits competencials dels diferents depar-
taments i per tal de vetllar per l’impuls i modernització dels PAE, es podran pro-
moure mecanismes i eines d’actuació per atendre el conjunt d’aquestes finalitats.

En l’actualització del sistema d’informació geogràfic SIPAE hi constaran també 
els PAE supramunicipals.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans
De modificació i supressió a l’article 39

Article 39. Ajuts públics en el pressupost de l’APEU 
Als efectes dels Polígons d’Activitat Econòmica PAE, les especificacions que 

preveu el pressupost a l’article 28.3.b) anterior en relació amb altres ingressos pro-
vinents de subvencions públiques pot incorporar, si així es preveu al conveni entre 
l’entitat gestora i l’ajuntament, una assignació proporcional i equilibrada de subven-
cions en funció de l’esforç tributari que ja es realitza a l’àrea delimitada per la co-
munitat empresarial segons l’article 34.

a) Si el pressupost de l’APEU és inferior al 80% de la recaptació fiscal a l’àrea 
de l’APEU, un mínim del 5% de l’esforç fiscal comptabilitzat a l’àrea de l’APEU pot 
ser destinat a subvenció finalista.

b) Si pressupost de l’APEU és superior al 80% i inferior al 100% de recaptació 
fiscal a l’àrea de l’APEU, un mínim del 10% de l’esforç fiscal comptabilitzat a l’àrea 
de l’APEU pot ser destinat a subvenció finalista.

c) Si el pressupost de l’APEU és superior al 100% i inferior al 120% de la recap-
tació fiscal a l’àrea de l’APEU, un mínim del 15% de l’esforç fiscal comptabilitzat a 
l’àrea de l’APEU pot ser destinat a subvenció finalista.

d) Si el pressupost de l’APEU és superior al 120% de recaptació fiscal a l’àrea de 
l’APEU, un mínim del 20 % de l’esforç fiscal comptabilitzat a l’àrea de l’APEU pot 
ser destinat a subvenció finalista.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Ciutadans
De modificació de la disposició addicional primera

Disposició addicional primera 
El Departament competent en matèria de comerç i industria, i en funció de les 

disponibilitats pressupostàries, assignarà cada exercici durant el primers tres exer-
cicis de vigència de la Llei una línia d’ajuts per a la sensibilització, impuls, assis-
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tència tècnica i realització del pla d’actuació per a la millora i modernització dels 
APEU, destinat a aquelles entitats que en siguin promotores..

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Lorena Rol-

dán Suárez, GP Cs; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 86936)

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat del Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana 
(tram. 200-00017/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició a l’exposició de motius 16è paràgraf

En definitiva les APEU,... És aquest interès públic el que justifica l’establiment 
d’un règim d’adscripció obligatòria per a tots els locals que es trobin en l’àmbit deli-
mitat, i l’establiment d’un règim de finançament basat en contribucions obligatòries 
que tindrien la naturalesa de prestació patrimonial de caràcter públic no tributària. 
Tanmateix, el seu finançament es pot vehicular per altres figures, aquestes de caràc-
ter tributari, que en el futur puguin arbitrar-se per la legislació reguladora de les 
hisendes locals.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició a l’article 3.3

3.3.a) Les APEU es financien...
3.3.b) Alternativament, les APEU es poden finançar, si és el cas, amb les figures 

tributàries que la legislació reguladora de les hisendes locals, estableixi a aquests 
efectes.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició a l’article 6.2

6.2. Als efectes d’aquesta Llei es considera local la part d’un edifici, o l’edifi-
ci sencer, amb accés directe des de la via pública on s’exerceix o sigui susceptible 
d’exercir, una activitat econòmica empresarial.

També es considera local, als efectes d’aquesta Llei, els solars sense edificar amb 
capacitat d’admetre una edificació on sigui possible desenvolupar qualsevol classe 
d’activitat econòmica empresarial.

S’exclouen els locals on es duguin a terme activitats sense ànim de lucre i acti-
vi tats que no constitueixin activitat empresarial. S’exclouen també els solars l’ús 
dels quals es destina a l’aparcament gratuït de vehicles, així com tots els locals i 
equipaments de titularitat pública, llevat que el seu titular en sol·liciti expressament 
l’inclusió.

Fascicle segon
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició a l’article 11.1.b

b) L’òrgan competent de l’ajuntament, en un termini màxim de dos mesos a 
comptar des de la presentació de la sol·licitud, ha de resoldre motivadament l’apro-
vació inicial del projecte presentat.

En el termini dels set dies següents a l’aprovació inicial, l’ajuntament ha de sot-
metre el projecte a informació pública, com a mínim a la pàgina web de l’ajunta-
ment, durant el termini d’un mes, amb notificació individual i fefaent a cadascuna 
de les persones titulars del dret de possessió dels locals de la zona delimitada al pro-
jecte presentat. L’acord d’aprovació inicial, ha de preveure l’inici dels tràmits per a 
la aprovació o en el seu cas modificació dels ordenances fiscals pertinents per poder 
fer efectiva la recaptació de les quotes pel finançament de l’APEU.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació a l’apartat 3 de l’article 15

Article 15. Procediment per a la modificació de l’àmbit de l’APEU, per a la mo-
dificació dels estatuts de l’entitat gestora, per a la modificació del Pla d’actuació, per 
a la modificació del conveni o per a la seva pròrroga, i per al procediment d’extinció 
de l’APEU

[...]
15.3. L’ajuntament ha de resoldre motivadament la proposta en el termini màxim 

de 2 mesos, transcorregut aquest termini sense que hagi dictat resolució, es conside-
rarà desestimada. En cas que sigui acceptada, ha de sotmetre el projecte a votació 
de la totalitat de les persones titulars del dret de possessió dels locals seguint el pro-
cediment previst a l’article 11 precedent.

[...]

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició a l’article 27.6

27.6 Les quotes impagades han de ser reclamades per l’entitat gestora al deutor 
perquè satisfaci l’import en el termini màxim d’un mes. Aquesta reclamació s’ha de 
fer amb caràcter previ a la sol·licitud a l’ajuntament de l’inici de la via de constre-
nyiment. Transcorregut aquest termini d’un mes sense que s’hagi liquidat la quota, 
l’òrgan que tingui atribuïda aquesta funció segons els estatuts de l’entitat gestora, 
ha d’acordar sol·licitar a l’ajuntament que iniciï el procediment per al cobrament de 
les quotes impagades per la via de constrenyiment, d’acord amb el marc normatiu 
aplicable. S’exclou expressament la responsabilitat de l’ajuntament en el cas de que 
es produeixi una recaptació fallida de quotes en via de constrenyiment per la insol-
vència de l’obligat al seu pagament.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a 
Catalunya
202-00061/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: SP CUP-CC (reg. 86930).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 27.11.2020; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista
202-00067/12

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 86904; 86919; 86925; 86926; 86937; 86939; 86941; 86942 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 25.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 86904, 86925)

Reg. 86904

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 118 del 
Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas al articulado de la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les do-
nes a erradicar la violència masclista (tram. 202-00067/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De supresión del párrafo tercero de la Exposición de motivos de la Ley 5/2008, 
de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

El 13 de diciembre de 2018 se aprobó al Pleno del Parlamento la moción 32/XII don-
de se pedía la ampliación de la ley 5/2008 para incluir la violencia institucional, que 
quedó fuera en aquel momento. Quedaba recogido en el punto siguiente: «c) Crear 
antes de tres meses, en el marco de la Comisión Nacional para una Intervención 
Coordinada contra la violencia machista y del Pacto Nacional contra la Violencia 
Machista, un grupo de trabajo sobre violencia institucional contra las mujeres inte-
grado por instituciones y entidades especializadas porque haga un diagnóstico de 
la violencia institucional contra las mujeres y proponga líneas de actuación para 
combatirla, y a reformar la Ley 5/2008, del 24 de abril, del derecho de las mujeres a 
erradicar la violencia machista, para incorporar la violencia institucional contra las 
mujeres como violencia machista.

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De modificación del parágrafo quinto de la Exposición de motivos de la Ley 
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 
machista

Mientras se produce este proceso, se considera necesario que el Parlament dé un 
paso adelante y asuma la responsabilidad de plantear la incorporación de algunos 
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de los aspectos que quedaron fuera de la Ley 5/2008 de 24 de abril, del derecho de 
las mujeres a erradicar la violencia machista, en su momento, sin que esto suponga 
afectar a la esencia de la ley, y continuar avanzando en los consensos construidos 
ahora hace 10 años.

Enmienda 3
GP de Ciutadans
De modificación del parágrafo sexto de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho 
de las mujeres a erradicar la violencia machista

En este sentido, el proyecto de modificación de ley que se presenta tiene la voca-
ción de ampliar y reforzar la ley, para adaptarla en el momento actual y para dar-
le más robustez para proteger los derechos de las mujeres, niñas y las adolescentes 
transgénero y cisgénero, a las personas intersexuales, así como a las identidades no 
binarias o las que no se quieren relacionar con ningún espectro de género binario.

La presente propuesta tiene el objetivo de favorecer la erradicación de las vio-
lencias machistas y reforzar los derechos de las mujeres y niñas pretendiendo des-
encadenar un debate participativo donde éstas y otras propuestas de modificación 
surgidas durante la tramitación de esta modificación de la ley fuesen repensadas y 
evaluadas por personas especializadas en la materia de violencia de genero proce-
dentes de la sociedad civil, del movimiento feminista y de los grupos parlamentarios.

Enmienda 4
GP de Ciutadans
De adición como último y séptimo parágrafo de la Exposición de motivos de la 
Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 
machista

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, 
ratificado por España en 2014, se aplica a todas las formas de violencia contra las 
mujeres, que abarcan todos los actos de violencia basados en el género que impli-
can o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, 
sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la 
coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.

El Convenio obliga a España a adoptar las medidas que sean necesarias para 
prevenir y dar respuesta a la violencia contra las mujeres. En particular, insta a 
que las medidas que se tomen impliquen, en su caso, a todos los actores pertinentes 
como las agencias gubernamentales, los parlamentos y las autoridades nacionales, 
regionales y locales; y promueve la dedicación de recursos financieros y humanos 
adecuados para la correcta aplicación de políticas integradas, medidas y programas 
dirigidos a prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas en el ámbito 
de aplicación del Convenio.

El desarrollo del Pacto de Estado por las Comunidades Autónomas y Ciudades 
de Ceuta y Melilla, que son competentes para la prestación de los servicios de asis-
tencia social integral a las mujeres víctimas de las distintas manifestaciones de la 
violencia contra la mujer por razón de género, exige los recursos financieros co-
rrespondientes. Por eso, el Pacto de Estado incluye los compromisos económicos 
destinados a las Comunidades Autónomas para el desarrollo o ampliación de las 
medidas recogidas en él. El Gobierno negociará los criterios de reparto con las Co-
munidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Interterritorial, atendiendo 
a la población, extensión geográfica, necesidades específicas u otras variables que 
resulten pactadas.
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Enmienda 5
GP de Ciutadans
De modificación 

Artículo 1. De modificación del apartado 2 del artículo 2 de la Ley 5/2008, de 24 
de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

Artículo 2 Garantía de los derechos de las mujeres 
2.2. Las referencias a las mujeres incluidas en esta ley, se entiende que incluyen 

también las niñas y adolescentes transgénero y cisgénero, a las personas intersexua-
les que se identifican con el género femenino, así como también a las identidades no 
binarias.

Enmienda 6
GP de Ciutadans
De modificación 

Artículo 2. De modificación de un nuevo redactado del artículo 3 de la Ley 
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

Artículo 3. Definiciones 
A los efectos de esta ley se entiende por: 
a) Violencia machista: la violencia que se ejerce contra las mujeres como mani-

festación de la discriminación y de la situación de desigualdad en el marco de un 
sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y que, producida 
por medios físicos, económicos o psicológicos, incluidas las amenazas, las intimi-
daciones y las coacciones, tenga como resultado un daño o un sufrimiento físico, 
sexual o psicológico, tanto si se produce en el ámbito público como en el privado.

b) Sensibilización: el conjunto de acciones educativas, pedagógicas y comunica-
tivas encaminadas a generar cambios y modificaciones en el imaginario social que 
permitan avanzar hacia la erradicación de la violencia machista.

c) Prevención: el conjunto de acciones encaminadas a evitar o reducir la inciden-
cia de la problemática de la violencia machista por medio de la reducción de los fac-
tores de riesgo, e impedir así la normalización, y las encaminadas a sensibilizar al 
conjunto de la ciudadanía, especialmente las mujeres y las niñas, en el sentido que 
ninguna forma ni manifestación de violencia es justificable ni tolerable.

d) Detección: la puesta en funcionamiento de diferentes instrumentos teóricos 
y técnicos que permitan identificar y hacer visible la problemática de la violencia 
machista, tanto si aparece de forma precoz como de forma estable, y que permitan 
también conocer las situaciones en las cuales se tiene que intervenir, para evitar el 
desarrollo y la cronicidad.

e) Atención: el conjunto de acciones destinadas a una persona porque pueda su-
perar las situaciones y las consecuencias generadas por el abuso en los ámbitos per-
sonal, familiar y social, garantizando la seguridad y facilitando la información ne-
cesaria sobre los recursos y los procedimientos porque pueda resolver la situación.

f) Recuperación: la etapa del ciclo personal y social de una mujer que ha vivido 
situaciones de violencia en que se produce el restablecimiento de todos los ámbitos 
dañados por la situación vivida de violencia de género.

g) Reparación: el conjunto de medidas jurídicas, económicas, sociales, laborales, 
sanitarias, educativas y similares, tomadas por los diversos órganos y agentes res-
ponsables de la intervención en el ámbito de la violencia machista, que contribuyen 
al restablecimiento de todos los ámbitos dañados por la situación vivida, garanti-
zando el acompañamiento y asesoramiento necesario.

h) Victimización secundaria o revictimización: el maltrato adicional ejercido 
contra las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia machista como 
consecuencia directa o indirecta de los déficits cuantitativos y cualitativos de las 
intervenciones llevadas a cabo por los organismos responsables, y también por las 
actuaciones desacertadas provenientes de los agentes implicados.
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i) Precariedad económica: situación de una persona que tiene una percepción de 
ingresos igual o inferior al indicador de renta de suficiencia de Cataluña, que se es-
tablece anualmente.

Enmienda 7
GP de Ciutadans
De modificación 

Artículo 3. De modificación con un nuevo redactado del Artículo 4 de la Ley 
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

Artículo 4. Formas de violencia machista
1. A los efectos de esta ley, la violencia machista se puede ejercer de alguna de 

las formas siguientes: 
a) Violencia física: comprende cualquier acto u omisión de fuerza contra el cuer-

po de una mujer, con el resultado o el riesgo de producirle una lesión física o un 
daño.

b) Violencia psicológica: comprende toda conducta u omisión intencional que 
produce en una mujer una desvalorización o un sufrimiento, por medio de amena-
zas, de humillación, de vejaciones, de exigencia de obediencia o sumisión, de coer-
ción verbal, de insultos, de aislamiento o cualquier otra limitación de su ámbito de 
libertad. La violencia machista también podrá llevarse a cabo con la amenaza o la 
causación de violencia física o psicológica contra el entorno afectivo de la mujer, 
muy especialmente los hijos e hijas u otros familiares que convivan o que tengan 
una relación directa, cuando se dirija a afligir la mujer. También incluye la violencia 
ambiental, a través del ejercicio de la violencia sobre bienes y propiedades de la mu-
jer, con valor económico o sentimental, o sobre los animales con quienes se tiene un 
vínculo de afecto directo, con el fin de afligirla y/o crear un entorno intimidatorio.

c) Violencia sexual y abusos sexuales: comprende cualquier acto de naturaleza 
sexual no consentido por las mujeres, incluida la exhibición, la observación y la im-
posición, por medio de violencia, de intimidación, de prevalencia o de manipula-
ción emocional, de relaciones sexuales, con independencia que la persona agresora 
pueda tener con la mujer o la menor una relación conyugal, de pareja, afectiva o de 
parentesco.

d) Violencia económica: consiste en la privación intencionada y no justificada de 
recursos económicos para el bienestar físico o psicológico de una mujer y, si cabe 
de sus hijas o hijos, o la limitación en la disposición de los recursos propios o com-
partidos en el ámbito familiar o de pareja.

e) Violencia digital: es aquella violencia machista ejercida mediante el uso de 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), plataformas de redes 
sociales, webs o foros, correo electrónico y sistemas de mensajería instantánea.

2. La violencia machista se puede ejercer de una manera puntual o de una ma-
nera reiterada en el tiempo.

Enmienda 8
GP de Ciutadans
De modificación 

Artículo 4. De modificación de un nuevo redactado del Artículo 5 de la Ley 
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

Artículo 5. Ámbitos de la violencia machista.
La violencia machista se puede manifestar en algunos de los ámbitos siguientes: 
Primero. Violencia en el ámbito de la pareja: consiste en la violencia física, psi-

cológica, sexual o económica ejercida contra una mujer y perpetrada por el hombre 
que es o ha sido el cónyuge o por la persona que tiene o ha tenido relaciones simi-
lares de afectividad.
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Segundo. Violencia en el ámbito familiar: consiste en la violencia física, sexual, 
psicológica o económica ejercida contra las mujeres y las menores de edad en el 
seno de la familia y perpetrada por miembros de la misma familia, en el marco de 
las relaciones afectivas y de los vínculos del entorno familiar. No se incluye la vio-
lencia ejercida en el ámbito de la pareja, de-fenecida en el apartado primero.

Tercero. Violencia en el ámbito laboral: consiste en la violencia física, sexual psi-
cológica que se puede producir en el centro de trabajo y durante la jornada laboral, 
o fuera del centro de trabajo y del horario laboral si tiene relación con el trabajo, y 
que puede adoptar dos tipologías: 

a) Acoso por razón de sexo: lo constituye un comportamiento no deseado rela-
cionado con el sexo de una persona con ocasión del acceso al trabajo remunerado, la 
promoción en el puesto de trabajo, la ocupación o la formación que tenga como pro-
pósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de las mujeres y de crearlos 
un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillando u ofensivo.

b) Acoso sexual: lo constituye cualquier comportamiento verbal, no verbal o fí-
sico no deseado de índole sexual que tenga como objetivo o produzca el efecto de 
atentar contra la dignidad de una mujer o de crearle un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante, ofensivo o molesto.

Cuarto. Violencia en el ámbito social o comunitario: comprende las manifesta-
ciones siguientes: 

a) Agresiones sexuales: consisten en el uso de la violencia física y sexual ejercida 
contra las mujeres y las menores de edad que está determinada por el uso premedi-
tado del sexo como arma para demostrar poder y abusar.

b) Acoso sexual.
c) Tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas.
d) Mutilación genital femenina o riesgo de sufrirla: incluye cualquier procedi-

miento que implique o pueda implicar una eliminación total o parcial de los geni-
tales femeninos o produzca lesiones, aunque haya consienta-mente exprés o tácito 
de la mujer.

e) Matrimonios forzados.
f) Violencia derivada de conflictos armados: incluye todas las formas de violen-

cia contra las mujeres que se producen en estas situaciones, como por ejemplo el 
asesinato, la violación, la esclavitud sexual, el embarazo forzado, el aborto forzado, 
la esterilización forzada, la infección intencionada de enfermedades, la tortura o los 
abusos sexuales.

g) Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como 
los abortos selectivos y las esterilizaciones forzadas.

Quinto. - Violencia en el ámbito digital: Es aquella violencia machista que se da 
en el espacio virtual, entendido como nueva ágora de interacción, participación y 
gobernanza mediante Internet o cualquier otro medio digital.

Sexto. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 
lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres.

Enmienda 9
GP de Ciutadans
De modificación 

Artículo 6. De modificación del artículo 7 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del 
derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

Artículo 7. Principios orientadores en las intervenciones de los poderes públicos
Los poderes públicos de Cataluña, para lograr las finalidades establecidas por el 

artículo 6, tienen que seguir los criterios de actuación siguientes: 
a) El compromiso firme con la efectividad del derecho de no-discriminación de 

las mujeres.



BOPC 742
27 de novembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 52

b) La consideración del carácter estructural y de la naturaleza multidimensional 
de la violencia machista, en especial en cuanto a la implicación de todos los siste-
mas de atención y reparación.

c) La consideración del carácter integral de las medidas, que tienen que tener 
en cuenta todos los daños que las mujeres, los menores y las menores que padecen 
como consecuencia de la violencia machista, también los daños sociales y económi-
cos, y los efectos de esta violencia en nuestra comunidad.

d) La transversalidad de las medidas, de forma que cada poder público implica-
do tiene que definir acciones específicas desde su ámbito de intervención de acuerdo 
con modelos de intervención globales, en el marco de los programas cuatrienales de 
intervención integral contra la violencia machista en Cataluña.

e) La debida consideración de las particularidades territoriales, culturales, reli-
giosas, personales, socioeconómicas y sexuales de la diversidad de las mujeres en 
situación de violencia machista, y también sus necesidades específicas dando por 
sentado que ninguna particularidad no justifica la vulneración de los derechos fun-
damentales de las mujeres.

f) La proximidad y el equilibrio de las intervenciones en el territorio, con una 
atención específica en las zonas rurales y las mujeres con discapacidad.

g) El compromiso que la construcción de las respuestas a la violencia machista 
se tiene que hacer desde las necesidades específicas y las experiencias de las muje-
res en situaciones de violencia, a partir de las metodologías y las prácticas que desde 
la sociedad civil y académica y las organizaciones feministas en especial han ido 
definiendo por medio de la experiencia.

h) La consideración de las dificultades singulares en que se encuentran mujeres 
de determinados colectivos en situaciones específicas, de acuerdo con lo capítu-
lo 5 del título III.

y) El compromiso activo de garantizar la privacidad de los datos personales de 
las mujeres en situación de violencia, y también de las otras personas implicadas o 
de los testigos, de acuerdo con la legislación aplicable.

j) La evitación de la victimización secundaria de las mujeres y el establecimiento 
de medidas que impidan la reproducción o la perpetuación de los estereotipos sobre 
las mujeres y la violencia machista.

La formación obligatoria y periódica sobre género y diversidad, de todos y todas 
las profesionales que atienen directa o indirectamente las mujeres en situaciones de 
violencia. La evaluación continuada de esta a partir de espacios de supervisión y 
reciclaje profesional. En el caso de las plazas públicas, hay que garantizar la espe-
cialización.

k) La obligatoriedad que todas las personas profesionales que atienen las mu-
jeres en situaciones de violencia dispongan de la debida capacitación y formación 
especializada.

l) El fomento de los instrumentos de colaboración y cooperación entre las dis-
tintas administraciones públicas para todas las políticas públicas de erradicación de 
la violencia machista y, en especial, el diseño, el seguimiento y la evaluación de las 
medidas y de los recursos que se tienen que aplicar.

m) El fomento de los instrumentos de participación y colaboración con las or-
ganizaciones sociales, en especial las de mujeres, como los consejos de mujeres, el 
movimiento asociativo de las mujeres y los grupos de mujeres pertenecientes a mo-
vimientos sociales y sindicales, en el diseño, el seguimiento y la evaluación de las 
políticas públicas para erradicar la violencia machista

n) La participación profesional y social, que implica contar con todas las perso-
nas profesionales de los diferentes ámbitos que puedan atender la complejidad de 
las formas de violencia machista y con el criterio y la participación de los colectivos 
afectados.
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o) La necesidad de la celeridad de las intervenciones, para posibilitar una ade-
cuada atención y evitar el incremento de la victimización o Re victimización.

p) La limitación de la mediación, con la interrupción o, si procede, la paraliza-
ción del inicio de cualquier proceso de mediación familiar si hay implicada una mu-
jer que ha sufrido o sufre cualquier forma de violencia machista en el ámbito de la 
pareja o el familiar objeto de la mediación.

q) La vinculación del Gobierno de la Generalitat y el conjunto de todas las admi-
nistraciones catalanas con los derechos de las mujeres y el cumplimiento del prin-
cipio de igualdad de todas las personas que viven en Cataluña, de acuerdo con el 
artículo 37 del Estatut d’Autonomia.

Enmienda 10
GP de Ciutadans
De modificación 

Artículo 7. De modificación del Artículo 19 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del 
derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

Artículo 19. Formación de profesionales
1. El Gobierno tiene que garantizar la formación capacitadora de todas los pro-

fesionales que trabajan en la prevención, la detección, la atención, la asistencia, la 
recuperación y la reparación en situaciones de violencia machista.

2. El Gobierno tiene que promover la formación específica de capacitación del 
personal inspector de trabajo y del personal judicial y no judicial al servicio de la 
Administración de justicia, del personal de los cuerpos de seguridad, del personal 
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCFC) adscrito 
a las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) y de la Fiscalía en Cataluña 
que intervengan en los procesos judiciales relacionados con la violencia machista.

3. Los colegios profesionales, las organizaciones sindicales y empresariales y 
las administraciones públicas competentes tienen que asegurar que la formación y 
la capacitación específicas a que hace referencia este artículo se incorporen en los 
programas de formación correspondientes.

4. La formación tiene que incluir programas de apoyo y cura de las personas 
profesionales implicadas en el tratamiento de la violencia machista para prevenir y 
evitar los procesos de agotamiento y desgaste profesional.

5. En los cursos de formación a que se refiere este artículo se tiene que introducir 
la diversidad femenina, en especial la especificidad de los colectivos de mujeres a 
que hace referencia el capítulo 5 del Título III.

Enmienda 11
GP de Ciutadans
De modificación 

Artículo 8. De modificación del artículo 70 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del 
derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

Artículo 70. Diversidad y autoidentificación de género
1. Todas las medidas y el reconocimiento de derechos que esta ley señala tienen 

que respetar la diversidad y la auto identificación de género.
2. Las mujeres transgénero, las personas intersexuales que se identifican con el 

género femenino, así como a las identidades no binarias o las que no se quieren re-
lacionar con ningún espectro de género binario y que sufren violencia machista se 
equiparán a las mujeres que han sufrido esta violencia, a los efectos de los derechos 
establecidos miedo esta ley.
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Enmienda 12
GP de Ciutadans
De modificación

Artículo 9. De modificación del artículo 76. bis de la Ley 5/2008, de 24 de abril, 
del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

Artículo 76 bis. Responsabilidad de las Administraciones derivada de la revic-
timización.

76 bis. Las Administraciones de Cataluña, anualmente, efectuará una evaluación 
de la victimización de las mujeres y de sus hijos e hijas, que atraviesan los circui-
tos de abordaje de las violencias machistas. El resultado de las mismas, será expues-
to ante el Parlamento de Cataluña y publicado para el conocimiento de la sociedad 
civil.

Enmienda 13
GP de Ciutadans
De modificación 

Artículo 10. De modificación del apartado 5 en el artículo 8 de la Ley 5/2008, de 
24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

Artículo 8.5. Fomento, alcance y difusión de la investigación 
La adecuación del abordaje de las violencias machistas, requiere su previo aná-

lisis cuantitativo y cualitativo. La obligación en la obtención de datos estadísticos 
oficiales para la elaboración y evaluación de las políticas públicas sobre violencias 
machistas, se tendrá que llevar a cabo dentro del marco de la legislación catalana 
en materia estadística, especialmente en cuanto a la regulación del secreto estadísti-
co, en los términos establecidos por la normativa catalana de estadística vigente, la 
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y el resto 
de normativa aplicable.

Enmienda 14
GP de Ciutadans
De modificación 

Artículo 11. De modificación del artículo 8 bis. de la Ley 5/2008, de 24 de abril, 
del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

Artículo 8 bis. Investigación en violencias machistas digitales
La investigación tiene que orientarse en la tipología de mujeres que reciben estas 

violencias, la tipología de violencias que reciben, su frecuencia, el tipo de perfiles 
que protagonizan estas violencias y divulgan estos discursos, las plataformas donde 
estos abusos y violencia tienen lugar, el impacto de esta violencia machista a nivel 
individual y a nivel de derechos fundamentales de las mujeres y de los derechos 
humanos, la respuesta policial y judicial a las mismas, el índice denuncias efectiva-
mente presentadas respecto de la que podrían y deberían haber sido presentadas y 
las causas cuando no se llegan a denunciar o son archivadas.

Enmienda 15
GP de Ciutadans
De modificación 

Artículo 12. De modificación del nuevo punto 6 en el artículo 9 de la Ley 5/2008, 
de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

Artículo 9.6. Actuaciones de información y sensibilización social
Todas las Administraciones de la Generalitat de Catalunya, especialmente aque-

llas en materia de educación, comunicación, participación y derechos de la ciudada-
nía, tendrán que incorporar recursos formativos y pedagógicos en ciudadanía digi-
tal, para proporcionar conocimientos técnicos, así como una educación en valores, 



BOPC 742
27 de novembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 55 

que fomenten un uso responsable, constructivo, y respetuoso de las Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación (TIC).

Enmienda 16
GP de Ciutadans
De adición 

Artículo 15. De adición de un nuevo artículo 30 bis a la Ley 5/2008, de 24 de 
abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

Artículo 30 bis. Unidades de Valoración Forense Integral
1. Las Unidades de Valoración Forense Integral serán las encargadas de asis-

tir los órganos judiciales mediante la evaluación clínica y psicosocial de víctimas y 
agresores.

2. La Consejería que ostente las competencias en materia de Administración de 
Justicia organizará, a través de sus institutos de medicina legal, las Unidades de Va-
loración Forense Integral encargadas de realizar: 

a) La valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual a 
las víctimas de violencia machista.

b) La valoración de los efectos de la exposición a la violencia y de las agresiones 
sufridas por los hijos y las hijas y menores a su cargo.

c) La valoración de la incidencia, la peligrosidad objetiva y el riesgo de reinci-
dencia del agresor.

d) La valoración relativa a los procedimientos civiles que afecten las víctimas de 
violencia machista previstos en la normativa.

e) Las posibles propuestas de medidas de protección.

Enmienda 17
GP de Ciutadans
De adición 

Artículo 16. Adición de un nuevo artículo 30 ter a la Ley 5/2008, de 24 de abril, 
del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

Artículo 30 ter. Composición de las Unidades de Valoración Forense Integral 
1. Las Unidades de Valoración Forense Integral estarán integradas por personal 

especializado en Medicina Forense, en Psicología y en Trabajo Social y las otras 
que reglamentariamente se determinen, que desarrollarán las funciones que los sean 
propias bajo la dirección de la persona encargada de la coordinación de la unidad.

2. Reglamentariamente se establecerá la composición de miembros que forma-
rán parte de las Unidades de Valoración Forense Integral en virtud de las necesida-
des de cada

Enmienda 18
GP de Ciutadans
De adición 

Artículo 17. De adición de un nuevo artículo 30 quater a la Ley 5/2008, de 24 de 
abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

Artículo 30 quater. Funciones de las Unidades de Valoración Forense Integral
1. El forense de guardia, los juzgados o la fiscalía podrán solicitar a las Unidades 

de Valoración Forense Integral la elaboración de un informe pericial de diagnósti-
co de los posibles casos de violencia de género.

2. Este informe será único y se realizará de manera conjunta y coordinada por 
todo el equipo que participe en el diagnóstico de los posibles casos de violencia de 
género.
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3. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, por cada caso de va-
loración se designará a un profesional del equipo que supervisará y coordinará el 
informe pericial.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada, GP Cs

Reg. 86925

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del 

Crup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el articulo 118 del 
Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas al articulado de la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les do-
nes a erradicar la violencia masclista (tram. 202-00067/1 2).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De adición

Article 18. D’addició d’una nova disposició addicional tretzena de la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Disposició addicional tretzena. Implementació i posada en funcionament de les 
Unitats de Valoració Forense Integral

El Govern de la Generalitat disposarà de tots medis necessaris per desenvolupar 
i implementar les Unitats de Valoració Forense Integral dotant de professionals i 
medis suficients en el termini de sis mesos des de l’aprovació aquesta Llei.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86919)

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista (tram. 202-00067/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 1

De modificació del punt 2 de l’article 2
2. Les referències a les dones incloses en aquesta llei, s’entén que inclouen les 

nenes i les adolescents, així com les dones, nenes i adolescents transsexuals.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió de les lletres k, l, m, n de l’article 2

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

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

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

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

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a les lletres c, d, e del punt 2 de l’article 3

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

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

e) Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada i no justificada de 
recursos per al benestar físic o psicològic d’una dona i, si escau, de llurs filles o fills, 
en l’impagament reiterat i injustificat de pensions alimentàries estipulades en cas 
de separació o divorci i la limitació en la disposició dels recursos propis o compar-
tits en l’àmbit familiar o de parella i en l’apropiació de bens propis de la dona, ja 
siguin per herència o per guanys.
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Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de la lletra h

h) Violència de segon ordre: Consisteix en la violència física o psicològica, re-
presàlies, humiliacions i persecució exercides contra les persones que donen suport 
a les víctimes de violència masclista.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i addició dels punts primer, segon, tercer i cinquè de l’article 4

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

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

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

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

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

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

[...]
Cinquè. Violència en l’àmbit digital: És aquella violència masclista que es dona 

en l’espai online, entès com a nova àgora d’interacció, participació i governança mit-
jançant les tecnologies de la informació i de la comunicació. Entre d’altres formes en 
constant evolució, inclou l’assetjament, la vigilància i seguiment, la denigració i la 
calúmnia, les amenaces, l’accés no autoritzat als equips i comptes de xarxes socials, 
la infracció de la privacitat, la suplantació d’identitat, la divulgació inconsentida 
d’informació personal o de continguts íntims, el dany als equips o canals d’expressió 
de les dones i dels col·lectius de dones o els discursos d’incitació a la discriminació 
envers les dones.

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt vuitè a l’article 4

Vuitè. Violència en l’àmbit de la política: És aquella violència masclista que es 
dona en l’espai de la vida pública i política, tals com institucions polítiques i admi-
nistracions públiques, partits polítics, mitjans de comunicació o xarxes socials, en-
tre d’altres. Si, quan aquesta forma de violència masclista ocorre en les institucions 
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polítiques o les administracions públiques és tolerada i no sancionada, aleshores 
esdevé també una forma de violència institucional.

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió de les lletres e i h de l’article 5

e) Dotar els poders públics de Catalunya de recursos suficients i d’instruments 
eficaços per a erradicar la violència masclista totes les formes de violència masclis-
ta en els àmbits preventiu, educatiu, de salut, formatiu, de justícia i execució peni-
tenciària, de la participació política, dels mitjans de comunicació, digital, i laboral, 
social i de l’esport.

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

Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra k de l’article 6

k) La consideració de les vulneracions que pateixen dones de determinats col·lec-
tius en situacions específiques, d’acord amb el capítol 5 del títol III.

Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió de l’article 8

De modificació de l’article 70. Transexualitat i diversitat de gènere
1. Totes les mesures i el reconeixement de drets que aquesta llei assenyala han de 

respectar la transexualitat i diversitat de gènere.
2. Les dones transgèneres, les persones intersexuals, així com a les identitats no 

binàries o les que no es volen relacionar amb cap espectre de gènere binari i que 
pateixen violència masclista s’equiparen a les dones que han patit aquesta violència, 
als efectes dels drets establerts per aquesta llei.

Esmena 10
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 4 de l’article 9

4. Les Administracions de Catalunya, anualment, efectuaran avaluacions de vic-
timització de les adolescents, les dones i dels seus fills i filles, que travessen els 
circuits d’abordatge de les violències masclistes, inclosos els processos judicials. El 
resultat de les mateixes, serà exposat davant del Parlament de Catalunya i divulgat a 
la resta de la societat. Així mateix es comunicarà al Consell General del Poder Judi-
cial, Fiscalia General de l’Estat i Ministeri de Justícia quan les avaluacions afectin 
als seus àmbits de competència.

Esmena 11
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un article 9 bis

Article 9 bis. D’addició d’un article 76 ter
Responsabilitat de les administracions i de les institucions polítiques derivada de 

la violència contra les dones en política.
1. Totes les administracions i institucions polítiques incorporaran com a estàn-

dard de conducta la prohibició de qualsevol mena de violència masclista, incloent 
els discursos sexistes i misògins i el llenguatge ofensiu envers les dones, l’assetja-
ment psicològic o sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, identitat o expressió 
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de gènere, i en preveuran les sancions corresponents en el seu règim disciplinari, les 
quals seran més greus quan s’hagi produït una discriminació múltiple.

2. Totes les administracions i institucions polítiques comptaran amb un protocol 
per a la prevenció, detecció i actuació davant les situacions de violència masclis-
ta, els quals inclouran les mesures cautelars i les mesures de reparació adequades. 
S’assegurarà la independència i l’expertesa en violències masclistes de les perso-
nes que condueixen la investigació i es proporcionaran serveis d’assessorament i 
d’acompanyament a les víctimes.

3. Totes les administracions i institucions polítiques impartiran formació obliga-
tòria en matèria d’igualtat de gènere i violència masclista, tant al seu personal com 
a les persones que ocupen càrrecs electes o de designació.

Esmena 12
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 6 a l’article 14

6. Quan una dona acudeixi a les Comissaries per a la interposició d’una denun-
cia com a conseqüència d’haver viscut qualsevol de les manifestacions de les vio-
lències descrites en aquesta llei, els agents de la Policia de la Generalitat-Mossos 
requeriran al Col·legi d’Advocats la presència d’una lletrada/lletrat per garantir 
l’assistència lletrada des del moment inicial de la denúncia.

Esmena 13
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 4 a l’article 33

4. Als efectes de l’accés als drets d’atenció i recuperació dels infants i adolescents 
serà suficient el consentiment d’una persona progenitora o tutora legal, si els serveis 
de la xarxa d’atenció i recuperació integral per situacions de VM identifiquen la si-
tuació i la necessitat d’intervenció. A partir del 14 anys si la menor és considerada 
madura o del 16 anys en tots el casos no serà necessari el consentiment de les per-
sones progenitores o tutores legals.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 86926)

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 118 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista (tram. 202-00067/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 1

«Article 1. De modificació del punt 2 de l’article 2
2. Les referències a les dones incloses en aquesta llei s’entén que inclouen també 

les menors de 18 anys.»

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra a de l’article 2

«Article 2. De l’article 3
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a) Violència masclista: és una violació dels drets humans. La violència que 
s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació 
de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les 
dones.»

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar

De modificació de la lletra b de l’article 2
«Article 2. De l’article 3
[...]
b) Sensibilització: el conjunt d’accions pedagògiques i comunicatives encamina-

des a generar canvis i modificacions com a conseqüència de l’increment de la cons-
cienciació i comprensió per la societat de les diverses manifestacions de violència 
masclista i les seves conseqüències i de la necessitat de prevenir-les i eradicar-les.»

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra f de l’article 2

«Article 2. De l’article 3. Formes de violència masclista
[...]
f) Recuperació: el procés de desvictimització de les esferes afectades, realitzat 

per les pròpies dones i els seus fills i filles. Aquest procés comporta un cicle vital per-
sonal i social de la dona centrada en el restabliment de tots els àmbits danyats per 
la situació de violència viscuda.»

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra k de l’article 2

«Article 2. De l’article 3
[...]
k) Diligència deguda: consistent en l’obligació de les Administracions d’abste-

nir-se de cometre qualsevol acte de violència envers les dones i assegurar-se que les 
autoritats, funcionaris, agents, entitats públiques i actors que actuen en nom de la 
Generalitat de Catalunya es comportaran d’acord amb aquesta obligació així com 
d’adoptar les mesures legislatives i de qualsevol altre ordre per a actuar amb la de-
guda diligència, en vistes a prevenir, castigar i reparar adequadament els actes de 
violència masclista.»

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra m de l’article 2

«Article 2. De l’article 3
[...]
m) Consentiment sexual: és la manifestació del lliure arbitri de la persona, ma-

nifestat de manera expressa, de manera lliure, conscient i emès o exterioritzat per 
persona capaç.»

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra n de l’article 2

«Article 2. De l’article 3
[...]
n) Interseccionalitat o intersecció d’opressions: Reconeixement de que les vio-

lències masclistes convergeixen amb d’altres eixos de discriminació, com l’origen, 
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el color de la pell, la situació administrativa, l’edat, la classe social, la diversitat 
funcional o psíquica, les addiccions, l’estat serològic, la privació de llibertat, la pre-
carietat econòmica i la orientació sexual o la identitat sexual, que fa que impactin 
de manera agreujada i diferenciada. La interacció d’aquestes discriminacions, ha de 
ser tinguda en compte a la hora d’abordar les violències masclistes.»

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra a l’article 2

«Article 2. De l’article 3
[...]
o) Precarietat econòmica: situació d’una persona que té una percepció d’ingres-

sos igual o inferior a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, que s’esta-
bleix anualment.»

Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra a de l’apartat 2 de l’article 3

«Article 3. De modificació de l’article 4. Formes de violència masclista
[...]
2. Als efectes d’aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d’alguna de les 

formes següents: 
a) Violència física: comprèn qualsevol acte o omissió de força, intencionals, con-

tra el cos d’una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un 
dany.»

Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra b de l’apartat 2 de l’article 3

«Article 3. De modificació de l’article 4. Formes de violència masclista
[...]
2. Als efectes d’aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d’alguna de les 

formes següents: 
[...]
b) Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió intencionals que pro-

dueix en una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, d’humilia-
ció, de vexacions, d’exigència d’obediència o submissió, de coerció verbal, d’insults, 
d’aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat. Aquesta violència 
també podrà dur-se a terme amb l’amenaça o la causació de violència física o psico-
lògica contra l’entorn afectiu de la dona, molt especialment els fills i filles o altres 
familiars, quan es dirigeixi a afligir la dona. També inclou la violència ambiental, 
a través de l’exercici de la violència sobre béns i propietats de la dona, amb valor 
econòmic o sentimental, o sobre els animals amb qui es té un vincle d’afecte, amb 
la finalitat d’afligir-la i/o crear un entorn intimidatori.»

Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra c de l’apartat 2 de l’article 3

«Article 3. De modificació de l’article 4. Formes de violència masclista
[...]
2. Als efectes d’aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d’alguna de les 

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

Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra d de l’apartat 2 de l’article 3

«Article 3. De modificació de l’article 4. Formes de violència masclista
[...]
2. Als efectes d’aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d’alguna de les 

formes següents: 
[...]
d) Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: impedir o 

dificultar a les dones el prendre decisions sobre les seves pràctiques i preferències 
sexuals, sobre la seva reproducció i les condicions en les què es duu a terme. Inclou, 
l’embaràs forçat, l’impediment d’avortament en el supòsits legalment establerts, la 
dificultat per accedir als mètodes contraceptius, de prevenció d’ITS i de VIH, o als 
mètodes de reproducció assistida; les pràctiques ginecològiques i obstètriques, que 
no respectin les decisions, els cossos i els processos emocionals de les dones.»

Esmena 13
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra g de l’apartat 2 de l’article 3

«Article 3. De modificació de l’article 4. Formes de violència masclista
[...]
2. Als efectes d’aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d’alguna de les 

formes següents: 
[...]
g) Violència institucional: la comesa per les administracions públiques que no 

portin a terme la diligència deguda.»

Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra f a l’apartat 2 de l’article 3

«Article 3. De modificació de l’article 4. Formes de violència masclista
[...]
2. Als efectes d’aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d’alguna de les 

formes següents: 
[...]
f) Violència digital: consisteix en aquells actes de violència masclista i misoginia 

on-line comesos, instigats amplificats i/o agreujats, en part o totalment, mitjançant 
l’ús de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC), plataformes de xar-
xes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de missatgeria instantània 
que afectin la dignitat digital i els drets digitals de les dones. Aquestes, causen danys 
psicològics i fins i tot físics, reforcen estereotips, danyen la dignitat i la reputació, 
atempten contra la seva privacitat i llibertat d’obrar, causen pèrdues econòmiques, i 
plantegen obstacles en la seva participació política i a la seva llibertat d’expressió.»
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Esmena 15
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra h a l’apartat 2 de l’article 3

«Article 3. De modificació de l’article 4. Formes de violència masclista
[...]
2. Als efectes d’aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d’alguna de les 

formes següents: 
[...]
h) Violència de segon ordre: consisteix en la violència física o psicològica, repre-

sàlies, humiliacions i persecució exercides contra les persones que donen suport a 
les víctimes de violència masclista.»

Esmena 16
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra i a l’apartat 2 de l’article 3

«Article 3. De modificació de l’article 4. Formes de violència masclista
[...]
2. Als efectes d’aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d’alguna de les 

formes següents: 
[...]
i) Violència vicària: consisteix en qualsevol tipus de violència exercida respecte 

els fills i filles amb la finalitat de provocar dolor o dany a la mare.»

Esmena 17
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a l’apartat primer de l’article 4

«Article 4. De modificació de l’article 5. Àmbits de la violència masclista 
La violència de gènere es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 
Primer. Violència de gènere: consisteix en la violència física, psicològica, se-

xual, econòmica o digital exercida contra una dona i perpetrada per l’home que n’és 
o n’ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o hi ha tingut relacions similars 
d’afectivitat.

[...].»

Esmena 18
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat segon de l’article 4

«Article 4. De modificació de l’article 5. Àmbits de la violència masclista 
La violència de gènere es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 
[...]
Segon. Violència masclista en l’àmbit familiar: consisteix en la violència física, 

sexual, psicològica, digital o econòmica exercida contra les dones i els i les menors 
d’edat (violència vicària) en el sí de la família i perpetrada per homes de la família, 
en el marc de les relacions afectives i dels lligams de l’entorn familiar. S’inclouen 
també els matrimonis forçats. No s’hi inclou la violència exercida en l’àmbit de la 
parella, definida en l’apartat primer.»

Esmena 19
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat tercer de l’article 4

«Article 4. De modificació de l’article 5. Àmbits de la violència masclista: 
La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 
[...]
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Tercer. Violència en l’àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual, digi-
tal o psicològica que es pot produir en l’àmbit públic o privat duran la jornada de 
treball, o fora del centre i de l’horari establert si té relació amb la feina, i que pot 
adoptar dues tipologies: 

a) Assetjament per raó de sexe: Constitueix assetjament per raó de sexe qualsevol 
comportament realitzat en funció de sexe d’una persona amb el propòsit o l’efecte 
d’atemptar contra la dignitat, la indemnitat o les condicions de treball, creant un 
entorn intimidatori, desgastant, hostil, degradant, humiliant o ofensiu que dificulti el 
seu accés, promoció, ocupació de funcions, accés a càrrecs decisoris, remuneració 
i reconeixement professional o qualsevol altre dret que tingués o pogués tenir dret.

b) Assetjament sexual: constitueix assetjament sexual qualsevol comportament, 
verbal, no verbal o físic no desitjat, d’índole sexual, que tingui com a propòsit o pro-
dueixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en particular quan es 
crea un entorn intimidatori, degradant, hostil, humiliant o ofensiu.

c) Discriminació per embaràs o maternitat: consistent en tot tracte desfavorable 
a les dones relacionat amb l’embaràs o la maternitat que constitueixen una discrimi-
nació directa i una vulneració dels drets fonamentals a la salut, a la integritat física 
i moral i al dret al treball.»

Esmena 20
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a la lletra c de l’apartat quart de l’article 4

«Article 4. De modificació de l’article 5. Àmbits de la violència masclista: 
La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 
[...]
Quart. Violència en l’àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions se-

güents
[...]
c) Tràfic de dones i nenes amb finalitats d’explotació sexual.»

Esmena 21
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra c bis a l’apartat quart de l’article 4

«Article 4. De modificació de l’article 5. Àmbits de la violència masclista: 
La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 
[...]
Quart. Violència en l’àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions se-

güents
[...]
c bis. Explotació sexual de dones i nenes.»

Esmena 22
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra c ter a l’apartat quart de l’article 4

«Article 4. De modificació de l’article 5. Àmbits de la violència masclista: 
La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 
[...]
Quart. Violència en l’àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions se-

güents: 
[...]
c ter. Prostitució.»
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Esmena 23
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra c quater a l’apartat quart de l’article 4

«Article 4. De modificació de l’article 5. Àmbits de la violència masclista: 
La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 
[...]
Quart. Violència en l’àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions se-

güents
[...]
c quater. Pornografia.»

Esmena 24
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra e de l’apartat quart de l’article 4

«Article 4. De modificació de l’article 5. Àmbits de la violència masclista: 
La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 
[...]
Quart. Violència en l’àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions se-

güents
[...]
e) Matrimonis forçats.»

Esmena 25
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a la lletra h de l’apartat quart de l’article 4

«Article 4. De modificació de l’article 5. Àmbits de la violència masclista: 
La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 
[...]
Quart. Violència en l’àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions se-

güents
[...]
h) Feminicidis: assassinats i homicidis de dones i nenes per raó de sexe.»

Esmena 26
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra h bis a l’apartat quart de l’article 4

«Article 4. De modificació de l’article 5. Àmbits de la violència masclista: 
La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 
[...]
Quart. Violència en l’àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions se-

güents
[...]
h). bis Agressions per raó de sexe. »

Esmena 27
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a la lletra j de l’apartat quart de l’article 4

«Article 4. De modificació de l’article 5. Àmbits de la violència masclista: 
La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 
[...]
Quart. Violència en l’àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions se-

güents
[...]
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j) Restriccions de les dones o privacions de llibertat, d’accedir a l’espai públic o 
als espais privats, a activitats laborals, formatives, esportives, religioses o lúdiques, 
així com restriccions a la pròpia expressió en llibertat en quant a la seva orientació 
o identitat sexual, la seva expressió estètica, política o religiosa.»

Esmena 28
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat cinquè de l’article 4

«Article 4. De modificació de l’article 5. Àmbits de la violència masclista: 
La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 
[...]
Cinquè. Violència en l’àmbit digital: És aquella violència masclista que es dona 

en l’espai virtual, entès com a nova àgora d’interacció, participació i governança 
mitjanat Internet. Entre d’altres formes en constant evolució, inclou l’assetjament, la 
vigilància i seguiment, la denigració i la calúmnia, les amenaces, l’accés no autorit-
zat als equips i comptes de xarxes socials, la infracció de la privacitat, la suplantació 
d’identitat, la divulgació inconsentida d’informació personal o de continguts íntims, 
el dany als equips o canals d’expressió de les dones i dels col·lectius de dones o els 
discursos d’incitació a la discriminació envers les dones, xantatge de caràcter sexual 
per canals digitals i publicació d’informació personal amb la intenció de que altres 
persones t’agredeixin, localitzin o assetgin.»

Esmena 29
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat sisè a l’article 4

«Article 4. De modificació de l’article 5. Àmbits de la violència masclista: 
La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 
[...]
Sisè. Violència en l’àmbit institucional. [...]. La violència institucional institucio-

nal inclourà la producció legislativa, la interpretació i aplicació del Dret que tingui 
per objecte o provoqui aquest mateix resultat. Es prohibeix la utilització del Síndro-
me d’Alienació Parental.»

Esmena 30
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a la lletra e de l’article 6

«Article 6. De modificació de l’article 7. Principis orientadors en les interven-
cions dels poders públics

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

[...]
e) La consideració del caràcter integral de les mesures, que han de tenir en 

compte tots els danys que les dones, i els seus fills i filles pateixen com a conseqüèn-
cia de violència masclista (violència vicària). Aquests danys, impacten en l’esfera 
física, emocional, digital, econòmica, laboral, comunitària i social. Es prohibeix la 
utilització del Síndrome d’Alienació Parental (SAP).»

Esmena 31
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a la lletra g de l’article 6

«Article 6. De modificació de l’article 7. Principis orientadors en les interven-
cions dels poders públics

Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per l’arti-
cle 6, han de seguir els criteris d’actuació següents: 
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[...]
g) La consideració de la diversitat de les dones i de la interseccionalitat, que pro-

voca un impacte agreujat i diferenciat quan les violències es projecten alhora sobre 
diversos eixos de discriminació com l’origen, el color de la pell, la situació migratò-
ria, l’edat, la classe social, la diversitat funcional o psíquica, l’addicció, l’estat serolò-
gic, la toxicomania, la privació de llibertat o la orientació sexual o identitat sexual.»

Esmena 32
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra h de l’article 6

«Article 6. De modificació de l’article 7. Principis orientadors en les interven-
cions dels poders públics

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

[...]
l) El compromís actiu de garantir la intimitat i la privacitat de les dades perso-

nals de les dones en situació de violència, i també de les altres persones implicades 
o dels testimonis, d’acord amb la legislació aplicable. Igualment, es garantirà la 
intimitat i privacitat de les dades personals dels i les professionals de la xarxa que 
estiguin implicats.» 

Esmena 33
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra n de l’article 6

«Article 6. De modificació de l’article 7. Principis orientadors en les interven-
cions dels poders públics

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

[...]
n) La formació obligatòria i periòdica en perspectiva de gènere i d’infància per 

franquejar prejudicis i estereotips de tots i totes les professionals que atenen di-
recta o indirectament les dones en situacions de violència. L’avaluació continuada 
d’aquesta a partir d’espais de supervisió i reciclatge professional. En el cas de les 
places públiques, cal garantir-ne l’especialització [...].»

Esmena 34
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a la lletra t de l’article 6

«Article 6. De modificació de l’article 7. Principis orientadors en les interven-
cions dels poders públics

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

[...]
t) Prohibició de la mediació si hi ha implicada una dona que ha patit o pateix 

qualsevol forma de violència masclista en l’àmbit de la parella o el familiar objecte 
de la mediació.»

Esmena 35
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra x a l’article 6

«Article 6. De modificació de l’article 7. Principis orientadors en les interven-
cions dels poders públics

Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per l’arti-
cle 6, han de seguir els criteris d’actuació següents: 
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[...]
x) El foment dels instruments de sensibilització, prevenció i col·laboració en la 

formació dels i les professionals, i dels futurs i les futures professionals, de la comu-
nicació, de la informació i de la publicitat, sobre els principis rectors d’aquesta llei 
i de les bones pràctiques i codis deontològics per contribuir o erradicar la violència 
masclista.»

Esmena 36
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat 2 de l’article 7

«Article 7. De modificació de l’article 19
[...]
2. El Govern ha de promoure la formació específica de capacitació i especialitza-

ció del personal inspector de treball i del personal judicial i no judicial al servei de 
l’Administració de justícia, del personal dels cossos de seguretat, de Institut de Me-
dicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) de la Fiscalia a Catalunya 
que intervinguin en els processos judicials relacionats amb la violència masclista. 
Es garantirà l’especialització de les metgesses i metges forenses des de les primeres 
actuacions en el procediment judicial, actuant formant part de les Unitats Forenses 
de Valoració Integral.»

Esmena 37
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 19 

«Article 19
[...]
2. Les dones transexuals són dones i per tant són subjectes de dret d’aquesta 

llei.»

Esmena 38
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat 4 de l’article 9

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

[...]
4. Les Administracions de Catalunya, anualment, efectuaran avaluacions de vic-

timització de les dones i dels seus fills i filles, que travessen els circuits d’abordat-
ge de les violències masclistes, inclosos els processos judicials. El resultat de les 
mateixes, serà exposat davant del Parlament de Catalunya i divulgat a la resta de la 
societat. Així mateix es comunicarà al Consell General del Poder Judicial, Fiscalia 
General de l’Estat i Ministeri de Justícia quan les avaluacions afectin als seus àm-
bits de competència.»

Esmena 39
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 12 

«Article 12. D’addició d’un punt 6 a l’article 9
6. Totes les Administracions de la Generalitat, especialment aquelles en matèria 

d’educació, comunicació, participació i drets de la ciutadania, així com el Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, hauran d’incorporar recursos formatius i pedagò-
gics, per tal de proporcionar les competències, els coneixements tècnics, així com 
una educació en valors, que fomentin un ús coeducatiu responsable, constructiu, 
respectuós i crític dels mitjans de comunicació, d’Internet i de les xarxes socials.»



BOPC 742
27 de novembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 70

Esmena 40
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 13

«Article 13. De modificació d’un nou apartat d) al punt 3 i d’addició d’un punt 4 
a l’article 30

3. Els objectius dels dispositius de protecció destinats a les dones en risc o en si-
tuació de violència masclista són: 

a) Facilitar la localització i la comunicació permanent.
b) Proporcionar una atenció immediata a distància.
c) Facilitar la protecció immediata i adequada davant de situacions d’emergència.
d) Susprendre, amb caràcter preventiu, el règim de visites i/o la custòdia compar-

tida als homes denunciats per violència de gènere. S’entén per violència de gènere 
l’exercida contra la dona o contra els seus infants, víctimes directes de la violència 
de gènere.

4. El Govern de la Generalitat, amb la participació i la intervenció del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya en tot allò que afecti els serveis de comunicació au-
diovisual, impulsarà l’establiment d’un conveni amb les principals plataformes in-
termediàries d’Internet, per a establir un vincle permanent amb els organismes i 
institucions pertinents, per treballar en l’establiment de criteris i mecanismes àgils i 
urgents de denúncia i retirada de continguts relacionats amb la violència masclista, 
les discriminacions envers les dones i el discurs d’incitació a l’odi, la hostilitat i la 
discriminació envers les dones així com mecanismes àgils i urgents de protecció i de 
justícia restauradora per a la les víctimes de violència digital.»

Esmena 41
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 6 a l’article 14 

«Article 14. D’addició dels punts 4, 5 i 6 a l’article 31
[...]
6. Es desenvoluparà un instrument d’avaluació de riscos per ser utilitzat pels 

metges i les metgesses forenses i per les Unitats de Valoració Integral Forense que 
inclouran el risc per als fills i filles de la dona. A les Unitats Forenses de Valoració 
Integral hi haurà necessàriament professionals en l’àmbit de la família que valorin 
els riscos per als i les menors del règim de visites i custòdia que es puguin establir, 
fins i tot amb caràcter preventiu.»

Esmena 42
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou article 15 

«Article 15. De modificació de la lletra f) de l’apartat 2 de l’article 33 
f) L’informe de l’Institut Català de les Dones. A més, l’Institut Català de les Do-

nes també farà pública de manera oficial i anual, cada 31 de desembre i 30 de juny, 
el número de dones que són víctimes de violència masclista i que haurien d’accedir 
al servei de recuperació i reparació. Aquestes dades seran les acumulades des de 
la mateixa data de l’any anterior i seran les que s’utilitzaran per calcular el mínim 
import de la partida pressupostària previst a l’apartat 2.bis de la disposició addi-
cional primera».
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Esmena 43
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou article 16

«Article 16. D’addició d’un nou apartat 2 bis a la disposició addicional primera 
2 bis. La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya ha de consignar 

una partida pressupostària específica que serà destinada a finançar l’atenció, recu-
peració i reparació a les dones que han patit violència masclista.

La partida ha de preveure com a mínim, els recursos suficients per a atendre al 
100 % de casos d’acord amb la darrera dada publicada per l’Institut Català de les 
dones.»

Esmena 44
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a tot el text de la proposició de la llei: 

On apareix «violències masclistes» ha de dir «violència masclista».

Esmena 45
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del paràgraf segon de l’exposició de motius

«Exposició de motius
[...]
El 4 de desembre de 2018 es van presentar a la Comissió d’Igualtat informes 

d’avaluació dels 10 anys de la llei 5/2008 en els que s’identificaven mancances en el 
desplegament de la llei, i alguns aspectes que no van ser recollits en el seu moment i 
que ara seria necessari incorporar per poder fer més amplia i garantista la protecció 
de les dones víctimes de violències masclistes.

[...].»

Esmena 46
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió al paràgraf setè de l’exposició de motius

«Exposició de motius
[...]
En aquest sentit, el projecte de modificació de llei que es presenta té la vocació 

d’ampliar i reforçar la llei, per adaptar-la al moment actual i per donar-li més robus-
tesa per a protegir els drets de les dones, nenes i les adolescents transgènere i cisgè-
nere, a les persones intersexuals, així com a les identitats no binàries o les que no es 
volen relacionar amb cap espectre de gènere binari

Per això la proposta de modificació es centra en: 
[...].»
Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 86937)

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Manuel Reyes López, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articu-
lat de 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 (tram. 202-00067/12).
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Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació, addició i supressió a l’article 1

Article 1. De modificació de l’apartat 2, de l’article 2 de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Es modifica l’apartat 2, de l’article 2 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, que resta 
redactat de la forma següent: 

«2. Les referències a les dones incloses en aquesta llei, s’entén que inclouen tam-
bé les nenes i les adolescents transgènere i cisgènere, a les persones intersexuals, 
així com a les identitats no binàries o les que no es volen relacionar amb cap espec-
tre de gènere binari.»

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de l’enunciat de l’article 2

Article 2. De modificació de l’article 3 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista

Es modifica l’article 3 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, que resta redactat de la 
forma següent: 

«Article 3. Definicions
»Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: [...].

Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a la lletra a de l’article 2

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

Esmena 4
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió a la lletra b de l’article 2

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

Esmena 5
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra e de l’article 2

»e) Atenció: el conjunt d’accions destinades a una persona perquè pugui superar 
les situacions i les conseqüències generades per l’abús en els àmbits personal, fami-
liar, laboral i social, tot garantint-ne la seguretat i facilitant-li la informació neces-
sària sobre els recursos i els procediments perquè pugui resoldre la situació.

Esmena 6
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de la lletra k de l’article 2

»k) Diligència deguda: obligació de les administracions públiques d’adoptar les 
mesures oportunes i necessàries per a actuar amb la deguda diligència, en vistes a 
prevenir, perseguir, castigar i reparar adequadament els actes de violència masclista.
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Esmena 7
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra m de l’article 2

»m) Consentiment sexual: acord lliure, mutu, afirmatiu i consensuat, emmar-
cat en la llibertat sexual i en la dignitat personal, que dóna pas i avala l’exercici de 
pràctiques sexuals i que ha de romandre vigent durant tota la pràctica sexual, i està 
acotat a una persona o diverses persones, a unes determinades pràctiques sexuals 
i a unes determinades mesures de precaució tant d’un embaràs no desitjat com de 
transmissió d’ITS. No existirà consentiment quan l’agressor creï unes condicions o 
s’aprofiti d’un context, que directa o indirectament, imposin una pràctica sexual sen-
se comptar amb el consentiment de la dona.

Esmena 8
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició de la lletra n de l’article 2

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

Esmena 9
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a l’article 3

Article 3. D’addició i modificació a l’article 4 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista

S’addiciona un nou apartat 1 i es modifica l’article 4 de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, que resta redactat de la forma següent: 

«Article 4. Formes de violència masclista
»1. La violència masclista ve configurada per una continuïtat de situacions, en 

les què interactuen cadascuna de les formes de violència masclista amb els diferents 
àmbits en què es donen. Aquestes poden exercir-se de manera puntual o de manera 
reiterada.

»2. Als efectes d’aquesta llei, [...].

Esmena 10
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a la lletra b, de l’apartat 2 de l’article 3

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

c) Comprèn qualsevol [...].



BOPC 742
27 de novembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 74

Esmena 11
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a la lletra c, de l’apartat 2 de l’article 3

«c) Violència sexual i abusos sexuals: comprèn qualsevol acte de naturalesa se-
xual que atempti contra la llibertat sexual i la dignitat personal de la dona, creant 
unes condicions o aprofitant-se d’un context, que directa o indirectament, impo-
sin una pràctica sexual sense comptar amb el consentiment de la dona, amb inde-
pendència del vincle que uneixi la dona i l’agressor. Inclou l’accés corporal, la mu-
tilació genital femenina [...].

Esmena 12
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió de la lletra d, de l’apartat 2 de l’article 3

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

e) Violència econòmica [...].

Esmena 13
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra f bis a l’apartat 2 de l’article 3

 [...] participació política i a la seva llibertat d’expressió.
»f bis) Violència ambiental: l’exercici de la violència sobre béns i propietats de la 

dona, amb valor econòmic o sentimental, o sobre els animals amb quin es té in vin-
cle d’afecte, amb la finalitat d’afligir-la i/o crear un entorn intimidatori.

g) Violència institucional [...].

Esmena 14
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la lletra g, de l’apartat 2 de l’article 3

[...] seva llibertat d’expressió.
g) Violència institucional: Els actes, pràctiques, criteris i procediments, que per 

acció o omissió, discriminin o atemptin contra els drets de les dones. La violència 
institucional, inclourà la producció legislativa, la interpretació i aplicació del Dret 
que tingui per objecte o provoqui aquest mateix resultat. 

Esmena 15
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 3

»3. Les diverses formes de violència masclista previstes en aquest article s’enten-
drà també com a violència contra la dona quan es dugui a terme amb l’amenaça o 
la causació de violència física o psicològica contra l’entorn afectiu de la dona, molt 
especialment els fills i filles o altres familiars amb la voluntat d’afligir la dona.»



BOPC 742
27 de novembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 75 

Esmena 16
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a l’enunciat i encapçalament de l’article 4

Article 4. De modificació de l’article 5 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista

Es modifica l’article 5 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, que resta redactat de la 
forma següent: 

«Article 5. Àmbits de la violència masclista
»La violència masclista es [...].»

Esmena 17
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra g, de l’apartat quart de l’article 4

[...] o els abusos sexuals.
»g) Violència contra la salut reproductiva de les dones, com ara els avortaments 

selectius i les esterilitzacions forçades.
h) Feminicidis i [...].

Esmena 18
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a l’apartat sisè de l’article 4

[...] discriminació envers les dones.
»Sisè. Violència en l’àmbit institucional: Quan la manca de diligència deguda, 

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

Setè. Qualssevol altres formes [...].

Esmena 19
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de l’enunciat i encapçalament de l’article 5

Article 5. De modificació de l’article 6 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista

Es modifica l’article 6 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, que resta redactat de la 
forma següent: 

«Article 6. Finalitats
»Les mesures que aquesta llei estableix [...].

Esmena 20
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a la lletra a de l’article 5

[...] tenen com a finalitats: 
»a) Complir amb diligència deguda les obligacions de sensibilització, prevenció, 

atenció, recuperació i reparació de les violències masclistes, així com la garantia de 
no repetició i la remoció de les estructures i pràctiques socials que les originen i per-
petuen d’acord amb les competències atorgades a les administracions de Catalunya.

b) Reconèixer els drets [...]
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Esmena 21
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a la lletra c de l’article 5

[...] garantia de no revictimització.
»c) Facilitar Garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i l’autono-

mia, i la llibertat i l’efectivitat dels drets de les dones.
d) Establir mecanismes [...].

Esmena 22
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió a la lletra e de l’article 5

[...] destinada a les dones.
»e) Dotar els poders públics de Catalunya de recursos suficients i d’instruments 

eficaços per a eradicar la violència masclista en totes les seves formes de violència 
masclista i en tots els àmbits preventiu, educatiu, de salut, formatiu, de justícia i 
execució penitenciària, dels mitjans de comunicació, digital, i laboral, social i de 
l’esport.

f) Establir el catàleg [...].

Esmena 23
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a la lletra j de l’article 5

[...] contra la violència masclista.
»j) Assegurar la formació especialitzada, obligatòria i periòdica de tots els col-

lectius professionals que intervenen en l’atenció, l’assistència, la protecció, la recu-
peració i la reparació destinades a les dones que pateixen violència masclista, als 
seus fills i filles i a altres víctimes de violència masclista, així com espais de reci-
clatge i supervisió.

k) Garantir el principi [...].

Esmena 24
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a l’enunciat i encapçalament de l’article 6

Article 6. De modificació de l’article 7 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista

Es modifica l’article 6 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, que resta redactat de la 
forma següent: 

«Article 6. Principis orientadors en les intervencions dels poders públics
»Els poders públics de Catalunya [...].

Esmena 25
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a la lletra g de l’article 6

[...] masclista a Catalunya.
»g) La consideració de la diversitat de les dones i de la interseccionalitat, que 

provoca un impacte agreujat i diferenciat quan les violències es projecten alhora so-
bre diversos eixos de discriminació com l’origen, el color de la pell, la situació mi-
gratòria, l’edat, la classe social, la diversitat funcional o psíquica, l’addicció, l’estat 
serològic, la toxicomania, la privació de llibertat o la orientació sexual o identitat i 
expressió de gènere.

h) La consideració de que [...].
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Esmena 26
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la lletra n de l’article 6

[...] i la violència masclista.
n) La formació obligatòria i periòdica sobre gènere i diversitat, de tots i totes les 

professionals que atenen directa o indirectament les dones en situacions de violèn-
cia. L’avaluació continuada d’aquesta a partir d’espais de supervisió i reciclatge pro-
fessional. En el cas de les places públiques, cal garantir-ne l’especialització.

o) El foment dels instruments [...].

Esmena 27
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra p bis a l’article 6

[...] polítiques públiques per a eradicar la violència masclista.
»p bis) La participació professional i social, que implica comptar amb totes les 

persones professionals dels diferents àmbits que puguin atendre la complexitat de 
les formes de violència masclista i amb el criteri i la participació dels col·lectius 
afectats.

q) La rendició de comptes [...].

Esmena 28
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 6 bis

Article 6 bis. D’addició d’un nou apartat 2 bis a l’article 8 de la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

S’addiciona un nou apartat 2 bis a l’article 8 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
que resta redactat de la forma següent: 

«2 bis. La recerca en violència masclista ha d’incloure la recerca en l’àmbit de 
la violència digital que ha d’orientar-se en la tipologia de dones que reben aquestes 
violències, la tipologia de violències que reben, la seva freqüència, el tipus de perfils 
que protagonitzen aquestes violències i divulguen aquests discursos, les plataformes 
on aquests abusos i violència tenen lloc.»

Esmena 29
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 6 ter

Article 6 ter. D’addició d’un nou apartat 5 a l’article 8 de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

S’addiciona un nou apartat 5 a l’article 8 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, que 
resta redactat de la forma següent: 

«5. L’adequació de l’abordatge de les violències masclistes, requereix el seu previ 
anàlisi quantitatiu i qualitatiu. La obtenció de dades estadístiques oficials per a la 
recerca, l’elaboració i l’avaluació de les polítiques públiques sobre violències mas-
clistes s’haurà de dur a terme dins del marc de la legislació catalana en matèria es-
tadística, especialment pel que fa a la regulació del secret estadístic, en els termes 
establerts per la normativa catalana d’estadística vigent, la normativa vigent en ma-
tèria de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable.»
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Esmena 30
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 6 quater

Article 6 quater. De modificació de l’apartat 4 de l’article 9 de la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Es modifica l’apartat 4 de l’article 9 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, que resta 
redactat de la forma següent: 

«4. Les actuacions formatives, pedagògiques, d’informació i de sensibilització 
social contra la violència masclista s’han de dur a terme de manera que es garantei-
xi l’accés universal a aquestes actuacions, tenint en compte les situacions personals 
i socials que puguin dificultar-ne l’accés. Aquestes actuacions s’han d’oferir en for-
mat accessible i comprensible i s’ha de garantir l’ús de les modalitats i les opcions 
de comunicació que siguin necessàries, fent èmfasi en les eines digitals.»

Esmena 31
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 6 quinquies

Article 6 quinquies. De modificació de l’article 12 de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Es modifica l’article 12 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, que resta redactat de la 
forma següent: 

«Article 12. Coeducació
»La coeducació és l’educació per a la igualtat i la no discriminació per raó de 

sexe.»

Esmena 32
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 6 sexties

Article 6 sexties. De modificació de l’article 13 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Es modifica l’article 13 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, que resta redactat de la 
forma següent: 

«Article 13. Currículums educatius
»Els continguts curriculars han d’aplicar el principi de igualtat i no discrimina-

ció per raó de sexe en tots els nivells de l’ensenyament, en els termes que s’establei-
xin per reglament.»

Esmena 33
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 6 septies

Article 6 septies. De modificació de l’article 14 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Es modifica l’article 13 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, que resta redactat de la 
forma següent: 

«Article 14. Supervisió dels llibres de text i d’altre material educatiu
»El departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria edu-

cativa ha de supervisar els llibres de text i altres materials curriculars, com a part 
del procés ordinari d’inspecció que exerceix l’administració educativa sobre tots els 
elements que integren el procés d’ensenyament i aprenentatge, per a garantir con-
tinguts d’acord amb el principi de de igualtat i no discriminació per raó de sexe.»
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Esmena 34
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a l’enunciat i encapçalament de l’article 7

Article 7. De modificació de l’article 19 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista

Es modifica l’article 19 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, que resta redactat de 
la forma següent: 

«Article. 19. Formació de professionals
»1. El Govern ha de garantir [...].

Esmena 35
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a l’apartat 4 de l’article 7

[...] de formació corresponents.
»4. La formació ha d’incloure programes de suport i cura de les persones pro-

fessionals implicades en el tractament de la violència masclista per tal de prevenir i 
evitar els processos d’esgotament i desgast professional. Caldrà garantir-ho en qual-
sevol de les formules de vinculació a la xarxa pública (subvencions, contractes, li-
citacions...)

5. En els cursos de formació [...].

Esmena 36
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’article 8

Article 8. De modificació de l’article 19. Diversitat i dissidència de gènere 
1. Totes les mesures i el reconeixement de drets que aquesta llei assenyala han de 

respectar la diversitat i dissidència de gènere.
2. Les dones transgènere, les persones intersexuals, així com a les identitats no 

binàries o les que no es volen relacionar amb cap espectre de gènere binari i que 
pateixen violència masclista s’equiparen a les dones que han patit aquesta violència, 
als efectes dels drets establerts per aquesta llei.

Esmena 37
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’article 9

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

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

1. La responsabilitat per aquestes, a més de comprendre la responsabilitat pa-
trimonial de les administracions competents, comprendrà la responsabilitat dis-
ciplinària del personal actuant, sigui funcionarial o laboral. En els procediments 
administratius en què calgui pronunciar-se respecte de la responsabilitat de les ad-
ministracions, per violència institucional envers una dona o un grup de dones, les 
entitats, associacions i organitzacions legalment constituïdes, que tinguin entre llurs 
finalitats la defensa i la promoció dels drets de les dones, tindran la consideració 
de part interessada. Tindran la mateixa consideració els sindicats i les associacions 
professionals.

2. La reparació pels actes de violència institucional, comprendrà l’anul·lació de 
l’acte i la eradicació de la pràctica que va donar lloc a aquestes, junt amb el resca-
balament tant de la dimensió econòmica com de la simbòlica, en termes individuals 
com a col·lectius.
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3. Els serveis jurídics de les Administracions demandades de Catalunya, en cas 
de desestimació de la demanda formulada en contra seva per revictimitzacio o per 
violències institucionals, renunciaran a la percepció de les costes judicials que hagin 
pogut ser imposades a la dona o a les entitats de dones demandants.

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

Esmena 38
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’article 10

Article 10. D’addició d’un punt 5 a l’article 8
5. L’adequació de l’abordatge de les violències masclistes, requereix el seu previ 

anàlisi quantitatiu i qualitatiu. La obtenció de dades estadístiques oficials per a l’ela-
boració i avaluació de les polítiques públiques sobre violències masclistes, s’haurà 
de dur a terme dins del marc de la legislació catalana en matèria estadística, espe-
cialment pel que fa a la regulació del secret estadístic, en els termes establerts per la 
normativa catalana d’estadística vigent, la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable.

Esmena 39
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’article 11

Article 11. D’addició d’un article 8 bis. Recerca en violències masclistes digitals
La recerca ha d’orientar-se en la tipologia de dones que reben aquestes violèn-

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

Esmena 40
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’article 12

Article 12. D’addició d’un punt 6 a l’article 9
6. Totes les Administracions de la Generalitat, especialment aquelles en matèria 

d’educació, comunicació, participació i drets de la ciutadania, hauran d’incorporar 
recursos formatius i pedagògics en ciutadania digital, per tal de proporcionar conei-
xements tècnics, així com una educació en valors, que fomentin un ús responsable, 
constructiu, respectuós i crític d’Internet i de les xarxes socials.

Esmena 41
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’article 13

Article 13. D’addició d’un punt 4 a l’article 30
4. El Govern de la Generalitat, impulsarà l’establiment d’un conveni amb les 

principals plataformes intermediàries d’Internet, per a establir un vincle permanent 
entre el cos dels Mossos d’Esquadra i el Consell Nacional de les Dones de Catalu-
nya, per treballar en l’establiment de criteris i mecanismes àgils i urgents de denún-
cia i retirada de continguts relacionats amb la violència masclista, les discrimina-
cions envers les dones i el discurs d’incitació a l’odi, la hostilitat i la discriminació 
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envers les dones així com mecanismes àgils i urgents de protecció i de justícia res-
tauradora per a la les víctimes de violència digital.

Esmena 42
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió a l’article 14

Article 14. D’addició de l’apartat 4 a l’article 31 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista

S’addiciona un nou apartat 4 a l’article 31 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, que 
resta redactat de la forma següent: 

«4. L’abordatge de les violències masclistes ha de procurar eliminar els factors 
que obstaculitzen la formulació de denuncia, que són d’ordre psicològics, jurídics, 
socials i econòmics.

5. L’avaluació de risc per part de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esqua-
dra, haurà de ser individualitzada, adaptada al tipus de violència concreta, i haurà 
d’informar-se de la percepció subjectiva de risc de la pròpia dona, la relació de de-
pendència emocional o econòmica entre aquesta i l’agressor, la durada i tipologia de 
violències patides, el suport familiar i comunitari de la dona, l’existència de proce-
diments judicials en curs entre ambdós i l’existència dels factors de vulnerabilitza-
ció i d’empoderament de la dona. L’avaluació de risc ha d’incloure el risc patits pels 
fills i filles de la dona.»

Esmena 43
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 15

Article 15. D’addició d’un nou article 43 bis a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista

S’addiciona un nou article 43 a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, amb el redactat 
següent: 

«Article 43 bis. Unitats de Valoració Forense Integral
»1. Les Unitats de Valoració Forense Integral són les encarregades d’assistir els 

òrgans judicials mitjançant l’avaluació clínica i psicosocial de víctimes violència 
masclista i agressors.

»2. El departament competent en matèria d’Administració de Justícia organitza, 
a través dels instituts de medicina legal, les Unitats de Valoració Forense Integral 
encarregades de realitzar: 

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

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

»c) La valoració de la incidència, la perillositat objectiva i el risc de reincidèn-
cia de l’agressor.

»d) La valoració relativa als procediments civils que afectin les víctimes de vio-
lència masclista previstos en la normativa.

»e) L’elaboració d’un informe pericial de diagnòstic dels possibles casos de vio-
lència de gènere, a petició del forense de guàrdia, els jutjats o la fiscalia.

»f) Les possibles propostes de mesures de protecció.
»3. Les Unitats de Valoració Forense Integral estaran integrades per personal 

especialitzat en medicina forense, en psicologia i en treball social i les altres que 
reglamentàriament es determinin, que desenvoluparan les funcions que els siguin 
pròpies sota la direcció de la persona encarregada de la coordinació de la unitat.»
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Esmena 44
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 16

Article 16. De modificació de l’enunciat i l’apartat 1 de l’article 46 de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Es modifica l’enunciat i l’apartat 1 de l’article 46 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
que resta redactat de la forma següent: 

«Article 46. Renda garantida de ciutadania, ajuts econòmics i altres prestacions
»1. Per tal d’afavorir l’autonomia de les dones que estiguin en situacions de vio-

lència masclista i als efectes del dret a percebre la renda garantida de ciutadania, 
s’han de tenir en compte exclusivament els ingressos i les rendes individuals de cada 
dona, sempre que es compleixin els requisits establerts per la Llei 14/2017, del 20 de 
juliol, de la renda garantida de ciutadania.»

Esmena 45
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 17

Article 17. De modificació de l’apartat 1 de l’article 55 de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Es modifica l’apartat 1 de l’article 55 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, que resta 
redactat de la forma següent: 

«1. El Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada és un servei universal gratuït 
d’orientació i assessorament immediat que proporciona atenció i informació inte-
grals sobre els recursos públics i privats a l’abast de totes les persones a les quals és 
aplicable aquesta llei.»

Esmena 46
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova disposició addicional dotzena

Dotzena. Diversitat i dissidència de gènere 
1. Totes les mesures i el reconeixement de drets que aquesta llei assenyala han de 

respectar la diversitat i dissidència de gènere.
2. Les dones transgènere, les persones intersexuals, així com a les identitats no 

binàries o les que no es volen relacionar amb cap espectre de gènere binari i que 
pateixen violència masclista s’equiparen a les dones que han patit aquesta violència, 
als efectes dels drets establerts per aquesta llei.

Esmena 47
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova disposició addicional tretzena

Tretzena. Conveni amb les plataformes intermediàries d’Internet
El Govern de la Generalitat, impulsarà l’establiment d’un conveni amb les prin-

cipals plataformes intermediàries d’Internet, per a establir un vincle permanent en-
tre el cos dels Mossos d’Esquadra i el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, 
per treballar en l’establiment de criteris i mecanismes àgils i urgents de denúncia i 
retirada de continguts relacionats amb la violència masclista digital, les discrimina-
cions envers les dones i el discurs d’incitació a l’odi, la hostilitat i la discriminació 
envers les dones així com mecanismes àgils i urgents de protecció i de justícia res-
tauradora per a la les víctimes de violència digital.
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Esmena 48
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una disposició final única

Disposició final única. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Esmenes a l’exposició de motius de 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

Esmena 49
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació al paràgraf primer de l’exposició de motius

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

El 4 de desembre [...].

Esmena 50
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió dels paràgrafs tercer, quart i cinquè de l’exposició de motius

[...] víctimes de violències masclistes.
El 13 de desembre de 2018 es va aprovar al Ple del Parlament la moció 32/XII on 

es demanava l’ampliació de la llei 5/2008 per a incloure la violència institucional, 
que va quedar fora en aquell moment.

Quedava recollit en el punt següent: 
«c) Crear abans de tres mesos, en el marc de la Comissió Nacional per a una In-

tervenció Coordinada contra la Violència Masclista i del Pacte Nacional contra la 
Violència Masclista, un grup de treball sobre violència institucional contra les do-
nes integrat per institucions i entitats especialitzades perquè faci un diagnòstic de la 
violència institucional contra les dones i proposi línies d’actuació per a combatre-la, 
i a reformar la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violèn-
cia masclista, per a incorporar-hi la violència institucional contra les dones com a 
violència masclista.»

Reconeixent que la llei 5/2008 [...].

Esmena 51
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió al paràgraf vuitè de l’exposició de motius

[....] construïts ara fa 10 anys.
En aquest sentit, el projecte de modificació de llei que es presenta té la vocació 

d’ampliar i reforçar la llei, per adaptar-la al moment actual i per donar-li més robus-
tesa per a protegir els drets de les dones, nenes i les adolescents transgènere i cisgè-
nere, a les persones intersexuals, així com a les identitats no binàries o les que no es 
volen relacionar amb cap espectre de gènere binari.

Per això la proposta de modificació [...].

Esmena 52
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió del paràgrafs novè de l’exposició de motius

[...] espectre de gènere binari
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Per això la proposta de modificació es centra en: 
– Introduir la violència institucional com a forma i àmbit, definint la diligència 

deguda i especificant que dita violència s’exerceix per acció i per omissió.
– Introduir les violències digitals, donades les agressions que es succeixen al 

nostra voltant, suplantacions d’identitats digitals, us de fotografies o vídeos prova-
tius, etc.

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

– Ampliar les violències en l’àmbit social i comunitari.
– Ampliar les formes de violències masclistes.
– Ampliar la formació a professionals.
La present proposta té l’objectiu [...].

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Manuel Reyes López, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 86939)

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Anna Caula i Paretas, portaveu, Jenn Díaz Ruiz, diputada del Grup Parlamentari 

Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència mas-
clista (tram. 202-00067/12).

Esmena 1
GP Republicà
D’addició d’una frase a l’exposició de motius

«[...] Per això la proposta de modificació es centra en: 
– Introduir la violència contra les dones en la vida política, reconeixent que el 

seu objectiu i/o efecte és descoratjar la participació política de les dones i restringir 
la seva capacitat d’influència en la vida pública.

– Introduir la violència institucional com a forma i àmbit, definint la diligència 
deguda i especificant que dita violència s’exerceix per acció i per omissió [...]»

Esmena 2
GP Republicà
De modificació

«Article 1. De modificació del punt 2 de l’article 2
2. Les referències a les dones incloses en aquesta llei inclouen a les nenes, les 

adolescents i dones trans i cisgènere.»

Esmena 3
GP Republicà
De modificació, supressió i addició

De modificació del punt n de l’article 2. De modificació de l’article 3. Definicions
«n) Interseccionalitat: Eina analítica per reconèixer que les violències masclistes 

basades en el gènere convergeixen amb d’altres eixos de discriminació, com l’ori-
gen, el fenotip, la situació administrativa, l’edat, l’ètnia, la religió, la classe social, 
la diversitat funcional o psíquica, les addiccions, l’estat serològic, la privació de lli-
bertat, la orientació sexual o la identitat i expressió de gènere, que fa que impactin 
de manera agreujada i diferenciada. La interacció d’aquestes discriminacions, ha de 
ser tinguda en compte a la hora d’abordar les violències masclistes.»
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Esmena 4
GP Republicà
De modificació i supressió

De modificació de l’apartat d al punt 2 de l’article 3. De modificació de l’article 
4. Formes de violència masclista

«d) Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: impedir o 
dificultar l’accés a informació un veraç, necessària per la presa de decisions autòno-
mes i informades es considera una vulneració dels drets sexuals i reproductius que 
pot afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent la salut sexual i 
reproductiva. Així, també es considera una vulneració dels drets, impedir o dificul-
tar l’accés als serveis de salut sexual i reproductiva existents d’acord amb els supò-
sits que estiguin inclosos en la legislació sectorial aplicable.»

Esmena 5
GP Republicà
D’addició de dos nous apartats al punt 2 de l’article 3. De modificació de l’article 
4. Formes de violència masclista

«h) Violència simbòlica: aquella que a través de l’ús i la difusió de patrons es-
tereotipats, missatges o símbols transmet i reprodueix relacions de dominació, des-
igualtat i discriminació, naturalitzant la subordinació de les dones.

i) Violència contra les dones en la vida política o violència política contra les do-
nes: aquella que, fundada en raons de gènere, per acció u omissió, inclosa la tole-
rància, tingui per objectiu o resulti en la limitació o el detriment de l’exercici efectiu 
dels drets de participació política de les dones, ja sigui en l’accés o el desenvolupa-
ment de les atribucions inherents al seu càrrec polític, funció pública o candidatura 
així com en l’accés i participació en la presa de decisions. Pot incloure, violència (o 
amenaça de violència) de tipus físic, sexual, psicològic, econòmic o simbòlic, i estar 
dirigida envers les dones en la vida política o les seves famílies. Dones en la vida 
política fa referència a totes les dones que participen en activitats polítiques com a 
candidates, representants electes, càrrecs de designació, assessores, treballadores 
de les institucions polítiques i les administracions públiques, i càrrecs, treballadores 
o membres dels partits polítics.»

Esmena 6
GP Republicà
D’addició d’un nou punt a l’article 3. De modificació de l’article 4. Formes de 
violència masclista

«3. Violència Masclista de Segon Ordre: comprèn aquella violència que s’exer-
ceix sobre les persones que actuen en protecció, acompanyament i ajuda a les vícti-
mes de violència masclista. Inclou els actes que impedeixen la detecció, la preven-
ció, la intervenció i la recuperació de les dones en situació de violència masclista.»

Esmena 7
GP Republicà
D’addició d’un nou punt a l’article 4. De modificació de l’article 5. Àmbits de la 
violència masclista

«Sisè bis. Violència en l’àmbit de la política: És aquella violència masclista que 
es dona en l’espai de la vida pública i política, tals com institucions polítiques i ad-
ministracions públiques, partits polítics, mitjans de comunicació o xarxes socials, 
entre d’altres. Si, quan aquesta forma de violència masclista ocorre en les institu-
cions polítiques o les administracions públiques és tolerada i no sancionada, ales-
hores esdevé també una forma de violència institucional.»
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Esmena 8
GP Republicà
De supressió i addició

De modificació del punt e de l’article 5. De modificació de l’article 6. Finalitats
«e) Dotar els poders públics de Catalunya de recursos suficients i d’instruments 

eficaços per a eradicar la violència masclista totes les formes de violència masclista 
en els àmbits preventiu, educatiu, de salut, formatiu, de justícia i execució peniten-
ciària, de participació política, dels mitjans de comunicació, digital, i laboral, social 
i de l’esport.»

Esmena 9
GP Republicà
D’addició d’un nou punt a l’article 5. De modificació de l’article 6. Finalitats

«l) Garantir el dret de les dones a una vida política lliure de violència i el dret 
a participar en els assumptes públics i polítics en condicions d’igualtat, i promou-
re accions de prevenció, capacitació, sensibilització, recerca i debat públic sobre la 
problemàtica de la violència contra les dones en la vida política, incloent el paper 
que tenen els mitjans de comunicació i les xarxes socials.»

Esmena 10
GP Republicà
De modificació

«Article 8. De modificació de l’article 70. Diversitat i dissidència de gènere 
1. Les dones trans que no tenen la menció de sexe registrada com a dona en la 

documentació oficial s’equiparen a les altres dones que han patit aquesta violència, 
als efectes establerts per aquesta llei, sempre que es reconeguin com a dones i que 
un peritatge a càrrec d’un Treballador o Treballadora Social del Servei Especialit-
zat de la Xarxa d’atenció i recuperació integral a les dones que pateixen violència 
masclista i amb formació específica en la realitat de les vivències de les dones trans 
determini que les relacions de poder per raó de gènere o sexe han estat rellevants en 
la violència que s’ha exercit sobre elles.

2. Les persones no-binàries s’equiparen a les dones que han patit aquesta vio-
lència, als efectes establerts per aquesta llei, sempre que un peritatge a càrrec d’un 
Treballador o Treballadora Social del Servei Especialitzat de la Xarxa d’atenció i re-
cuperació integral a les dones que pateixen violència masclista i amb formació espe-
cífica en diversitat de gènere determini que les relacions de poder per raó de gènere 
o sexe han estat rellevants en la violència que s’ha exercit sobre elles.»

Esmena 11
GP Republicà
D’addició d’un nou article

«9bis. D’addició d’un article 76 ter. Responsabilitat de les administracions i de 
les institucions polítiques derivada de la violència contra les dones en política

1. Totes les administracions i institucions polítiques incorporaran com a estàn-
dard de conducta la prohibició de qualsevol mena de violència masclista, incloent 
els discursos sexistes i misògins i el llenguatge ofensiu envers les dones, l’assetja-
ment psicològic o sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, identitat o expressió 
de gènere, i en preveuran les sancions corresponents en el seu règim disciplinari, les 
quals seran més greus quan s’hagi produït una discriminació múltiple.

2. Totes les administracions i institucions polítiques comptaran amb un protocol 
per a la prevenció, detecció i actuació davant les situacions de violència masclis-
ta, els quals inclouran les mesures cautelars i les mesures de reparació adequades. 
S’assegurarà la independència i l’expertesa en violències masclistes de les perso-
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nes que condueixen la investigació i es proporcionaran serveis d’assessorament i 
d’acompanyament a les víctimes.

3. Totes les administracions i institucions polítiques impartiran formació obliga-
tòria en matèria d’igualtat de gènere i violència masclista, tant al seu personal com 
a les persones que ocupen càrrecs electes o de designació.»

Esmena 12
GP Republicà
D’addició d’un nou article

«Article 11 bis. D’addició d’un article 8 ter. Recerca i debat públic en violències 
masclistes contra les dones en la vida política

La recerca i la promoció del debat públic han d’orientar-se en el tipus de vio-
lències rebudes per les dones en la vida política, la seva freqüència, les motivacions 
de gènere de les mateixes, l’impacte sobre la seva capacitat d’influència, incloent la 
retirada de la política o la pèrdua d’oportunitats per assumir un càrrec, l’impacte 
sobre el conjunt de dones de la població, la resposta de les institucions polítiques i 
dels partits, la resposta policial i judicial, i les causes de la infra-denúncia. La re-
cerca ha de prestar atenció a la diversitat de les dones en política, incloent la con-
dició de racialització, l’edat, l’orientació sexual, l’expressió i la identitat de gènere 
o la diversitat funcional.»

Esmena 13
GP Republicà
D’addició d’un nou article

«Article 15. D’addició d’un capítol 8 al Títol II
Capítol 8. Partits polítics
Article 29 bis. Partits polítics
1. Els partits polítics han de comptar amb un pla d’igualtat intern i amb un pro-

tocol per a la prevenció, detecció i actuació davant la violència masclista que tingui 
lloc dins o fora de la seva organització per part d’afiliats o simpatitzants, així com 
per persones que sense estar afiliades exerceixin una funció de representació del 
partit o hagin estat designades per a una funció específica, independentment del ni-
vell jeràrquic o del càrrec públic que ocupin.

2. Els partits polítics asseguraran la independència i l’expertesa en violències 
masclistes de les persones que condueixin la investigació, garantiran la diligència 
deguda, establiran les mesures cautelars necessàries, proporcionaran serveis d’as-
sessorament i d’acompanyament a les víctimes i preveuran les mesures de reparació 
adequades.

3. Els partits polítics incorporaran la prohibició d’incórrer en actes de violència 
masclista en les seves normes internes així com en els programes d’acollida a noves 
persones afiliades, i adoptaran les mesures de suspensió o expulsió de la militància 
corresponents per la comissió d’actes actes.

4. Els partits polítics difondran el seu protocol i realitzaran accions de sensibi-
lització als seus membres i avaluaran i revisaran periòdicament el funcionament i 
aplicació dels procediments establerts en el seu protocol.»

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Jenn Díaz Ruiz, diputada, GP ERC



BOPC 742
27 de novembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 88

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 86941)

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Anna Geli 
i España, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Jenn Díaz Ruiz, 
diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 118 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista (tram. 202-00067/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació de les lletres e, k, m i addició d’una lletra o de l’article 2, que 
modifica l’article 3 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista

Article 2. De de modificació de l’article 3
Article 3. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
a) Violència masclista: la violència que s’exerceix contra les dones com a mani-

festació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de 
relacions de poder dels homes sobre les dones que ha imposat un model de masculi-
nitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior i que, produïda 
per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions 
i les coaccions, tingui com a resultat un danyo un patiment físic, sexual o psicològic, 
tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.

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

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

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

e) Atenció: el conjunt d’accions destinades a una persona perquè pugui superar 
les situacions i les conseqüències generades per l’abús en els àmbits personal, fami-
liar, laboral i social, tot garantint ne la seguretat i facilitant li la informació neces-
sària sobre els recursos i els procediments perquè pugui resoldre la situació.

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

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

k) Diligència deguda: Obligació dels poders públics d’adoptar les mesures legis-
latives i de qualsevol altre ordre per a actuar amb la deguda diligència en vistes a 
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prevenir, investigar, castigar, protegir i reparar adequadament els actes de violència 
masclista.

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

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

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

o) Precarietat econòmica: situació d’una persona que té una percepció d’ingres-
sos igual o inferior a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, que s’esta-
bleix anualment.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació i supressió al punt 1 i 2, lletres c, f i g de l’article 3, que modifica 
l’article 4 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista

Article 3. De modificació de l’article 4. Formes de violència masclista
Article 4. Formes de violència masclista
La violència masclista es pot exercir de manera puntual o de manera reiterada 

d’alguna de les formes següents: 
2. Als efectes d’aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d’alguna de les 

formes següents: 
a) Violència física: comprèn qualsevol acte o omissió de força contra el cos d’una 

dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany.
b) Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió que produeix en una 

dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, d’humiliació, de vexa-
cions, d’exigència d’obediència o submissió, de coerció verbal, d’insults, d’aïllament 
o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat. Aquesta violència també podrà 
dur-se a terme amb l’amenaça o la causació de violència física o psicològica contra 
l’entorn afectiu de la dona, molt especialment els fills i filles o altres els familiars, 
quan es dirigeixi a afligir la dona. També inclou la violència ambiental, a través de 
l’exercici de la violència sobre béns i propietats de la dona, amb valor econòmic o 
sentimental, o sobre els animals amb qui es té un vincle d’afecte, amb la finalitat 
d’afligir-la i/o crear un entorn intimidatori.

c) Violència sexual i abusos sexuals: Comprèn qualsevol acte que atempti contra 
la llibertat sexual i la dignitat personal de la dona, creant unes condicions o aprofi-
tant-se d’un context, que directament o indirectament, imposin una pràctica sexual 
sense comptar amb el consentiment i voluntat de la dona, amb independència del 

Fascicle tercer
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vincle que uneixi la dona i el perpetrador. Inclou l’accés corporal, la mutilació ge-
nital femenina o el risc de patir-la, els matrimoni forçats, el tràfic i explotació de 
dones i nenes, l’assetjament sexual i per raó de sexe, l’amenaça sexual, l’exhibició, 
l’observació i la imposició de qualsevol pràctica sexual, entre d’altres conductes.

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

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

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

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

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació i addició a l’apartat segon i tercer, lletres c i d, apartat quart, 
lletres c, c bis, d, f i h, apartat cinquè i apartat sisè de l’article 4, que modifica 
l’article 5 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista

Article 4. De modificació de l’article 5. Àmbits de la violència masclista
Article 5. Àmbits de la violència masclista
La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 
Primer. Violència en l’àmbit de la parella: consisteix en la violència física, psi-

cològica, sexual o econòmica exercida contra una dona i perpetrada per l’home que 
n’és o n’ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o hi ha tingut relacions simi-
lars d’afectivitat.

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

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

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

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

c) Discriminació per embaràs o maternitat existent o possible: consistent en tot 
tracte desfavorable a les dones relacionat amb l’embaràs o la maternitat.

d) discriminació ginecològica: consistent en tot tracte desfavorable a les dones 
per raó de malalties o situacions relacionades amb la ginecologia.

Quart. Violència en l’àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions se-
güents: 

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

b) Assetjament sexual.
c) Tràfic de dones
c) bis Explotació sexual.
d) Mutilació genital femenina o risc de patir-la: inclou qualsevol procediment 

que impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial dels genitals femenins 
o hi produeixi lesions, encara que hi hagi consentiment exprés o tàcit de la dona.

e) Matrimonis forçats.
f) Violència derivada de conflictes armats: inclou totes les formes de violència 

contra les dones que es produeixen en aquestes situacions, com ara l’assassinat, la 
violació l’esclavatge sexual, l’embaràs forçat, l’avortament forçat, l’esterilització for-
çada, la infecció intencionada de malalties, la tortura o les violències sexuals.

g) Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones, com ara els 
avortaments selectius i les esterilitzacions forçades.

h) Feminicidis i agressions per raó de gènere: lesions, assassinats i homicidis de 
dones per raó de gènere, temptatives d’homicidi i assassinats, induccions al suïcidi 
i els suïcidis com a conseqüència de la pressió i violència exercida cap a la dona.

i) Vexacions, tractes degradants, amenaces i coaccions en l’espai públic
j) Restriccions de les dones o privacions de llibertat, d’accedir a l’espai públic o 

als espais privats, a activitats laborals, formatives, esportives, religioses o lúdiques, 
així com restriccions a la pròpia expressió en llibertat en quant a la seva orientació o 
expressió i identitat de gènere, la seva expressió estètica, política o religiosa.

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

Cinquè. Violència en l’àmbit digital: És aquella violència masclista que es dona 
en l’espai virtual, entès com a nova àgora d’interacció, participació i governança 
mitjanat Internet. Entre d’altres formes en constant evolució, inclou l’assetjament, la 
vigilància i seguiment, els insults o expressions discriminatòries o denigrants, la ca-
lúmnia, les amenaces, l’accés no autoritzat als equips i comptes de xarxes socials, la 
infracció de la privacitat, la manipulació de dades privades, el seguiment i vigilàn-
cia dels moviments, la suplantació d’identitat, la divulgació inconsentida d’informa-
ció personal o de continguts íntims, l’ús d’informació falsejada per confondre i fer 
mal, el dany als equips o canals d’expressió de les dones i dels col·lectius de dones.

Sisè. Violència en l’àmbit institucional: Accions i omissions de les autoritats, 
personal públic i agents que pertany o depengui de qualsevol organisme o institució 
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pública que tingui per finalitat retardar, obstaculitzar o impedir l’accés a les políti-
ques públiques i a l’exercici dels drets previstos en aquesta Llei per assegurar una 
vida lliure de violència masclista d’acord amb els supòsits que estiguin inclosos en 
la legislació sectorial aplicable. Quan la manca de diligència deguda, quantitativa 
i qualitativa, en l’abordatge de les violències masclistes, sigui coneguda i/o promo-
guda per les administracions o hagi esdevingut en un patró de discriminació reiterat 
i estructural, constitueix una manifestació de violència institucional. Aquesta, pot 
provenir d’un sol acte o pràctica greu; de la reiteració d’actes o pràctiques de me-
nor abast que generen un efecte acumulat, o de la omissió d’actuar quan es conegui 
l’existència d’un perill real o imminent, i de les pràctiques o omissions revictimitza-
dores. La violència institucional inclourà la producció legislativa, la interpretació i 
aplicació del Dret que tingui per objecte o provoqui aquest mateix resultat.

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

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació i supressió a les lletres a, c i e de l’article 5, que modifica l’article 
6 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista

Article 5. De modificació de l’article 6. Finalitats
Article 6. Finalitats
Les mesures que aquesta llei estableix tenen com a finalitats: 
a) Complir amb diligència deguda les obligacions de sensibilització, prevenció, 

investigació, atenció, protecció, recuperació, reparació i sanció de les violències 
masclistes, així com la garantia de no repetició i la remoció de les estructures i pràc-
tiques socials que les originen i perpetuen d’acord amb les competències atorgades 
a les administracions de Catalunya.

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

c) Facilitar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i l’autonomia, i la lli-
bertat i l’efectivitat dels drets de les dones.

d) Establir mecanismes per fer recerca sobre violència masclista i difondre’n els 
resultats, i també per a la sensibilització social i la informació destinada a les dones.

e) Dotar els poders públics de Catalunya de recursos suficients i d’instruments 
eficaços per a eradicar la violència masclista totes les formes de violència masclista 
en els àmbits preventiu, educatiu, de salut, formatiu, de justícia i execució peniten-
ciària, dels mitjans de comunicació, digital, i laboral, social i de l’esport.

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

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

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

i) Establir mecanismes per a una intervenció integral i coordinada contra la vio-
lència masclista, per mitjà de la col·laboració de les administracions publiques de 
Catalunya, i de la participació de les entitats de dones, de professionals i d’organit-
zacions ciutadanes que actuen contra la violència masclista.
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j) Assegurar la formació especialitzada, obligatòria i periòdica de tots els col·lec-
tius professionals que intervenen en l’atenció, l’assistència, la protecció, la recupe-
ració i l reparació destinades a les dones que pateixen violència masclista i als seus 
fills i filles, així com espais de reciclatge i supervisió.

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

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació i supressió a les lletres a, c, d, g, h, s i w de l’article 6, que 
modifica l’article 7 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista

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

Article 7. Principis orientadors en les intervencions dels poders públics
Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per l’arti-

cle 6, han de seguir els criteris d’actuació següents: 
a) La obligatorietat d’assegurar l’efectivitat dels drets de les dones i de les nenes, 

i d’assegurar que visquin una vida lliure de violències, tot considerant la dimensió 
de Drets Humans, de qualitat democràtica i de vigència de l’Estat de Dret que su-
posa la seva vulneració.

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

c) La consideració del caràcter estructural i de la naturalesa multicausal i mul-
tidimensional de la violència masclista, en especial pel que fa a la implicació de tots 
els sistemes de sensibilització, detecció d’atenció i reparació.

d) La consideració de l’impacte a nivell individual en la dona que pateix les vio-
lències masclistes directament, així com de l’impacte a nivell col·lectiu de la resta 
persones, que en són coneixedores i que assisteixen a la resposta de les administra-
cions envers aquestes.

e) La consideració del caràcter integral de les mesures, que han de tenir en comp-
te tots els danys que les dones, i els seus fills i filles pateixen com a conseqüència de 
violència masclista. Aquests danys, impacten en l’esfera física, emocional, digital, 
econòmica, laboral, comunitària i social.

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

g) La consideració de la diversitat de les dones i de la interseccionalitat, que pro-
voca un impacte agreujat i diferenciat quan les violències es projecten alhora sobre 
diversos eixos de discriminació com l’origen, el fenotip, el grup ètnic, la religió, la 
situació migratòria, l’edat, la classe social, la discapacitat física o Intel·lectual, l’ad-
dicció, l’estat serològic, la toxicomania, la privació de llibertat o la orientació sexual 
o identitat i expressió de gènere.

h) La consideració de que totes les mesures han garantir que s’atorgui prioritat 
a les preocupacions, els drets, l’empoderament i la seguretat de les dones i de les 
nenes, així com la seva participació efectiva i en peu d’igualtat en l’adopció de de-
cisions, a tots els nivells.
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i) La proximitat i l’equilibri de les intervencions en tot el territori, assegurant una 
atenció específica en les zones rurals.

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

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

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

m) El compromís actiu d’evitar la victimització secundària i les violències ins-
titucionals contra les dones i els seus fills i filles i l’establiment de mesures que im-
pedeixin la reproducció o i la perpetuació deis estereotips sobre les dones i la vio-
lència masclista.

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

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

p) El foment dels instruments de participació i col·laboració amb les organitza-
cions socials, en especial les de dones, com els consells de dones, el moviment asso-
ciatiu de les dones i els grups de dones pertanyents a moviments socials i sindicals, 
en el disseny, el seguiment i l’avaluació deies polítiques públiques per a eradicar la 
violència masclista.

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

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

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

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

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

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



BOPC 742
27 de novembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 95 

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
D’addició a l’article 10, que modifica l’article 8 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista

Article 10. D’addició d’un punt 5 a l’article 8
Article 8. Foment, abast i difusió de la recerca
[...]
5. L’adequació de l’abordatge de les violències masclistes, requereix el seu previ 

anàlisi quantitatiu i qualitatiu. La obtenció de dades estadístiques oficials per a l’ela-
boració i avaluació de les polítiques públiques sobre violències masclistes, s’haurà 
de dur a terme dins del marc de la legislació catalana en matèria estadística, espe-
cialment pel que fa a la regulació del secret estadístic, en els termes establerts per la 
normativa catalana d’estadística vigent, la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable, sens perjudici de les 
funcions de l’Observatori de la Igualtat de Gènere i del Centre d’Estudis, Recerca i 
Capacitació sobre Violència Masclista creat per aquesta llei.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació i addició a l’article 12, que modifica l’article 9 de la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Article 12. D’addició d’un punt 6 a l’article 9
Article 9. Actuacions d’informació i de sensibilització social
[...]
6. Totes les Administracions de Catalunya, especialment aquelles competents 

en matèria d’educació, comunicació, participació i drets de la ciutadania, hauran 
d’incorporar recursos formatius i pedagògics en ciutadania digital, per tal de pro-
porcionar coneixements tècnics, així com una educació en valors, que fomentin un 
ús responsable, constructiu, respectuós i crític d’Internet i de les xarxes socials per 
assegurar un tractament de les dones de conformitat amb els principis i valors es-
tablerts per aquesta llei.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació a l’article 11, que modifica l’article 8 bis de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Article 11. D’addició d’un article 8 bis. Recerca en violències masclistes en l’àm-
bit digital

8 bis. Recerca en violències masclistes en l’àmbit digital
La recerca ha d’orientar-se en la tipologia de dones que reben aquestes violèn-

cies, la tipologia de violències que reben, la seva freqüència, el tipus de perfils que 
protagonitzen aquestes violències i divulguen aquests discursos, les plataformes on 
aquests abusos i violència tenen lloc. l’impacte d’aquesta violència masclista a ni-
vell individual i a nivell de drets fonamentals de les dones i dels drets humans, la 
resposta policial i judicial a les mateixes, l’índex d’infra-denuncia i les causes de la 
mateixa, l’impacte en les persones que denuncien la violència exercida cap a la dona 
i la resposta institucional de protecció cap a aquestes persones.
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Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
D’addició d’un article 15, que modifica l’article 17, de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Article 15. De modificació de l’article 17, de la Llei 5/2008
Article 17. Àmbit de l’ensenyament universitari
1. Les universitats, en el marc de la seva autonomia, inclouran continguts for-

matius específics en matèria de violències masclistes en la proposta curricular de 
les titulacions de grau, màster i doctorat, en aquells estudis que poden tenir un més 
gran impacte en l’acompliment dels objectius d’aquesta llei.

2. Les universitats han de vetllar perquè s’eliminin de la docència de les titula-
cions els textos i materials amb continguts sexistes, violents i discriminatoris envers 
les dones que contribueixen a reforçar estereotips i fomenten la desigualtat de gè-
nere, especialment quan el seu ús no tingui com a objectiu problematitzar aquests 
textos i materials per tal de promoure el pensament crític de l’alumnat. De manera 
més general, les universitats han de formar el seu professorat sobre l’eradicació del 
sexisme a les aules.

3. Les universitats han de comptar amb protocols per a la prevenció, la detecció, 
l’atenció i la reparació de les situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó 
de sexe, així com de les altres formes de violència masclista que puguin produir-se 
entre membres de la comunitat universitària, i han de formar adequadament en 
perspectiva de gènere i no revictimització a totes les persones que intervinguin en els 
procediments i en la instrucció d’expedients informatius o disciplinaris derivats de 
l’aplicació del protocol. De manera periòdica, les universitats produiran un informe 
d’avaluació i el sotmetran a les administracions competents en política università-
ria i en polítiques d’igualtat de gènere, amb estricte compliment de la normativa de 
protecció de dades.

4. Les universitats han de dotar les seves unitats o observatoris d’igualtat dels 
recursos humans i materials adequats per dur a terme les funcions de prevenció, de-
tecció, atenció i reparació, així com per a proporcionar, en l’àmbit de les seves com-
petències, serveis d’acompanyament a les dones de la comunitat universitària que 
han patit o pateixen aquest tipus de violència.

5. Com a mesura de reparació, i en el marc de la normativa vigent, el Govern ha 
de garantir la gratuïtat de la matrícula de les titulacions de grau a les estudiants que 
presentin documentació acreditativa de la condició de víctima de violència masclista 
en l’àmbit de la parella, així com als fills i filles que en depenguin.

6. Les universitats, les autoritats i els organismes públics competents en política 
universitària establiran mecanismes compensatoris en el càlcul de l’elegibilitat, de 
la durada dels ajuts de recerca, beques o contractes, del temps límit per a l’obtenció 
d’un títol o dels processos d’avaluació de mèrits (acreditacions del professorat, quin-
quennis, sexennis) i d’antiguitat del conjunt del personal, per tal que els períodes en 
què s’hagi patit una situació de violència masclista no penalitzin la trajectòria aca-
dèmica o professional de les dones.

7. Les universitats han d’adoptar mecanismes de cooperació interinstitucional 
per a garantir la coordinació dels respectius protocols d’abordatge de la violència 
masclista en aquelles situacions en què víctima i agressor pertanyin a dues universi-
tats diferents i per a facilitar la informació recíproca del cas.

9. Les universitats han de dotar-se de mecanismes de cooperació institucional 
per a facilitar el canvi gratuït d’universitat a les estudiants de grau víctimes de vio-
lència masclista, així com dels fills i de les filles que en depenguin en casos de vio-
lència en l’àmbit de la parella, i de les estudiants que han patit assetjament sexual, 
per raó de sexe, per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió 
de gènere.
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Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació i supressió dels punts 1, 2, 5 i 6 de l’article 7, que modifica 
l’article 19 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista

Article 7. De modificació de l’article 19 de la Llei 5/2008
Article 19. Formació de professionals
1. El Govern ha de garantir que es dugui a terme la formació capacitadora con-

tinua i especialitzada de totes les persones professionals que treballen en la preven-
ció, la detecció, l’atenció, l’assistència la recuperació i la reparació en situacions de 
violència masclista.

2. El Govern ha de promoure la formació especifica de capacitació del personal 
inspector de treball i del personal judicial i no judicial al servei de l’Administració 
de justícia, tots els serveis de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció 
a la Víctima, del personal dels cossos de seguretat, de Institut de Medicina Legal i 
Ciències Forenses de Catalunya (IMLCEC) de la Fiscalia a Catalunya que intervin-
guin en els processos judicials relacionats amb la violència masclista. Es garantirà 
l’especialització de les metgesses i metges forenses des de les primeres actuacions en 
el procediment judicial, formant part de les Unitats Forenses de Valoració Integral.

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

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

5. En els cursos de formació a què es refereix aquest article s’ha incloure la pers-
pectiva de gènere, les causes estructurals i socials de les violències masclistes, les 
seves característiques, causes, efectes i conseqüències i la intersecció d’altres iden-
titats amb la violència masclista.

6. Els cursos de formació inclouran la perspectiva de gènere i les causes estruc-
turals i socials de les violències masclistes, així com els impactes individuals i les 
formes intereseccionades així com col·lectives.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
D’addició d’un article 16, que modifica l’article 29, de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Article 16, que modifica l’article 29, de la Llei 5/2008
Article 29. Subvencions a empreses
1. Les bases reguladores de les subvencions que tinguin com a beneficiàries 

empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones han d’incloure 
l’obligació, amb l’acord dels agents socials, d’indicar els mitjans que utilitzen per a 
prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i in-
tervenir-hi, en llurs centres de treball, i disposar de protocols d’abordatge i preven-
ció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

2. La manca d’utilització o la utilització indeguda dels mitjans a què fa referèn-
cia l’apartat 1 constitueixen una causa de no-concessió o, si escau, de revocació de 
la subvenció.
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Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació a l’article 13, que modifica l’article 30 de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Article 13. D’addició d’un punt 4 a l’article 30
Article 30. Contingut del dret a la protecció efectiva
[...]
4. El Govern de la Generalitat, impulsarà l’establiment d’un conveni amb les 

principals plataformes intermediàries d’Internet, per a establir un vincle permanent 
entre el cos dels Mossos d’Esquadra, l’Institut Català de les Dones, per treballar en 
l’establiment de criteris i mecanismes àgils i urgents de denúncia i retirada de con-
tinguts relacionats amb la violència masclista, les discriminacions envers les dones 
i el discurs d’incitació a l’odi, la hostilitat i la discriminació envers les dones així 
com mecanismes àgils i urgents de protecció i de justícia restauradora per a la les 
víctimes de violència digital.

El Consell Nacional de les Dones de Catalunya serà consultat en l’establiment 
d’aquests criteris.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
D’addició a l’article 17, que modifica l’article 31, de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Article 17, que modifica l’article 31, de la Llei 5/2008
Article 14. D’addició dels punts 4 i 5 a l’article 31
4. L’abordatge de les violències masclistes ha de procurar eliminar els factors 

que obstaculitzen la formulació de denuncia, que són d’ordre psicològics, jurídics, 
socials i econòmics i comunitari.

5. l’avaluació de risc per part de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra, haurà de ser individualitzada, adaptada al tipus de violència concreta, i hau-
rà d’informar-se de la percepció subjectiva de risc de la pròpia dona, la relació de 
poder, afectiva la relació de dependència emocional o econòmica entre aquesta i el 
perpetrador, la durada i tipologia de violències patides, el suport familiar i comuni-
tari de la dona, l’existència de procediments judicials en curs entre ambdós i l’exis-
tència dels factors de vulnerabilització i d’empoderament de la dona. L’avaluació de 
risc ha d’incloure el risc patits pels fills i files de la dona.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació i addició als apartats 1, 2, 3 i 4 l’article 9, que addiciona un 
article 76bis a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista

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

Article 76 bis. Responsabilitat de les Administracions derivada de la revictimit-
zació i de les violències institucionals

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

1. La responsabilitat per aquestes, a més de comprendre la responsabilitat patri-
monial de les administracions competents, comprendrà la responsabilitat disciplinà-
ria del personal actuant, sigui funcionarial o laboral, d’acord amb el que estableix 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 265/2010, 
del 3 d’agost, en l’àmbit de les administracions públiques catalanes.
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2. En els procediments administratius en què calgui pronunciar-se respecte de la 
responsabilitat de les administracions, per violència institucional envers una dona 
o un grup de dones, les entitats, associacions i organitzacions legalment constituï-
des, que tinguin entre llurs finalitats la defensa i la promoció dels drets de les do-
nes, tindran la consideració de part interessada. Tindran la mateixa consideració 
els sindicats i les associacions professionals. Aquest reconeixement resta subjecte al 
consentiment de les dones afectades, sens perjudici del que estableix l’article 12.3 de 
la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
o de la norma que la substitueixi, amb relació als litigis sobre assetjament sexual i 
assetjament per raó de sexe que es puguin produir.

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

4. Les Administracions de Catalunya, anualment, efectuaran avaluacions de vic-
timització de les dones i deis seus fills i filles, que travessen els circuits d’abordat-
ge de les violències masclistes, inclosos els processos judicials. El resultat de les 
mateixes, serà exposat davant del Parlament de Catalunya i divulgat a la resta de la 
societat. Així mateix es comunicarà al Consell General del Poder Judicial, Fisca-
lia General de l’Estat i Ministeri de Justícia quan les avaluacions afectin als seus 
àmbits de competència.

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de les administracions lo-

cals catalanes han de consignar els recursos necessaris per a garantir els objectius 
d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu; Anna Geli i España, diputada, GP JxCat. 

Anna Caula i Paretas, portaveu; Jenn Díaz Ruiz, diputada, GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 86942)

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Anna Geli i España, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (tram. 
202-00067/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 1, que modifica el punt 2 de l’article 2 de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Article 1. De modificació del punt 2 de l’article 2
Article 2. Garantia dels drets de les dones
[...]
2. Les referències a les dones incloses en aquesta llei s’entén que inclouen també 

les nenes i les adolescents, llevat que s’indiqui altrament.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació de les lletra n de l’article 2, que modifica l’article 3 de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Article 2. De de modificació de l’article 3
[...]
n) Interseccionalitat: Eina analítica per reconèixer que les violències masclistes 

convergeixen amb d’altres altres identitats com l’origen, el color de la pell, la situa-
ció administrativa, l’edat, la classe social, la diversitat funcional o psíquica, les ad-
diccions, l’estat serològic, la privació de llibertat, entre d’altres, que fa que impactin 
de manera agreujada i diferenciada en les dones. La interacció d’aquestes identitats 
ha de ser tinguda en compte a la hora d’abordar les violències masclistes.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
D’addició i modificació al punt 2, lletres b, d, e, h i i, de l’article 3, que modifica 
l’article 4 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista

Article 3. De modificació de l’article 4. Formes de violència masclista
[...]
b) Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió que produeix en una 

dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, d’humiliació, de vexa-
cions, menysteniment, menyspreu, d’exigència d’obediència o submissió, de coerció 
verbal, d’insults, d’aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat. 
Aquesta violència també podrà dur-se a terme amb l’amenaça o la causació de vio-
lència física o psicològica contra l’entorn afectiu de la dona, molt especialment els 
fills i filles o altres els familiars, quan es dirigeixi a afligir la dona. També inclou la 
violència ambiental, a través de l’exercici de la violència sobre béns i propietats de 
la dona, amb valor econòmic o sentimental, o sobre els animals amb qui es té un 
vincle d’afecte, amb la finalitat d’afligir-la i/o crear un entorn intimidatori.

El Govern de la Generalitat ha d’impulsar un conveni de col·laboració amb la 
comunitat científica, en particular amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Cata-
lunya, per establir les bases d’actuació sobre l’anomenat i controvertit Síndrome 
d’Alienació Parental (SAP), amb la finalitat que les institucions que intervenen en 
el tractament de la violència masclista, en especial l’Administració de Justícia, eli-
minin els continguts en que apareixen els perjudicis del SAP que té conseqüències 
nefastes per a les dones.

[...]
d) La violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius: impedir 

o dificultar les dones el prendre decisions sobre les seves pràctiques i preferències 
sexuals, sobre la seva vida reproductiva i les condicions en les què es duu a terme. 
Inclou, impedir o dificultar l’accés als serveis de salut sexual i reproductiva existents 
d’acord amb els supòsits que estiguin inclosos en la legislació sectorial aplicable, 
l’esterilització forçada, l’embaràs forçat, la dificultat per accedir als mètodes con-
traceptius, de prevenció d’ITS i de VIH, o als mètodes de reproducció assistida; les 
pràctiques ginecològiques i obstètriques que no respectin les decisions, els cossos i 
els processos emocionals de les dones

e) Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada i no justificada 
de recursos per al benestar físic o psicològic d’una dona i, si escau, de llurs filles o 
fills, i la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit fa-
miliar o de parella, com també aquella en que la dona no rep el suport econòmic de 
forma reiterada o l’anomenada pensió compensatòria regularitzada per un procés 
de divorci.

[...]
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h) Violència de segon ordre: compren qualsevol tipus de violència i/o asset-
jament exercida contra les persones que donen suport a les víctimes de violència 
masclista.

i) Violència en l’Àmbit Educatiu: és aquella violència física, psicologia, sexual, 
econòmica que es produeix en l’àmbit educatiu, inclòs l’espai universitari. Pot ser 
executada per qualsevol membre de la comunitat educativa i es pot manifestar de 
les següents maneres: 

a) Comportaments sexistes
b) Assetjament sexual a qualsevol dona, nena i adolescent membre de la comu-

nitat educativa (publico, privada concertada) de tots els cicles, per part de qualse-
vol membre de la comunitat educativa.

c) Agressions sexuals i abusos sexuals a qualsevol dona, nena i adoles-cent 
membre de la comunitat educativa en qualsevol moment de l’etapa educativa.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació a la lletra i de l’article 5, que modifica l’article 6 de la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Article 5. De modificació de l’article 6. Finalitats
Article 6 Finalitats
[...]
i) Establir mecanismes per a una intervenció integral i coordinada contra la vio-

lència masclista, creant-ne d’específics per abordar la violència de segon ordre, per 
mitjà de la col·laboració de les administracions publiques de Catalunya, i de la par-
ticipació de les entitats de dones, de professionals i d’organitzacions ciutadanes que 
actuen contra la violència masclista.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
De modificació a la lletres b, d de l’article 6 i addició de la lletra v, que modifica 
l’article 7 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista

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

Article 7. Principis orientadors en les intervencions dels poders públics
[...]
b) El compromís de la no-discriminació de les dones, evitant que els poders pú-

blics les discriminin, depurant responsabilitats quan qui pertanyi o treballi per a les 
administracions exerceixi actes de discriminació, així com protegint-les front a les 
discriminacions que puguin causar tercers.

[...]
v) L’administració pública ha de ser la garant de la salut i benestar dels menors 

que permeti que el nen o la nena sigui sotmès a la teràpia necessària sociopsicolò-
gica com una part de la seva recuperació i en exercici del seu dret fonamental a la 
salut, alhora que constitueix una obligació de les administracions públiques a fa-
cilitar-li. És imprescindible que es prenguin les mesures necessàries per tal de que 
la salut mental i psicològica dels menors estigui garantida i l’exercici de la potestat 
sobre els fills i les filles mai pugui ser un impediment per a que aquests puguin re-
bre els tractaments adequats. El menor, com a víctima directa o indirecta, és cre-
ditor de l’especial atenció que reclama el compliment efectiu de la normativa inter-
nacional, estatal i del parlament de Catalunya, dirigida a garantir els seus drets.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
De modificació

Article 8. De modificació de l’article 70 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista

Article 70. Dones Trans
1. Totes les mesures i el reconeixement de drets que aquesta llei assenyala han de 

respectar la diversitat trans
2. Les dones trans que pateixen violència masclista gaudeixen de tots els drets 

establerts per aquesta llei.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un apartat 2 bis a l’article 9, que addiciona un article 76 bis a la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

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

Article 76 bis. Responsabilitat de les Administracions derivada de la revictimit-
zació i de les violències institucionals

[...]
2 bis. Les administracions públiques de Catalunya han d’oferir suport a les dones 

que decideixin iniciar un procediment de reclamació de responsabilitat. Així mateix, 
han d’elaborar un model d’atenció que tingui com a finalitat establir el marc de la 
seva actuació per garantir que no es du a terme la victimització secundària de les 
dones. El desplegament del model d’atenció es realitza mitjançant un protocol, que 
és el document que recull els aspectes tècnics i organitzatius necessaris per implan-
tar-lo.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou article que modifica l’article 68 de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Article 68. Món rural
Els serveis d’atenció, assistència i protecció que aquesta llei estableix en el títol 

III han de facilitar l’accés de les dones provinents del món rural i de zones de difícil 
accés a centres allunyats de llurs llocs d’origen i residència, aplicant criteris de pro-
ximitat a la seva residència i garantint l’anonimat d’aquestes dones.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou article que modifica l’article 69 de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Article 69. Vellesa
El Govern ha de promoure estratègies eficaces de sensibilització destinades al 

col·lectiu de dones grans, perquè coneguin els recursos i les estratègies per a afron-
tar les violències contra les dones i els permetin adoptar posicions actives davant 
aquestes situacions facilitant informació específica de violència de gènere en dones 
grans.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu; Anna Geli i España, diputada, GP JxCat
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Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic català
202-00079/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP JxCat; GP Cs (reg. 86931; 87033; 87134).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 27.11.2020; 10:30 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’obligació d’empadronament
250-01558/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 86857 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 25.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 86857)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició 

El Parlament de Catalunya insta el Govern, en col·laboració amb el ens locals, a 
vetllar i garantir que tots els municipis compleixen les directrius de la Resolució de 
17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’institut Nocional d’estadística i de la Di-
recció General de Cooperació Autonómica i Local, per la que es dicten instruccions 
tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, assegurant els drets 
mes basics als nostres ciutadans i posar fi a les limitacions arbitraries, a través de 
l’oferta d’assessorament i formació del personal encarregat de la gestió del Padró 
municipal.

El Parlament de Catalunya insta el Govern per tal que demani a l’Administració 
General de l’Estat que apliqui les previsions dels articles 17.2 i 60 de la Llei de Ba-
ses de Règim Local davant l’incompliment de l’obligació de l’empadronament.

El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’emplaçar als Ajuntaments de 
Catalunya a revisar els procediments d’empadronament, adaptar-lo a la normativa 
vigent, i facilitar el registre del Padró a tot resident del municipi eliminant tota me-
sura restrictiva.
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Proposta de resolució sobre la necessitat d’incrementar el nombre 
de cursos i la formació específica per a la coeducació
250-01565/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 86860 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 25.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 86860)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició 

3. Promoure un pla específic per lluitar contra la violència masclista adreçat als 
menors d’edat més vulnerables contra la violència masclista i els que l’han patit en 
primera persona i també al personal docent i a les famílies.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició d’un nou punt

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.

Proposta de resolució sobre el mal funcionament del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació en el procés de 
sol·licitud d’ajuts per als autònoms davant la Covid-19
250-01601/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 87053).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 27.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el programa marc del sistema públic 
audiovisual
250-01619/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC

Reg. 86943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament
Els grups i subgrups sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 167 

i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Pro-
grama marc del sistema públic audiovisual, per tal que sigui substanciada davant el 
Ple, amb el text següent.

Alhora, d’acord amb l’article 107, apartat 4 del Reglament del Parlament, de-
manen que es tramiti per urgència extraordinària. Als efectes s’adjunten signatures 
d’una cinquena part de diputats.
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Exposició de motius
El Mandat marc del sistema públic audiovisual català és un instrument bàsic en 

les polítiques de servei públic desenvolupades a Catalunya. En aquest sentit, fona-
menta el compromís dels mitjans audiovisuals públics amb els objectius de qualitat 
democràtica i defensa del pluralisme; de promoció de la llengua catalana i de l’ara-
nès; de civisme, cultura i educació; d’exigència de qualitat pel que fa a l’oferta de 
continguts i de millora del seu sistema de governança; de professionalitat, indepen-
dència i responsabilitat professional; de motor industrial del sector i de promoció de 
les noves tecnologies.

El primer Mandat marc va ser aprovat l’11 de febrer de 2010 amb una vigència de 
sis anys, període que comptava amb una pròrroga de dos anys suplementaris.

El segon Mandat marc, per tant, té com a funció actualitzar els fonaments de les 
polítiques de servei públic, després de les transformacions profundes i transversals 
que han sofert els serveis de comunicació audiovisual, que han evolucionat d’una 
manera molt transcendent degut a la digitalització, que ha comportat nous tipus de 
serveis i un canvi molt significatiu, especialment en la generació més jove, dels hà-
bits de consum audiovisual.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris presenten la següent: 

Proposta de resolució

A. Objecte i vigència
I. Objecte
El Mandat marc del sistema públic audiovisual català és el document normatiu 

aprovat pel Parlament de Catalunya que estableix les línies bàsiques que han d’inspi-
rar l’acció del sistema públic audiovisual català. El mandat emana de la Llei 2/2000, 
del 4 de maig, del Consell Audiovisual de Catalunya; de la Llei 22/2005, del 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de l’11 
d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

II. Vigència
1. El Parlament de Catalunya ha d’aprovar cada sis anys un nou mandat marc que 

estableixi els objectius que ha d’assolir el conjunt del sistema públic audiovisual per 
a garantir el compliment de la funció de servei públic en els termes que estableix 
l’article 29.2 de la Llei 22/2005.

2. Una vegada finit el termini a què fa referència l’apartat 1, el mandat marc es 
considera prorrogat, per un període màxim de dos anys, fins que la cambra n’aprovi 
un de nou.

III. Desplegament
El contingut del mandat marc s’ha de desplegar en els corresponents contractes 

programa que cadascun dels prestadors públics de serveis audiovisuals han de sig-
nar amb l’administració o les administracions de referència.

B. Objectius generals del servei públic audiovisual (SPA)
El Servei Públic Audiovisual (SPA) és generador de valor democràtic, social, cultu-

ral, econòmic i tecnològic
Després de la digitalització, de la liberalització del mercat de les comunicacions, 

de la darrera crisi econòmica i dels canvis socials en gran part derivats de la hiper-
connexió dels individus a internet, l’SPA manté i multiplica el rendiment de la in-
versió pública i genera valor en diferents àmbits: 

– Valor democràtic
– Valor social
– Valor cultural
– Valor econòmic
– Valor tecnològic
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SPA, generador de valor democràtic
El servei públic audiovisual és un element bàsic per una ciutadania crítica i in-

formada. És la garantia d’accés universal a la informació i al coneixement i a la rea-
lització efectiva del dret ciutadà a la llibertat d’informació. Els serveis i continguts 
informatius de l’SPA enriqueixen i promouen el debat públic, i són referents. Donen 
visibilitat a individus i grups que el mercat per ell mateix no sempre permet visibi-
litzar i asseguren el pluralisme i la diversitat. Tot això contribueix al bon funciona-
ment de les democràcies modernes, de complexitat creixent.

Així mateix, davant la proliferació de les xarxes socials i la seva capacitat de vi-
ralitzar notícies, opinions i informació en general, no sempre rigoroses i contrasta-
des, el servei públic ha de ser la garantia de l’aplicació del principi de responsabilitat 
editorial. En aquest sentit, són un instrument fonamental en la lluita contra la desin-
formació i les notícies falses (fake news). Aquest és un element de preocupació tant a 
Catalunya com arreu, com ho corrobora la creació del High Level Group d’experts, 
creat per la Comissió Europea el gener de 2018, i que inclou en les seves recomana-
cions l’enfortiment del servei públic audiovisual, com un dels seus pilars d’actuació.

Mandat específic: 
– Els mitjans públics han d’oferir una informació àmplia, veraç, contrastada, im-

parcial, rigorosa, territorialment equilibrada i precisa sobre les qüestions d’actuali-
tat que afecten la comunitat a la qual s’adrecen, i actuar amb respecte als drets dels 
usuaris. Aquesta informació i aquesta anàlisi han d’ésser plurals i garantir l’accés 
dels grups socials, polítics, culturals i associatius representatius.

– Els mitjans de servei públic seran exemplars en la igualtat de tracte i la igualtat 
d’oportunitats, la igualtat en l’accés a les oportunitats, i la igualtat de resultats entre 
homes i dones i l’ús no sexista ni androcèntric del llenguatge ni de les imatges, per 
tal d’aconseguir una societat sense discriminacions.

– A nivell intern, els mitjans audiovisuals públics han de vetllar per garantir que 
els periodistes i els altres col·lectius que hi treballen puguin dur a terme la seva ac-
tivitat amb la qualitat professional requerida i en les millors condicions d’indepen-
dència.

SPA, generador de valor social
El servei públic audiovisual ha de tenir un caràcter transversal, inclusiu i massiu. 

Aquests valors són especialment rellevants en un mercat comunicatiu fragmentat, 
que propicia una societat igualment fragmentada. Així mateix, el mercat audiovi-
sual tendeix cap a models de negoci basats en el pagament i l’accés condicionat, en 
contraposició al servei públic, que ofereix un servei en obert i d’accés universal.

D’altra banda, i gràcies a les noves plataformes i sistemes de distribució connec-
tats, l’SPA pot ampliar la seva funció social: a més d’informar, formar i entretenir, 
també ha de promoure la participació i la interacció ciutadanes. Així, a la transmis-
sió unidireccional pròpia de la radiodifusió (broadcast), cal sumar-hi una nova fun-
ció: la promoció de les relacions horitzontals entre persones, en totes les seves di-
mensions i identitats: com a ciutadans, com a audiència de televisió tradicional, com 
a usuaris de serveis connectats, com a membres d’una comunitat d’interessos, etc.

I més enllà, el servei públic té el valor social de crear comunitat. La revolució 
digital permet una multiplicació de l’oferta i una segmentació de l’audiència en fun-
ció dels seus interessos. Davant d’aquesta nova situació, el servei públic ha d’estar 
present en els principals nínxols de mercat que genera la nova situació. Però sobre 
tot, el servei públic audiovisual manté el seu rol central de generar comunitat entre 
tots els individus de la societat. I per continuar generant aquest valor social, ha de 
desplegar els seus serveis i continguts no sols mitjançant la radiodifusió tradicional, 
sinó també en les noves plataformes i xarxes de distribució digitals.
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Mandats específics: 
– El servei públic audiovisual ha de ser ofert per totes les plataformes de distri-

bució, des de la TV tradicional, els serveis a demanda, a les plataformes d’intercan-
vi de vídeos, les xarxes socials, les retransmissions en streaming, les plataformes 
de difusió en directe i qualsevol altre sistema o plataforma que sorgeixi en el futur.

– Els mitjans públics han de d’explorar, promoure i liderar els nous models de 
distribució i els nous formats audiovisuals.

– Els mitjans de servei públic han de tenir un impacte social substancial a la xar-
xa i les noves plataformes connectades, tal i com tenen en la televisió tradicional.

– L’SPA ha de ser vitrina i trampolí de les noves tendències i incorporar-les als 
seus principis de transversalitat i inclusivitat. També han de ser capdavanters en la 
innovació de noves formes de continguts per arribar a nous públics.

– Ha de garantir la visibilitat i la prominència dels continguts i serveis de SP en 
l’entorn connectat, d’acord amb l’esperit de la nova Directiva europea de serveis de 
comunicació audiovisual (DSCAV).

– Quant als continguts, els mitjans audiovisuals públics han d’afavorir el conei-
xement i facilitar la relació i la comprensió mútua amb les persones nouvingudes. 
En aquest sentit, han d’oferir una informació i unes representacions respectuoses i 
acurades sobre la diversitat existent al país, reflectir-la en la programació i, alhora, 
treballar per la cohesió de la societat catalana.

– Una adequada protecció de menors és el fonament bàsic d’una societat es-
tructurada i equilibrada. Per això, l’atenció especial a la infància i a la joventut ha 
d’ésser un objectiu prioritari dels mitjans audiovisuals públics, que han de tenir en 
compte les noves plataformes d’accés als continguts audiovisuals i usar els recur-
sos tecnològics disponibles per a garantir el deure de protecció de la infància i la 
joventut.

– Els mitjans de comunicació públics han d’impulsar l’aplicació i el desenvolupa-
ment d’instruments tecnològics que facin possible l’accés de les persones amb dis-
capacitat sensorial, cognitiva o de qualsevol altra naturalesa, als continguts emesos.

SPA, generador de valor cultural
El servei públic audiovisual contribueix a potenciar, actualitzar i a enriquir la 

identitat nacional i cultural de Catalunya, entesa com un procés de construcció i 
aportació de tots els agents de la societat, i no com una foto fixa aturada.

El servei públic audiovisual és un motor cultural molt potent, tant per a la pro-
ducció de continguts i serveis, com per a la seva distribució. Des de fa dècades, la 
tecnologia cultural amb més impacte social ha estat l’audiovisual. Els darrers anys, 
amb internet i la consolidació de la societat connectada, el salt de l’SPA a la xarxa 
permet replicar i ampliar la generació de valor cultural.

D’altra banda, el servei públic ha de suplir les carències del mercat en la pro-
ducció i difusió de continguts en la pròpia llengua. En mercats audiovisuals petits 
o mitjans com el nostre, el mercat no sempre garanteix la provisió de continguts en 
la pròpia llengua en totes les plataformes de distribució. Aquesta fallada de mercat 
justifica una intervenció pública a gran escala, mitjançant el desplegament del servei 
públic i la seva regulació, per garantir aquest dret no satisfet pel mercat.

Així, l’SPA és un actor principal en la distribució de coneixement d’una societat, 
té un paper d’empoderament cultural i, a Catalunya, és la garantia de provisió de 
continguts i serveis audiovisuals en català.

Mandats específics: 
– L’SPA ha de proveir continguts atractius, innovadors i de qualitat que li donin 

un caràcter d’excel·lència i singularitat, conjugant-los amb la seva vocació universal, 
transversal, inclusiva i massiva, abans esmentada.
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– En un espai audiovisual obert, el català és la llengua pròpia dels mitjans audio-
visuals públics de Catalunya, que l’han d’utilitzar normalment, i esdevenir vehicles 
vertebradors de l’espai català de comunicació.

– Els mitjans audiovisuals públics han de prestar una atenció especial als pro-
ductes audiovisuals realitzats en versió original en català i difondre’ls.

– Els mitjans de comunicació públics han de promoure l’ús de l’aranès, si tenen 
cobertura al territori on es parla aquesta llengua, en col·laboració amb el Conselh 
Generau d’Aran.

– Els mitjans de servei públic han de reservar espais destacats de llurs programa-
cions i serveis en línia a la difusió de continguts culturals de qualitat i a la difusió 
del coneixement i del saber en un sentit més ampli.

– Han de dur a terme la tasca de formació que tenen encomanada i la difusió i la 
divulgació del coneixement sobre els principals esdeveniments polítics, socials, eco-
nòmics, científics i esportius de la societat catalana i de la seva història, preservant 
d’una manera especial la memòria històrica i els materials dels testimonis.

– Els operadors públics dependents de la Generalitat han de promoure el reforç 
de la identitat nacional, com un procés integrador en evolució constant i obert a la 
diversitat.

– El conjunt del sistema públic audiovisual ha de reflectir i incloure la diversitat 
local i comarcal de Catalunya.

– En la nova societat digital, l’SPA té com a nou mandat explícit l’educació digi-
tal i en comunicació (Media literacy).

– Complementant el punt anterior, el servei públic ha de contribuir a la reducció 
del gap digital entre grups socials (per estudis i per edats, per exemple) i evitar una 
eventual fragmentació social entre els que tenen accés a la societat connectada i els 
que no.

SPA, generador de valor econòmic
A més de l’impacte social i cultural, el servei públic audiovisual té un impacte 

significatiu en l’economia d’un país. Aquest fet és especialment cert en aquells mer-
cats comunicatius més reduïts com el de Catalunya, tant pel seu volum de negoci 
com per la varietat de les seves activitats i els seus partners. La seva influència no es 
limita als continguts que emeten, sinó que genera externalitats econòmiques positi-
ves per a tot el sistema econòmic del país.

El principal efecte econòmic beneficiós del servei públic és en el teixit industrial 
del sector. En aquest sentit, els operadors públics han d’aprofitar i potenciar el teixit 
industrial existent en llurs àrees d’influència.

Mandats específics: 
– Els mitjans de servei públic augmentaran, d’acord amb les seves possibilitats, 

el pes dels sectors de la producció i la distribució de productes audiovisuals a Cata-
lunya. Els criteris per desenvolupar aquest mandat serà la qualitat industrial, la pro-
fessionalitat, la creativitat i tindran en compte la radicació territorial de les empreses 
del sector per a reconèixer-ne l’esforç a tot Catalunya.

– La transparència, la publicitat i la concurrència són principis indispensables en 
la contractació dels serveis del sector privat.

– Els mitjans de SPA buscaran la col·laboració público-privat. A partir d’aquí, els 
continguts i serveis que derivin d’aquesta col·laboració poden ser considerats com 
un servei públic si compleixen determinats requisits de qualitat, pluralisme i de pro-
moció de la llengua catalana.

– Els mitjans audiovisuals públics promouran la col·laboració amb altres plata-
formes audiovisuals, especialment en la producció de continguts d’interès públic.
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SPA, generador de valor tecnològic
El servei públic audiovisual ha de ser motor de recerca aplicada en nous ser-

veis tecnològics en l’àmbit de producció i distribució de continguts audiovisuals. Si 
l’SPA és innovador en tecnologia, es garantirà la pervivència i, fins i tot, l’excel·lèn-
cia de continguts i serveis audiovisuals en català en totes les plataformes de distri-
bució.

Cal tenir present que, encara que la recerca bàsica en tecnologia es du a terme 
en empreses TIC, les corporacions de SP també contribueixen en aquest sector mit-
jançant consorcis amb tercers. Pel fet de tenir accés directe i freqüent amb una part 
important de la població i ser una marca de referència, el SP pot mobilitzar suficient 
massa crítica per llançar nous serveis i innovacions que encara no siguin econòmi-
cament rendibles per als operadors comercials. Aquest rol resulta més rellevant en 
mercat reduïts.

Mandats específics: 
En la mesura de llurs possibilitats i de forma coordinada amb els altres agents 

involucrats, els mitjans de servei públic seran actius en el desenvolupament de les 
tecnologies de la informació i la comunicació, sigui en la recerca, en la fase de tes-
teig o en l’ús i difusió dels nous serveis tecnològics.

C. El finançament dels mitjans audiovisuals públics
I. Finançament
1. Els mitjans audiovisuals públics poden tenir un sistema de finançament mixt 

per a percebre fons de l’administració corresponent i també poden obtenir ingressos 
de la contractació publicitària i de la venda de serveis, en les condicions que esta-
bleix la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Cata-
lunya.

2. Els mitjans audiovisuals públics tenen l’obligació de gestionar llurs recursos 
segons els principis d’eficàcia, eficiència, transparència i sostenibilitat econòmica.

3. L’aportació de l’Administració ha d’anar destinada a assegurar el compliment 
de les obligacions dels mitjans de comunicació en llur missió de servei públic.

4. Les tarifes publicitàries dels mitjans audiovisuals públics s’han d’adequar als 
preus del mercat i no poden, en cap cas, afectar la lliure competència.

5. En la compra i la venda de drets d’explotació, els prestadors públics s’han 
d’atenir als preus del mercat.

6. El mitjans públics audiovisuals podran explorar altres vies de finançament 
d’acord amb les noves formes de consum audiovisual.

II. Contracte programa
1. El contracte programa és el document que han de signar els prestadors públics 

de serveis audiovisuals amb l’administració o administracions corresponents.
2. El contracte programa garanteix i permet de comprovar l’ús adequat de les 

aportacions de fons públics, d’una manera transparent i proporcionada amb les mis-
sions de servei públic encomanades pel mandat marc.

3. El contracte programa ha d’establir: 
a) La quantitat que l’Administració pública aporta en cada exercici als prestadors 

dels serveis.
b) La destinació dels fons públics aportats per l’administració corresponent, és 

a dir, les activitats i els projectes que reben suport i les obligacions de servei públic 
que s’exigeixen a canvi de l’aportació dels fons.

c) Les restriccions concretes que s’imposen en l’accés al mercat publicitari.
d) Els indicadors que permetin d’avaluar l’impacte de les aportacions que es des-

tinin a cada servei de televisió, ràdio i en línia.
e) Els indicadors per a comprovar-ne i fiscalitzar-ne el compliment.
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4. El Govern, en el termini més breu possible, ha d’elaborar la proposta del nou 
contracte programa, que ha de sotmetre a informació pública, amb l’informe pre-
ceptiu previ del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, abans d’aprovar-la. En el cas 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la proposta ha d’ésser aprovada 
pel Consell de Govern, amb l’informe previ del Consell Assessor de Continguts i 
Programació de la Corporació.

5. El Parlament de Catalunya, per mitjà de la comissió corresponent, ha de fer el 
seguiment dels objectius del mandat marc i del contracte programa.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu; Josep Riera i Font, Francesc Ten i Costa, 

Francesc de Dalmases i Thió, Elena Fort i Cisneros, Ferran Mascarell i Canalda, 
Josep Puig i Boix, Marc Solsona i Aixalà, Anna Tarrés i Campà, Teresa Pallarès 
Piqué, Jordi Munell i Garcia, Aurora Madaula i Giménez, Glòria Freixa i Vilar-
dell, Imma Gallardo Barceló, diputats, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, porta-
veu; Ruben Wagensberg Ramon, Ferran Civit i Martí, Adriana Delgado i Herreros,  
Jenn Díaz Ruiz,  Raquel Sans Guerra, Jordi Orobitg i Solé,  Josep M. Jové i Lladó, 
Núria Picas Albets, Marc Sanglas i Alcantarilla, Ernest Maragall i Mira,  Lluís 
Salvadó i Tenesa, Irene Fornós Curto, Alba Metge Climent, diputats, GP ERC

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JxCat, GP ERC (reg. 86943).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
30.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la 
fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a 
l’exercici del 2017
256-00052/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 86901).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.11.2020 al 30.11.2020).
Finiment del termini: 01.12.2020; 10:30 h.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició 
energètica i la descarbonització de l’economia catalana
302-00265/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 86754 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre la transició energètica i la descarbonització de l’eco-
nomia catalana (tram. 300-00332/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desenvolupar les energies netes solar, eòlica i hidràulica de bombeig, geotèr-

mia o qualsevol altra renovable per incrementar la potència instal·lada com a mínim 
fins els 10.000 MW l’any 2030, així com en la producció d’hidrogen i tecnologies 
associades, que es configura com un dels vectors energètics de futur.

2. Facilitar i agilitzar la tramitació administrativa dels nous projectes d’energia 
renovable per evitar que els projectes s’eternitzin o que incompleixin els terminis de 
l’article 1 del RDL 23/2020, amb el conseqüent perjudici econòmic pel promotor.

3. Establir prioritats entre la preservació de les zones agrícoles no productives i 
la utilització d’aquests espais per a parcs fotovoltaics.

4. Treballar per a garantir una adequada retribució dels excedents que resulten 
en les instal·lacions d’autoconsum quan la producció és superior al consum autoali-
mentat.

5. Presentar un Pla de suport a la instal·lació de terrats fotovoltaics en les naus 
industrials, centres públics, universitats i centres comercials, per a l’autoconsum i la 
compartició d’energia renovable.

6. Recuperar les concessions actuals de les hidràuliques cap a la gestió pública 
quan acabin el període concessionat.

7. Impulsar un nou Pla de barris lligat a una estratègia de rehabilitació energèti-
ca d’habitatges

8. Reconvertir l’actual Institut Català de l’Energia en una Agència de l’Energia 
de Catalunya amb capacitat de regulació, control, governança i inversió.

9. Elaborar un Pla estratègic de mobilitat urbana sostenible per a Catalunya, 
acordat amb el món local, que coordini polítiques i ajusts per implantar mesures 
estructurals que facilitin la mobilitat sostenible a totes les poblacions del país, amb 
especial incidència en les grans ciutats i àrees metropolitanes.

10. Desenvolupar, dins l’Estratègia catalana d’economia circular i d’eco-disseny, 
polítiques mesurables en els diferents cercles productius.

11. Presentar una reforma fiscal verda integral, progressiva i inclusiva, tal com 
indica la Llei Catalana de Canvi Climàtic.

12. Donar màxima prioritat a tots aquells projectes públics i privats susceptibles 
de rebre recursos del fons de recuperació europeu «Next Generation», que estiguin 
orientats a la transició energètica i descarbonització de l’economia catalana.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP 

PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació 
secundària i postobligatòria
302-00266/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 86864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre l’educació secundària i postobligatòria (tram. 300-00327/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir que, en l’actual context de pandèmia, els centres d’educació secundà-

ria i postobligatòria puguin desenvolupar la seva tasca amb les màximes garanties 
de seguretat per al conjunt de la comunitat educativa i el mínim impacte sobre la 
qualitat de l’educació. Per això cal: 

a. Optimitzar les tasques de detecció de casos positius tant entre l’alumnat com 
entre el professorat.

b. Evitar sobrecarregar els equips docents i directius amb tasques de gestió logís-
tica i sanitària que van en detriment de la seva tasca docent i pedagògica.

c. Garantir una correcta ventilació dels espais, d’acord amb les característiques 
de cada centre i utilitzant la tecnologia adequada per mantenir la confortabilitat tèr-
mica.

d. Revisar el model de formació híbrida aplicat a l’educació postobligatòria, tot 
subministrant connectivitat i dispositius al conjunt de la comunitat educativa, re-
gulant el teletreball, capacitant plenament a alumnat i professorat, minimitzant el 
percentatge d’hores no presencials i retornant el més aviat possible al model 100% 
presencial.

2. Garantir, en el marc de la gestió de la pandèmia, que els ensenyaments de 
règim especial no reglats autoritzats de música i dansa, en tant que ensenyaments 
del sistema educatiu català, poden continuar desenvolupant la seva tasca formativa.

3. Potenciar els Centres de Formació d’Adults com a eina professionalitzadora i 
d’inclusió social, tot introduint l’educació de les persones adultes en els plans d’acció 
específics per fer front a l’emergència educativa derivada de la pandèmia.

4. Desplegar urgentment un Pla d’Acció per compensar l’impacte de la crisi de 
la Covid-19 sobre la segregació escolar i l’abandonament educatiu. Aquest Pla hau-
ria de: 

a. Impulsar mesures per avançar cap a la gratuïtat de la Formació Professional 
pública, mitjançant una reducció de taxes i un augment de beques i ajuts.

b. Consolidar línies d’acció permanents i finançades per combatre la segregació, 
l’abandonament i el fracàs escolar, tot reforçant l’atenció i la prevenció personalitza-
da, especialment entre l’alumnat dels Cicles Formatius de Grau Mitjà i d’ESO que 
presenta risc d’abandonament escolar.

c. Augmentar les places dels Programes de Formació i Inserció (PFI) i impulsar 
programes de segones oportunitats per a joves que han abandonat els estudis.

d. Emprendre accions específiques per combatre l’absentisme escolar en totes les 
etapes del sistema educatiu.

5. Impulsar un sistema integrat d’orientació educativa i professional que actuï 
dins i fora dels centres educatius en base als principis de prevenció, desenvolupa-
ment personal i intervenció social. En l’educació secundària i postobligatòria aquest 
sistema d’orientació educativa i professional hauria de contemplar almenys les se-
güents accions: 
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a. Garantir la presència específica de l’orientació als currículums, amb una dedi-
cació horària determinada i professionals formats.

b. Consolidar Departaments d’Orientació i Departaments de Coordinació de 
l’Acció Tutorial a tots els centres públics d’educació secundària i postobligatòria, 
amb almenys un orientador/a per a cada centre.

c. Augmentar la dotació dels Departaments d’Orientació, començant pels insti-
tuts d’alta i màxima complexitat, per tal d’intensificar la tasca orientadora que des-
envolupen amb alumnes i famílies.

d. Enfortir i incrementar les tasques d’acció tutorial, en totes les seves modalitats 
i especialment en els centres de major complexitat, amb una reducció de ràtios i una 
dotació de personal suficient per fer-ho possible.

6. Reforçar i millorar els instruments de planificació de l’oferta educativa, intro-
duint criteris per garantir una oferta de places públiques adequada i suficient i una 
resposta equilibrada a les demandes de futur. En aquest sentir cal: 

a. Revertir la darrera reforma curricular de la Formació Professional i maxi-
mitzar els mecanismes que millorin la qualitat de la FP, amb una FP Dual que res-
pongui a la realitat actual i sigui realment atractiva i útil per a l’alumnat amb risc 
d’abandonament.

b. Elaborar i mantenir un mapa de formació professional amb una distribució 
precisa i actualitzada de l’oferta d’aquests ensenyaments.

c. Revisar i actualitzar les titulacions de la Formació Professional del sistema 
educatiu utilitzant de forma més eficient el marge de competència de la Generalitat 
per establir fins el 45% de cada titulació.

d. Establir un programa d’integració de les dones en determinades professions 
amb l’objectiu d’equilibrar el biaix de gènere estructural que hi ha en la distribució 
de la matrícula.

e. Desenvolupar un sistema permanent i descentralitzat d’acreditació de compe-
tències.

7. Revertir la tendència a la privatització en l’educació postobligatòria a través de 
les següents mesures.

a. Regular la Formació Professional privada a distància, al mateix temps que es 
reforça l’oferta de l’Institut Obert de Catalunya.

b. Establir un marc jurídic que permeti la integració progressiva i voluntària de 
tots els centres concertats que ho desitgin en la xarxa de titularitat pública, respec-
tant el marc de drets que empara l’alumnat i les famílies i amb les màximes garan-
ties per als professionals.

c. En aquells centres concertats que ofereixen educació obligatòria i postobliga-
tòria i desitgin integrar-se a la xarxa de titularitat pública, com l’Escola Joviat de 
Manresa, apostar per una integració global de tot el centre per tal de garantir la con-
tinuïtat de l’alumnat i evitar dinàmiques de segregació en l’educació postobligatòria.

8. Intensificar les accions inclusives en l’educació secundària i postobligatòria a 
través de les següents mesures: 

a. Dissenyar un pla de formació permanent del professorat d’educació secundària 
i postobligatòria per promoure la innovació educativa als centres en el marc de la 
inclusió educativa, la no discriminació i l’equitat.

b. Dotar els centres educatius d’eines i recursos suficients per detectar i abordar 
les especificitats de l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge i de l’alumnat amb ne-
cessitats específiques de suport educatiu (NESE), millorant els recursos per aten-
dre’ls, fent les adaptacions curriculars oportunes i acompanyant les seves trajectò-
ries educatives.
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c. Avaluar i ampliar –a més territoris i a més disciplines– els Itineraris de For-
mació Específica i adaptar, amb una durada de tres anys, el Batxillerat i els Cicles 
Formatius de Grau Mitjà per a alumnes amb discapacitat.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans 
públics de comunicació
302-00267/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 86873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre els mitjans públics de comunicació (tram. 300-00328/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña: 
1. Reprueba que, bajo la responsabilidad de sus actuales directores y la presiden-

ta en funciones, TV3 y Catalunya Ràdio se hayan convertido en los medios de co-
municación públicos con más condenas en toda la historia de la democracia por vio-
lar la neutralidad política y la garantía de pluralismo político e ideológico necesario 
en toda sociedad democrática, violaciones que siempre han servido para favorecer 
exclusivamente los intereses de las opciones políticas independentistas en detrimen-
to de las restantes opciones.

2. Considera una anomalía democrática y un indicio incontrovertible de falta 
de independencia de criterio que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya no haya 
constatado ni una sola vez en toda su historia la falta de neutralidad política y la au-
sencia de garantía del pluralismo político e ideológico en TV3 y Catalunya cuando 
estos medios públicos, solamente en la escasa duración de los últimos periodos elec-
torales en Cataluña, se han convertido ya los más condenados de toda la historia de 
la democracia por vulnerar intencionadamente dichos principios. 

3. Considera esencial, para que los catalanes puedan participar en unas eleccio-
nes limpias y plenamente democráticas, que TV3 y Catalunya Ràdio respeten en 
todo momento y, especialmente, durante el periodo electoral los principios de neu-
tralidad política, objetividad informativa y garantía del pluralismo político e ideo-
lógico.

4. Insta al Govern a reducir, al menos, el 50 por ciento el presupuesto destinado a 
los medios públicos de comunicación autonómicos de la Generalitat, con el objetivo 
de destinar ese ahorro presupuestario a las partidas económicas necesarias para la 
lucha contra la pandemia del Covid-19 y la crisis económica y social que la misma 
está comportando, que obliga a priorizar el gasto social y sanitario a cualesquiera 
otras finalidades.

5. Condena los reiterados insultos a España y a políticos constitucionalistas ver-
tidos por colaboradores de TV3 y Catalunya Ràdio tanto en sus apariciones en estos 
medios como en sus redes sociales, e insta a la CCMA a rescindir la colaboración de 
esos colaboradores que se dedican sistemáticamente a despreciar e insultar.
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6. Lamenta la vulneración de los derechos constitucionales y estatutarios de los 
ciudadanos que implica la intencionada exclusión del castellano como lengua de uso 
habitual y normal en TV3.

7. Condena que TV3 no refleje la realidad y la riqueza plurilingüe de la sociedad 
catalana con el uso de las tres lenguas cooficiales, sin exclusión de ninguna de ellas 
como lengua de uso habitual.

8. Reclama a TV3, y por extensión a toda la CCMA, a que, sin perjuicio de lle-
var a cabo la función de promover el uso de la lengua catalana, respete los derechos 
constitucionales y estatutarios de todos los ciudadanos, empleando de manera habi-
tual y normal las tres lenguas cooficiales en Cataluña.

9. Reclama a la CCMA que TV3 y Catalunya Ràdio den un tratamiento informa-
tivo igualitario a la corrupción, sin realizar injustificadas distinciones en función de 
los partidos políticos o instituciones afectadas por los casos y tramas que lamenta-
blemente sufrimos en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política del 
Govern amb relació als sectors més afectats per la pandèmia de 
Covid-19
302-00268/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 86874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la política del Go-
vern amb relació als sectors més afectats per la pandèmia de Covid-19 (tram. 300-
00329/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. No tomar ninguna medida restrictiva sin escuchar y valorar las aportaciones 

de los sectores afectados, y que estas consideraciones y aportaciones sean incluidas 
en la memoria de los decretos ley que se puedan promulgar.

2. Presentar en el plazo de 15 días desde la aprobación de esta moción un plan de 
priorización del presupuesto del presente ejercicio con el objetivo de liberar fondos 
para acompañar a las familias y a los sectores más golpeados por esta crisis sanita-
ria, económica y social.

3. Poner en marcha de manera inmediata las medidas establecidas en el Plan 
para la reactivación económica y protección social presentado el pasado mes de ju-
lio. Estas medidas se concretan en: 

(i) Plan de choque en el ámbito del trabajo: 184,8 M€.
(ii) Ampliación de las ayudas para necesidades básicas: 43 M€.
(iii) Plan de educación digital de Cataluña: 24,2 M€.
(iv) Investigación y fomento de la innovación: 130,2 M€.
(v) Plan de fomento de la innovación en salud: 9,5 M€.
(vi) Plan de apoyo a la industria de la automoción y la movilidad: 50 M€.
(vii) Línea de préstamos participativos para la reactivación de la industria: 50M€.
(viii) Renovación urbana y vivienda: 244 M€.
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(ix) Reactivación del sector del comercio: 35 M€.
(x) Refuerzo de la red pública de fibra óptica: 46 M€.
4. Volver a abrir la convocatoria de ayudas para autónomos y microempresas 

contenida en el Decreto ley 39/2020, garantizando que todos los autónomos que 
cumplan con los requisitos reciban el ingreso de 2.000 euros antes de la finalización 
del presente año.

5. Aumentar la coordinación relativa a las políticas económicas y sanitarias con 
el resto de las administraciones, locales, autonómicas y del Estado.

6. Diseñar y aprobar un sistema de ayudas directas, continuas en el tiempo, para 
los periodos de restricciones destinadas a los sectores que no puedan ejercer su ac-
tividad o lo tengan que hacer de manera muy limitada a causa de las medidas res-
trictivas decretadas por el Govern. Entre otros sectores, dicho sistema de ayudas 
directas incluirá los bares y restaurantes, el ocio nocturno, los feriantes, los gim-
nasios, el ocio educativo y las actividades extraescolares, las entidades deportivas 
y culturales, así como los establecimientos turísticos. A la hora de determinar las 
cuantías de estas ayudas se deberá tener en cuenta las características estructurales 
de cada uno de los negocios.

7. Reconocer el deporte como bien esencial y a elaborar un marco normativo 
que garantice y regule el acceso de la ciudadanía al deporte, de manera que permi-
ta acelerar la reanudación de las actividades deportivas y el funcionamiento de los 
gimnasios, así como a establecer a su vez ayudas directas al sector.

8. Promocionar el uso de la aplicación Radar Covid entre toda la población para 
facilitar la rápida detección y confinamiento preventivo de los positivos, y a publicar 
el número total de usuarios de la aplicación semanalmente y a anunciarlo utilizando 
todos los canales de comunicación disponible como medio para la detección preven-
tiva de posibles contagiadores o supercontagiadores.

9. Presentar en el plazo de 10 días desde la aprobación de esta moción un estudio 
sobre los efectos de sus declaraciones y decisiones en la reputación de los sectores 
afectados por las restricciones.

El Parlament de Cataluña: 
10. Denuncia la continua improvisación del Govern de la Generalitat, que genera 

incertidumbre e inseguridad jurídica en los sectores afectados, además de ocasionar 
perjuicios económicos derivados de sus bandazos, de la generación de falsas expec-
tativas y de los efectos que tienen sobre las decisiones de la ciudadanía.

11. Denuncia que las filtraciones del Govern de la Generalitat sobre posibles res-
tricciones están perjudicando a la sociedad catalana y a los sectores productivos y le 
insta a mejorar los controles para evitar que vuelvan a producirse.

12. Manifiesta la necesidad de que sea destituido el Conseller de Trabajo, Asun-
tos Sociales y Familias, Chakir el-Homrani, ante su incompetencia, tanto en la ges-
tión de las residencias como a la hora de acompañar a los trabajadores autónomos.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a una 
segona oportunitat
302-00269/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 86876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Jordi Orobitg i Solé, diputat del Grup Parlamen-

tari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el 
dret a una segona oportunitat (tram. 300-00334/12).

Moció
Els darrers anys, les situacions d’insolvència i els concursos de persones físiques 

i jurídiques no han fet més que créixer i, malauradament, aquest creixement s’incre-
mentarà de forma exponencial en els propers temps, com a conseqüència de la crisi 
econòmica causada per la Covid-19. En efecte, totes les previsions apunten que des-
prés dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i dels Expedients 
de Regulació d’Ocupació (ERO) arribaran els concursos de creditors, un cop que 
finalitzi la moratòria establerta fins al 31 de desembre de 2020.

Com a conseqüència del principi de responsabilitat patrimonial universal, que 
obliga a respondre dels deutes amb tots els nostres béns, presents i futurs, les per-
sones que han actuat de bona fe, però que no poden fer front al seu passiu, es veuen 
abocades a un carreró sense sortida, ja que els deutes que hagin acumulat els acom-
panyaran tota la vida, abocant-los a situacions irregulars, com l’economia submer-
gida, amb un alt risc d’exclusió social. De forma simultània, a més, decau l’activitat 
econòmica, es minoren els ingressos públics per la via fiscal s’incrementa el col·lap-
se judicial arran de les demandes i els concursos de creditors que es plantegen da-
vant dels tribunals.

L’administració ha de donar una resposta adequada a aquesta situació. És im-
prescindible acompanyar les persones, apostar per no deixar ningú enrere, i donar 
les oportunitats que calgui a tothom, per mantenir una societat cohesionada, una 
economia sanejada i uns tribunals sense col·lapses, que puguin centrar-se en impar-
tir justícia dins de terminis raonables.

Davant d’aquesta situació, el Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
a) Posar en marxa una oficina per a la segona oportunitat de forma que es pugui 

prestar el servei d’informació, assessorament i acompanyament a les persones deu-
tores en situació d’insolvència, per tal que puguin assolir un acord extrajudicial de 
pagaments o bé accedir al benefici d’exoneració del passiu insatisfet, amb l’objectiu 
de no deixar ningú enrere i d’oferir noves oportunitats per emprendre i retornar a 
l’activitat econòmica i social. Aquesta oficina ha d’estar en funcionament abans de 
l’1 d’abril de 2021, ha de prestar una atenció especial a les persones físiques, em-
presàries i no empresàries, i ha de comptar amb els mitjans humans i materials ne-
cessaris per contribuir de forma eficaç a la millora dels procediments de mediació 
concursal i a la descongestió judicial.

b) Dur a terme una campanya pública de difusió orientada a informar a la ciu-
tadania sobre l’existència de l’oficina, les persones beneficiàries dels seus serveis, 
les condicions d’accés i la finalitat dels nous serveis d’informació, assessorament i 
acompanyament a les persones deutores en situació d’insolvència.

c) Impulsar davant les institucions de l’Estat la millora del marc legal regulador 
de la segona oportunitat, amb la introducció dels canvis necessaris en la normativa 
recollida per l’actual text refós de la Llei concursal (Reial decret legislatiu1/2020, de 
5 de maig). Aquesta proposta de millora del marc regulador de la segona oportunitat 
ha d’incloure, almenys, la previsió que el benefici de l’exoneració del passiu insatis-
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fet s’estengui també als crèdits de dret públic, l’adopció d’un règim legal dels bens 
inembargables que permeti evitar els riscos d’exclusió social i que clarifiqui el règim 
aplicable a l’habitatge habitual, el retorn als jutjats mercantils de la competència ple-
na sobre tots els procediments d’insolvència, tant si afecten a persones empresàries 
com a persones no empresàries, i l’establiment de mecanismes de finançament dels 
serveis públics de suport a les persones deutores implicades en procediments preju-
dicials i judicials d’insolvència i exoneració.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Jordi Orobitg i Solé, diputat, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’augment de la 
mortalitat a les fronteres espanyoles
302-00270/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 86877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Ruben Wagensberg Ramon, diputat 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’augment de la mortalitat a les fronteres espanyoles (tram. 300-00335/12).

Moció
1. Davant l’augment de la mortalitat a les fronteres espanyoles, el Parlament de 

Catalunya: 
a. Condemna les morts de migrants al Mar d’Alboran, a l’Estret de Gibraltar i a 

les Illes Canàries i considera que no són cap tragèdia sinó el resultat concret i inevi-
table de les polítiques assassines dels Estats membre de la Unió Europea i, en con-
cret, del govern espanyol.

b. Reprova la inacció humanitària de l’actual Govern de l’Estat i, concretament, 
del Ministerio de Interior, Ministerio de Exteriores, Ministerio de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones, Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana 
i del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 davant de l’auge de la morta-
litat a les seves fronteres.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. reiterar el seu oferiment de contribuir a establir un corredor humanitari per als 

desplaçaments forçats, amb un procés d’acollida inclusiu i demana prioritzar la seva 
execució davant la urgència de la situació.

b. exigir al govern espanyol el respecte pels drets humans en la gestió migratòria 
de les seves fronteres, tenint en compte que fins ara han estat vulnerats tal com de-
nuncia Human Rights Watch.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Ruben Wagensberg Ramon, diputat, GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les respostes 
per a afrontar la crisi sanitària, econòmica i social
302-00271/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 86878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament 
del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
les respostes per a afrontar la crisi sanitària, econòmica i social (tram. 300-00333/12).

Moció
I. El Parlament de Catalunya es compromet a: 
1. Reduir els sous de les diputades en un 14% amb data d’efectes d’1 de desembre 

de 2020 i que es reassignin les retribucions, amb una lògica finalista, per reforçar la 
sanitat pública i les ajudes directes als treballadors i treballadores dels sectors més 
afectats per les restriccions sanitàries.

II. El Parlament de Catalunya constata que: 
2. La Renda Bàsica universal és una eina clau a favor de la justícia social i la re-

distribució de la riquesa.
3. Durant la crisi sanitària s’ha accentuat el menysteniment sistemàtic del Go-

vern de la Generalitat cap a les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya 
generant així una crisi institucional greu.

4. Que el context preelectoral i de disputa entre els partits del Govern està perju-
dicant la capacitat d’aquest a donar respostes útils i eficients a les necessitats del país.

III. Davant la greu crisi social i econòmica que viu el país el Parlament de Cata-
lunya insta al Govern de la Generalitat a: 

5. Reduir, en el termini de 3 mesos, en un 14% les retribucions dels alts càrrecs 
de departaments, empreses i ens públics i que es reassignin les retribucions, amb 
una lògica finalista, per reforçar la sanitat pública i les ajudes directes als treballa-
dors i treballadores dels sectors més afectats per les restriccions sanitàries.

6. Crear en el termini de 15 dies la Taula d’estudi sobre la Renda Bàsica a Ca-
talunya integrada pels grups parlamentaris, agents socials i sindicals amb l’objectiu 
d’elaborar en el termini de 3 mesos el Pla estratègic per a la creació de la Renda 
Bàsica Catalana.

7. Augmentar el nivell de dèficit i per tant de despesa per fer front a la crisi social 
i econòmica i reforçar la sanitat pública i a garantir ajudes directes als treballadors 
i treballadores més afectats per la crisi.

8. Presentar davant del Parlament de Catalunya un informe sobre l’impacte so-
cial i econòmic de les mesures impulsades pel Govern de la Generalitat en els 40 
decrets aprovats des de l’inici de la pandèmia. L’informe tindrà en compte indica-
dors de gènere, de retorn social, ambientals i econòmics.

9. Aturar immediatament la modalitat d’ajuts directes condicionats a l’exhauri-
ment de la dotació pressupostària i a planificar i establir criteris de redistribució de 
la riquesa en favor dels col·lectius més afectats per la crisi econòmica i social accen-
tuada per la situació d’emergència sanitària.

10. Aplicar de forma immediata les sancions i multes a grans propietaris que 
no compleixen amb les diverses lleis en matèria d’habitatge i contenció i regulació 
del lloguer.

11. Mostrar respecte per la institució del Parlament de Catalunya obeint les reso-
lucions aprovades a la cambra.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Determinació de dies festius
395-00335/12

ACORD

Mesa del Parlament, 24.11.2020

De conformitat amb l’article 8.2 de l’Acord sobre les condicions de treball del 
personal del Parlament, en funció de l’activitat parlamentària de cada any, el Con-
sell de Personal pot demanar a la Mesa que valori la possibilitat de declarar festius 
els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, dies en què regeix l’horari de 9 a 14 hores.

El Consell de Personal ha presentat una petició perquè siguin declarats no labo-
rables els dies 24 i 31 de desembre de 2020 i el dia 5 de gener de 2021, a la vista del 
calendari de l’any 2020 i la previsió de dissolució de la legislatura.

De conformitat amb això, fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Par-
lament 

Acorda: 
Determinar com a dies festius el 24 i el 31 de desembre de 2020 i el 5 de gener 

de 2021.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2020
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió

Horari d’obertura del Parlament, l’horari del Registre General, l’opció 
de teletreball i la prestació de serveis presencials a l’edifici del Palau 
del Parlament
395-00350/12

ACORD

Mesa del Parlament, 24.11.2020

De conformitat amb les resolucions emeses pel Departament de Salut que han 
incorporat mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 
de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya, la Mesa del Parlament, en 
les sessions del 20 d’octubre i del 3 i 17 de novembre de 2020, ha adoptat diversos 
acords amb relació a l’horari del Parlament, l’horari del Registre General i la presta-
ció de serveis presencialment a l’edifici, entre altres, que han permès l’adaptació del 
funcionament de la institució a les circumstàncies.

Davant la previsió que a partir dels pròxims dies es reobrin espais i, en etapes 
successives, es vagin reprenent progressivament les activitats en una recuperació 
que tendeixi a la normalitat, i d’acord amb l’evolució de les circumstàncies, es con-
sidera oportú adoptar unes noves mesures amb relació a l’horari d’obertura del Palau 
del Parlament, el desenvolupament dels treballs i la prestació de serveis.

Per això, fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Primer. Determinar que, en atenció a les mesures en matèria de salut pública per 

a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 actualment vigents, 
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l’horari d’obertura del Palau del Parlament, durant les dues properes setmanes, sigui 
el següent: 

Horari d’obertura de 
l’edifici (de dilluns a 
dijous): 

De dilluns a dijous, de 8 a 18 hores, sens perjudici de 
l’allargament de l’horari pel desenvolupament de l’activitat 
parlamentària del Ple. 

Horari d’obertura de 
l’edifici (divendres): 

Divendres, de 8 a 15 hores. 

Segon. Establir que, durant les dues properes setmanes, l’horari de presentació 
de documentació presencial al Registre sigui: de dilluns a dijous, de 9 a 14 hores i de 
15 a 17.30 hores, i divendres, de 9 a 14 hores.

Tercer. Mantenir, durant les dues properes setmanes, les directrius de teletreball 
i les mesures de flexibilitat horària aprovades per la Mesa el 3 de novembre de 2020.

Quart. Establir que, a partir del 30 de novembre, el servei del bar restaurant 
s’obri al públic amb la limitació d’aforament que correspongui, d’acord amb el tram 
d’obertura aplicable en cada moment, amb horari de 8 a 16.30 hores de dilluns a di-
jous, i de 8 a 15 hores divendres, en els mateixos termes i condicions que consten 
en el punt número 10 del Pla de contingència per al període de setembre a desembre 
del 2020, que la Mesa va aprovar el 15 de setembre de 2020. S’encomana al Depar-
tament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat que reforci amb cartelleria la in-
formació d’ocupació màxima de cada espai, i que s’obri un dels menjadors interiors 
per a ampliar l’aforament en cas que calgui.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

Declaració del Parlament de Catalunya sobre la situació del Sàhara 
Occidental
401-00047/12

ACORD DE LA JUNTA

Adoptada amb el suport dels GP JxCat, ERC, CatECP i SP CUP-CC, 24.11.2020

El 21 d’octubre, desenes d’activistes sahrauís es van reunir per manifestar-se pa-
cíficament al sud dels territoris alliberats del Sàhara Occidental, a la carretera que 
uneix la porta il·legal de Guerguerat amb Mauritània. Els manifestants van tallar 
aquesta via per reclamar la fi de l’ocupació i de l’espoli de recursos naturals del Sà-
hara Occidental per part del Marroc i la celebració del referèndum d’autodetermina-
ció, un referèndum pactat el 1991 amb la signatura de l’alto el foc entre el govern de 
la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) i el Regne del Marroc.

La matinada del 13 de novembre, el Regne del Marroc va travessar la bretxa il-
legal del Guerguerat per desallotjar els manifestants sahrauís, amb la qual cosa va 
trencar tots els acords. Davant d’aquesta situació, el Front Polisario va haver d’in-
tervenir per a protegir els civils de les agressions marroquines, mentre el Marroc 
intentava obrir una altra porta al mur de la vergonya per a poder continuar espoliant 
els recursos del Sàhara Occidental. El Front Polisario va respondre a l’atac amb una 
maniobra militar.

Aquests fets van portar el Govern de la RASD a declarar el trencament de l’alto 
al foc i a avisar el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que 
això significaria una escalada militar al Sàhara Occidental que pot desencadenar 
una guerra després de vint-i-nou anys d’alto el foc.

L’Estat espanyol té una gran responsabilitat vers la comunitat sahrauí, ja que el 
Regne del Marroc ocupa il·legalment els seus territoris des del novembre de l’any 
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1975, en què Espanya va signar els acords tripartits de Madrid, va fugir del Sàhara 
Occidental i va deixar la població sahrauí abandonada, sense promoure un pla de 
descolonització, tal com establia el manament de les Nacions Unides.

Des de l’any 1991, amb la signatura de l’alto el foc i la creació de la Missió de les 
Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental (Minurso), el poble sahrauí 
ha estat un exemple de lluita no violenta i ha advocat sempre per la celebració del re-
ferèndum d’autodeterminació que havien de promoure i garantir les Nacions Unides.

La Minurso ha fracassat durant vint-i-nou anys, amb el beneplàcit de la comu-
nitat internacional i amb l’Estat espanyol al capdavant, tot i ésser l’estat reconegut 
com a potència administradora del territori del Sàhara Occidental per múltiples re-
solucions de les Nacions Unides.

Durant tots aquests anys, el Regne del Marroc ha vulnerat contínuament els drets 
de la població sahrauí i ha silenciat brutalment la veu dels activistes que viuen als 
territoris ocupats del Sàhara Occidental. Un exemple clar és el que va passar fa just 
deu anys amb el desmantellament del campament de la dignitat de Gdeim Izik, on 
milers de sahrauís es van manifestar durant un mes per denunciar l’ocupació il·legal 
del regne alauita i l’espoli de recursos naturals que pateix el poble sahrauí. La pro-
testa va finalitzar amb una incursió militar del regne marroquí que va provocar onze 
morts sahrauís i més de set-cents ferits.

Amb la protesta del Guerguerat, la comunitat internacional ha tingut l’oportuni-
tat de donar suport al poble sahrauí, però, un cop més, ha mirat cap a una altra ban-
da. Sabent-se impune, el Regne del Marroc ha decidit trencar els acords de l’alto el 
foc. Ara, com ja s’ha vist en altres conflictes i en altres països, tot són lamentacions, 
però ha arribat el moment en què les Nacions Unides han d’actuar en conseqüència 
amb les nombroses resolucions en què reclamen la finalització del procés de desco-
lonització. Si no és així, l’escalada militar es pot agreujar i tothom haurà d’assumir 
la seva responsabilitat.

Per tot això, el Parlament de Catalunya condemna l’ocupació il·legal del Sàhara 
Occidental pel Regne del Marroc i les seves actuacions que han portat al trencament 
de l’alto el foc.

Així mateix, el Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a les accions en 
legítima defensa de la RASD i el Front Polisario davant d’aquesta vulneració dels 
acords consensuats amb les Nacions Unides.

A més, el Parlament de Catalunya exigeix al Govern d’Espanya que assumeixi 
les seves responsabilitats com a potència administradora del territori (article 73 de 
la Carta de les Nacions Unides) i que prengui la iniciativa per a resoldre el conflic-
te pacíficament en el marc d’un procés d’autodeterminació tutelat per les Nacions 
Unides.

Finalment, el Parlament de Catalunya exigeix al Govern d’Espanya la suspensió 
temporal dels contractes amb el Regne del Marroc que tinguin per objecte el submi-
nistrament de vehicles o armament.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2020
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de novembre de 2020, atès que 

la diputada Maria Senserrich i Guitart ha complert els requisits que estableix l’ar-
ticle 23.1 del Reglament (credencial: reg. 56730; acatament de la Constitució i de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 86894; declaració d’activitats i béns: reg. 
86895 i 85897), ha constatar i ha manifestat que ha accedit al ple exercici de la con-
dició de parlamentària.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00006/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 86899 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament
Maria Senserrich i Guitart, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Regla-

ment del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
La diputada, Maria Senserrich i Guitart; vist i plau, Gemma Geis i Carreras, 

portaveu, GP JxCat

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del 
president de la Generalitat, davant el Ple per a informar sobre les 
darreres mesures preses pel Govern per a contenir el brot epidèmic 
de la pandèmia de Covid-19
350-00019/12

ANUNCI

Anunci: vicepresident del Govern (reg. 86918).
Coneixement: Mesa del Parlament, 24.11.2020.
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A la Presidència del Parlament
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda, en substitució del president de la Generalitat d’acord amb el Decret 114/2020, 
de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya, i a 
l’empara del que preveu l’article 172.1 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
Comparèixer davant el Ple del Parlament, al més aviat possible, per tal d’infor-

mar de les darreres mesures preses pel Govern de la Generalitat per contenir el brot 
epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya.

Informo:
Que en el decurs del mateix debat intervindrà la consellera de la Presidència, 

Hble. Sra. Meritxell Budó Pla, d’acord amb l’article 85.6 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya.

Barcelona, 23 de novembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

en substitució del president de la Generalitat

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença de Josep Usall, director general de l’Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a presentar les 
estratègies de l’Institut
357-00543/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, tinguda el 24.11.2020, DSPC-C 631.

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió d’Estudi 
de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-01010/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sec-
tor de la Petroquímica, tinguda el 24.11.2020, DSPC-C 629.
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Compareixença del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la 
Petroquímica
357-01011/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sec-
tor de la Petroquímica, tinguda el 24.11.2020, DSPC-C 629.

4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposició de llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de 
paratges naturals d’interès nacional i de reserves naturals integrals
202-00065/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SIGNATURES

La Mesa del Parlament, considerada la sol·licitud de pròrroga del termini per a re-
collir signatures atenent a les circumstàncies extraordinàries derivades de la crisi 
sanitària, concedeix una pròrroga extraordinària de noranta dies hàbils, que finirà 
el dia 30 de juny de 2021.
Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2020

4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Maria Senserrich i Guitart

PRESENTACIÓ

Reg. 56730 

Junta Electoral Provincial de Barcelona
Il·lma. Sra. Montserrat Comas d’Argemir i Cendra, presidenta de la Junta Electo-

ral Provincial de Barcelona, expedeixo aquesta credencial, que expressa que s’ha de-
signat diputada per a aquesta circumscripció electoral la senyora Maria Senserrich i 
Guitart, per estar inclosa en la llista de candidats presentada per Junts per Catalunya 
a les eleccions al Parlament de Catalunya 2017, segons el resultat de l’escrutini fet el 
dia 27 de desembre de 2017.

I a l’efecte de presentació al parlament de Catalunya, expedeixo aquesta creden-
cial, d’acord amb el que estableix l’article 108 de la Llei orgànica del règim electoral 
general, el dia 27 de gener de 2020.

Montserrat Comas d’Argemir i Cendra, presidenta de la Junta Electoral Provin-
cial de Barcelona
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