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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 1084/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de 
mesures per al sector de les fires d’atraccions
250-01279/12

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 23, 25.11.2020, DSPC-C 637

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 25 de novembre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per al sector 
de les fires d’atraccions (tram. 250-01279/12), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 71783).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Destinar una línia d’ajuts econòmics extraordinaris als professionals del sector 

de les fires d’atraccions que tinguin llur activitat registrada a Catalunya.
b) Reconèixer la contribució del sector de les fires d’atraccions a la dinamització 

cultural i econòmica del municipis i del conjunt de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de 

la Comissió, Lluís Font i Espinós

Resolució 1115/XII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aproven 
les conclusions de l’informe de la Comissió d’Estudi de la Seguretat 
del Sector de la Petroquímica
260-00004/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 68, 15.12.2020, DSPC-P 125

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 de desembre de 2020, en el 
marc del que disposa l’article 66 del Reglament, ha debatut les conclusions de l’in-
forme de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (tram. 
260-00004/12).

Finalment, ha adoptat la següent

Resolució

I. Conclusions generals
1
La Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (CESSP) fou 

creada el dia 13 de febrer de 2020 per mitjà de la Resolució 737/XII del Parlament 
de Catalunya, amb l’objecte d’estudiar la seguretat del sector de la indústria petro-
química a Catalunya i, en concret, el funcionament dels plans de seguretat exterior. 
De resultes dels treballs de la Comissió, el Parlament de Catalunya formula les con-
sideracions prèvies següents: 

– La seguretat i la salut laboral són un dret de primer ordre, de manera que la 
prevenció dels riscos laborals i la defensa d’aquests drets, conjuntament amb els 



BOPC 771
29 de desembre de 2020

1.10. Acords i resolucions 4

agents socials, són cabdals i contribueixen a la cohesió social, una consideració que 
s’ha fet encara més palesa en l’actual situació de pandèmia.

– L’accident que es va produir el passat 14 de gener a la planta de l’empresa In-
dustrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe), que va comportar la mort de tres 
persones, una de les quals a dos quilòmetres i mig del punt on es va produir l’explo-
sió, suposa un canvi de paradigma respecte a les relacions entre la indústria química 
i els veïns del Camp de Tarragona i obliga les administracions públiques i el sector 
químic a un replantejament en matèria de seguretat industrial, així com en matèria 
de gestió de les emergències que poden derivar d’aquesta activitat industrial.

– Diferents departaments de la Generalitat van emprendre després de l’accident 
accions en l’àmbit de les relacions laborals per analitzar possibles vulneracions de 
drets en seguretat i salut del personal treballador, en diàleg amb els agents socials i 
econòmics, a més de personar-se com a acusació popular en la causa judicial, i tam-
bé es va crear la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del Complex Petroquímic 
de Tarragona i es va activar la participació en la Taula d’Avaluació i Seguiment de 
l’Accident a Iqoxe. Tanmateix, cal lamentar i denunciar el paper de l’empresa en la 
comissió esmentada: els màxims responsables de la companyia no hi han participat, 
malgrat la convocatòria nominal, menystenint el Parlament de Catalunya com a ins-
titució representant de la ciutadania.

– Com indiquen els diversos estudis i informes realitzats, les causes de l’explosió 
no es poden determinar de manera concloent, especialment per la manca d’un regis-
tre remot i per la mort dels treballadors que van viure l’accident en primera persona. 
Tanmateix, cal remarcar que l’informe extern encarregat per la Generalitat indica 
que molt probablement la reacció química es va descontrolar perquè les diferents 
barreres que ho haurien hagut d’impedir o bé no existien o bé eren inadequades  
i van fallar, i també indica que molt probablement un instant abans de l’explosió es 
van produir un incendi i una fuita d’òxid d’etilè que no es van aturar i que van des-
encadenar la deflagració. Aquest informe extern inclou detalls concrets sobre l’ac-
cident, com el fet que no s’havia revisat el risc de la sala de control en què va morir 
un dels treballadors, i recomana que es revisin els criteris d’autorització de plantes 
d’òxid d’etilè per a allunyar-les de la població.

2
La Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica, creada pel 

Parlament de Catalunya a iniciativa de tots els grups i subgrups parlamentaris arran 
de les terribles conseqüències de l’explosió soferta el 14 de gener de 2020 a la planta 
d’Iqoxe, al complex petroquímic de Tarragona, es va fixar com a objectiu arribar a 
unes conclusions que ajudessin a millorar el funcionament de la indústria petroquí-
mica des del punt de vista de l’impacte que té en el medi i en la vida de la ciutadania 
que hi conviu.

El pla de treball de la Comissió va voler donar veu als veïns, a les administra-
cions i a la indústria, i també a la mateixa empresa sinistrada, que no va atendre la 
convocatòria que es va adreçar als seus representants nominalment designats.

Sens dubte, l’accident d’Iqoxe ha marcat un punt d’inflexió. El fet que l’explosió 
causés la mort d’una persona que estava a més de dos quilòmetres de l’empresa, per 
l’impacte d’una peça metàl·lica en l’edifici en què vivia, fa plantejar el debat sobre 
la seguretat de la indústria química i petroquímica més enllà de les consideracions 
d’afectació mediambientals i de contaminació, i especialment sobre la confiança en 
l’Administració com a garant de la seguretat.

El compromís de tot l’espectre polític de la cambra a l’hora de constituir la co-
missió d’estudi ha permès que les iniciatives legislatives generades arran de l’ex-
plosió poguessin quedar recollides en un espai d’estudi. Atès que hi ha un procés 
judicial en curs, la Comissió no ha tingut com a objectiu identificar els responsables 
dels fets, sinó estudiar i escoltar els diferents sectors per tal d’extreure’n unes con-
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clusions i recomanacions que millorin els protocols de seguretat industrial i la gestió 
de futures emergències.

3
Han comparegut davant la Comissió un total de trenta-dues persones, de diver-

sos àmbits, com el governamental, el dels ajuntaments, el sector dels experts, el dels 
treballadors o una representació de l’empresa. Les compareixences, algunes de les 
quals amb aportació de documentació i d’informes rellevants, es poden dividir en 
quatre blocs: el primer bloc engloba la gestió del Govern de la Generalitat pel que 
fa a crisis d’aquestes característiques; el segon bloc estudia els aspectes de caire ter-
ritorial i d’afectació a la ciutadania; el tercer bloc comprèn les qüestions relatives al 
sector petroquímic en general, i a Iqoxe en particular, incloent-hi la visió de la repre-
sentació dels treballadors, i, per últim, el quart bloc agrupa les visions d’experts i les 
explicacions dels diversos estudis encomanats per diferents actors afectats.

4
El sector de la petroquímica a Catalunya, i en concret el complex industrial petro- 

químic del Camp de Tarragona, és el pol industrial més important del sud d’Europa. 
Amb més de quaranta anys d’instauració al territori, la indústria química del Camp 
de Tarragona representa prop d’un 25% de la producció química estatal, i un 50% de  
la producció química catalana.

La rellevància laboral d’aquest sector tampoc no és menor, pel volum de perso-
nes que hi treballen, la qualificació i el coneixement que s’hi creen i la inversió cons-
tant en formació que representa. Actualment, hi treballen prop de 10.000 persones, 
i hi ha prop de 30.000 llocs de treball induïts.

Aquesta situació laboral s’aconsegueix amb la sinergia que es crea amb la Uni-
versitat Rovira i Virgili, que facilita, per mitjà de convenis constants, el creixement 
del coneixement i el desenvolupament de les empreses.

L’accident va comportar un canvi de paradigma pel que fa a la manera d’entendre 
i de veure el clúster petroquímic del Camp de Tarragona. La confiança que el sector 
s’havia guanyat durant els últims quaranta anys entre els veïns del territori va que-
dar malmesa després del fatídic accident.

La ciutadania, amb les institucions i les empreses, ha pogut crear un model d’èxit 
territorial que ha reteixit el sector turístic amb el sector de la indústria química, que 
no solament han conviscut bé durant anys, sinó que, a més, han donat lloc a vincles 
en la promoció del territori.

Aquest equilibri que el Camp de Tarragona ha creat amb els diferents sectors 
econòmics del territori fa necessària l’ajuda de les institucions i dels diferents col-
lectius, socials i econòmics, perquè la indústria petroquímica pugui recuperar la 
confiança que ha perdut arran de l’accident.

L’exigència de transparència, d’inversió en seguretat, de reconeixement del sec-
tor o d’una bona gestió de les emergències són algunes de les necessitats assenyala-
des pels compareixents davant la Comissió recollides en les presents recomanacions 
i conclusions.

5
La realitat de la petroquímica té un abans i després de l’accident del 14 de gener 

de 2020 a la planta de l’empresa Iqoxe. Es pot parlar d’un canvi de les visions majo-
ritàries sobre la indústria petroquímica al Camp: segurament fins a aquell moment 
una majoria de la població no tenia una percepció de risc en relació a l’activitat de 
la petroquímica, i probablement a partir del gener d’enguany aquesta visió ha can-
viat absolutament.

A propòsit de percepcions, cal aprofundir-hi per saber quins són els subjectes 
que les construeixen, i en aquest sentit cal posar en relació tres subjectes amb opi-
nions, papers i posicionaments molt diferents: per una banda la significació mateixa 
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de la petroquímica i la seva influència sociolaboral i política al Camp de Tarragona; 
en segon lloc el relat i el paper de les administracions públiques amb relació a la in-
dústria petroquímica, i en tercer lloc els moviments socials i les lluites en defensa 
del territori.

L’objecte de la Comissió era l’estudi de la seguretat del sector de la indústria pe-
troquímica a Catalunya, i en concret el funcionament dels plans de seguretat exte-
rior, però l’accident d’Iqoxe, origen de la creació de la Comissió, ha marcat totes i 
cadascuna de les compareixences que hi han tingut lloc. De fet, la realitat de l’acci-
dent i de les circumstàncies que l’envolten s’ha transformat en paradigma per a l’es-
tudi. Igual com avui Seveso remet a la normativa inspirada en la catàstrofe, més que 
no pas a l’accident en si, Iqoxe hauria de remetre, més enllà del nom amb què algú 
va batejar una empresa, a l’actuació institucional i social per fer compatible la petro-
química amb la màxima seguretat: guanyar-se la vida sense arriscar-se a perdre-la.

6
Cal tenir present que l’accident va tenir un abast molt important a la zona del 

complex petroquímic del Camp de Tarragona i va provocar la pèrdua de tres vides 
humanes (dos treballadors de la planta i un veí del barri de Torreforta de la ciutat 
de Tarragona), amb diversos treballadors ferits de gravetat, i cal fer avinent que la 
Comissió, després de totes les sessions, i havent estudiat la documentació aportada, 
no va poder determinar encara clarament les causes de l’accident.

Es va posar de manifest la manca de coordinació a l’hora de gestionar un acci-
dent d’aquestes característiques: els sistemes d’alarma i comunicació no van funcio-
nar; la comunicació i la coordinació amb els ajuntaments de la zona no van ésser 
fluides, amb la consegüent confusió en els consistoris i entre la població; l’empresa 
va trigar molt a posar-se en contacte amb els serveis d’emergència, i no es va aclarir 
fins al cap de moltes hores si l’accident podria haver provocat algun tipus de núvol 
tòxic.

La ciutadania, durant la crisi, i en les hores posteriors a l’accident, no va rebre 
cap tipus dels senyals d’alerta previstos en els diferents plans d’emergències per a 
casos d’aquestes característiques: la informació va circular pel boca-orella de les 
xarxes socials i per algun tuit dels comptes oficials de Twitter dels serveis d’emer-
gències i de protecció civil de la Generalitat.

7
Pel que fa a la gestió de l’emergència, l’activació del Plaseqcat es va endarrerir 

d’una manera preocupant atès que l’empresa no va comunicar l’explosió immediata-
ment. Això, combinat amb la no-activació dels dispositius d’alarma (és a dir, les si-
renes), va dur a un estat de desassossec i d’incertesa la ciutadania, que sabia que ha-
via passat alguna cosa al complex petroquímic però no en tenia més informació. El 
Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) va rebre a les 18: 38h l’avís 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya que li va notifi-
car que s’havien rebut diferents trucades de veïns per informar que havien sentit una 
explosió i veien flames en l’àmbit del complex petroquímic. Les fases corresponents 
del Plaseqcat es van anar activant a mesura que el Cecat anava tenint informació de 
la situació a Iqoxe.

Així mateix, els bombers de la Generalitat van fer les tasques d’extinció i de pre-
venció de noves explosions, tal com tenen establert en els plans d’actuació.

Així mateix, l’endemà de l’accident el president de la Generalitat, Joaquim Torra, 
va encarregar un informe d’avaluació intern dels diferents departaments que tenen 
responsabilitats en situacions d’emergència d’aquestes característiques. Aquest in-
forme, presentat en aquest cas per Pau Villòria, viceconseller de la Presidència, tot i 
les mancances de participació de més actors, com podrien ésser els sindicats o enti-
tats veïnals del territori, posa de manifest que cal millorar un seguit de qüestions per 
fer front a aquest tipus d’emergències, entre les quals es pot destacar l’enduriment 
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de la normativa industrial, la millora dels sistemes de comunicació per a aquests 
casos, les millores en la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmos-
fèrica, la investigació exhaustiva de l’accident per part de la Inspecció de Treball, la 
revisió dels protocols d’emergències o l’aprovació del Plaseqcat 2020 i del Plaseqta. 
D’aquest informe presentat, en deriva l’encàrrec de realització d’un estudi extern a 
algun laboratori de prestigi.

8
Pel que fa els estudis que la Comissió ha pogut conèixer, l’estudi de l’Institut 

Químic de Sarrià encarregat per Iqoxe conclou que no es podia haver previst aquesta 
explosió. Pel que fa a l’estudi independent encarregat pel Govern a DNV-GL con-
clou grosso modo que no s’han pogut conèixer les causes de l’accident, però posa 
l’accent en qüestions tècniques de seguretat que no s’havien aplicat o bé que no eren 
les adequades per a reactors d’aquestes característiques. D’altra banda, posa l’accent 
en la manca d’informació, que o bé no es va facilitar per no entorpir la investigació 
judicial o bé perquè l’empresa no la va proporcionar.

Tant els experts en qualitat de l’aire com els experts mèdics que han comparegut 
davant la Comissió han posat de manifest una vegada més els riscos i la necessitat 
de posar els recursos necessaris per a conèixer en cada moment la composició de 
l’aire que es respira al voltant del complex i prevenir així possibles malalties provo-
cades per fuites. Per tant, cal vigilar constantment les possibles fuites de productes 
perjudicials per a la salut de la ciutadania.

Una millor formació, la implantació de protocols clars, la realització de simula-
cres i assegurar que funcionin les alertes en casos com el que ha motivat aquest in-
forme són les demandes de la ciutadania vehiculades per les diverses entitats veïnals 
compareixents davant la Comissió. És sabuda la importància de la presència d’una 
indústria petroquímica al Camp de Tarragona, perquè dona molts llocs de treball a 
moltes famílies dels barris del voltant de les plantes, però no pot ésser a qualsevol 
preu: més coneixement i prendre les mesures de seguretat necessàries per a no per-
dre la confiança de la ciutadania envers aquesta activitat econòmica són elements 
essencials de cara al futur.

9
La indústria petroquímica ha de continuar funcionant: és una de les activitats 

econòmiques més importants no només de la zona del Camp de Tarragona, sinó de 
tot el territori de Catalunya. Ara bé, es tracta del complex petroquímic més gran 
d’Europa; cal exigir als responsables que prenguin les mesures de seguretat míni-
mament exigibles i, a més, assegurar als treballadors condicions dignes, no precarit-
zades, i menys encara actuar mala fe amb les subcontractacions de personal. Perquè 
el final de la indústria petroquímica no arribarà per qüestions exògenes, sinó que el 
final de la indústria petroquímica pot provocar-lo un altre accident d’aquestes carac-
terístiques, si abans no es posen les condicions de seguretat necessàries que evitin 
tragèdies com les del 14 de gener.

Seguretat, informació i transparència, tres elements indestriables de la indústria 
química.

10
Les empreses del sector petroquímic de Tarragona constitueixen una de les prin-

cipals activitats del Camp de Tarragona i donen feina a uns quants milers de tre-
balladors. Això comporta un poder real des del punt de vista social i econòmic,  
i també, cal dir-ho, polític.

Sens dubte que en un temps en què la feina, i sobretot les relacions laborals esta-
bles, han esdevingut un bé molt car per a la classe treballadora, la petroquímica apa-
reix com un marc que històricament ha facilitat ocupació. En el mateix sentit, però 
des d’una altra perspectiva, la realitat de perdre la feina genera pànic i, per tant, la 
possibilitat de veure reduïda l’activitat de la petroquímica és un tensor social potent.
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Per tot això, el Parlament de Catalunya formula les recomanacions següents: 
1. Convé que els ajuntaments facin campanyes públiques sobre els riscos que 

comporten les empreses petroquímiques, que expliquin com es pot fer possible una 
indústria química en què els riscos quedin reduïts la mínima expressió.

2. Cal que la Generalitat garanteixi el desenvolupament d’estudis epidemiològics 
i de qualitat de l’aire als municipis del Camp de Tarragona.

3. S’ha de reconèixer la feina incansable d’organitzacions i moviments socials en 
defensa del territori.

4. Cal garantir la participació real i regular de les entitats del territori en la tasca 
de fiscalització i seguiment del control de la seguretat ambiental de la petroquímica.

5. Convé obrir un debat al voltant del model econòmic per al Camp de Tarragona 
que tingui en consideració la diversificació econòmica i que planifiqui la transició 
cap a la química verda, prioritzant la salut i el benestar dels ciutadans.

II. Seguretat industrial
II.1. Seguretat general
La necessitat de definir i implementar mesures de seguretat en els processos in-

dustrials és incontestable i està plenament assumida per les empreses, els treballa-
dors i les administracions públiques. En qualsevol activitat industrial hi ha riscos 
inherents que s’han d’avaluar i minimitzar per evitar els accidents i incidents i els 
costos humans i materials que en deriven, tant dins mateix de les instal·lacions in-
dustrials com a l’exterior dels polígons, tal com malauradament va succeir el 14 de 
gener de 2020 a les instal·lacions de l’empresa Iqoxe, a la unitat U3100 de la planta 
de derivats, ubicada al Polígon Sud de Tarragona.

La normativa aplicable a les instal·lacions industrials és prou extensa i les empre-
ses han d’adequar-se als requeriments legals, una adequació que és controlada per 
les administracions públiques, que han de donar la conformitat a les instal·lacions i 
a les mesures de seguretat interior i exterior per garantir que siguin adequades als 
requeriments legals, i en aquest cas la facultat d’inspecció i control correspon a la 
direcció general de seguretat industrial, adscrita al Departament d’Empresa i Co-
neixement.

La indústria petroquímica, com s’ha vist al llarg del temps, es pot catalogar com 
a activitat d’alt risc, no només en l’espai interior de les instal·lacions industrials, sinó 
també per al medi ambient i per als qui viuen dins la corresponent àrea geogràfica 
d’influència. Les empreses i els treballadors del sector en són conscients, i n’han es-
tat sempre. Les persones que viuen o desenvolupen llur activitat quotidiana en els 
àmbits geogràfics d’aquesta indústria ho han viscut amb preocupació i alarma arran 
d’accidents com el que ha donat lloc a la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sec-
tor de la Petroquímica.

La normativa obliga les empreses del sector a proporcionar a l’administració pú-
blica competent la informació i l’avaluació de riscos necessària per a l’elaboració del 
pla d’emergència exterior (en el cas d’Iqoxe, el Pla d’Emergència Exterior del Sector 
Químic de Catalunya (Plaseqcat) i del pla d’emergència interior o d’autoprotecció, 
per tal de poder gestionar internament la seguretat i la higiene en l’activitat indus-
trial i garantir la màxima seguretat dels treballadors i de les mateixes instal·lacions.

II.2. Seguretat interna
1
El Parlament de Catalunya, en matèria de seguretat interna en el sector de la in-

dústria petroquímica, formula les consideracions següents: 
1. Cal un canvi normatiu que determini l’obligació de les empreses del sector 

químic de disposar d’un registre remot, amb sistemes de còpia de seguretat, perquè 
en cas que es produeixi un accident se’n puguin determinar les causes.

2. Cal un canvi normatiu amb relació a l’obligació de les empreses del sector 
químic de disposar de sales de control bunqueritzades a cada planta, amb l’objectiu 
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de protegir-ne els treballadors, i de garantir la presència constant a la sala de com a 
mínim un operari.

3. Cal que el Govern, en coordinació amb la Universitat Rovira i Virgili i amb 
el sector químic del Camp de Tarragona, implementi una formació especialitzada 
en matèria de seguretat química, com a màster o postgrau, que esdevingui requisit 
indispensable per a poder exercir determinades responsabilitats en el si de les em-
preses químiques.

4. Cal millorar els controls in situ de les empreses del sector químic per part de 
l’Administració, i en aquest sentit cal incrementar la participació dels Bombers de la 
Generalitat en les funcions de control i, al mateix temps, cal crear, en col·laboració 
amb la subsecretaria competent en matèria d’indústria, un grup tècnic de bombers 
químics.

2
El Parlament de Catalunya comparteix i considera prioritaris els objectius es-

tablerts per la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del Complex Petroquímic de 
Tarragona, en el marc del diàleg i la concertació social: 

– Assolir acords de millora i d’impuls de l’activitat preventiva al Complex Petro-
químic de Tarragona (CPT).

– Promoure iniciatives amb relació a mètodes i procediments preventius de ris-
cos laborals, i proposar a les empreses del CPT la millora de les condicions o la 
correcció de les deficiències.

– Promoure la realització de l’avaluació de riscos psicosocials de caràcter obli-
gatori a les empreses del CPT i les contractades que encara no en disposin, vigilant 
sobretot els paràmetres de càrrega de treball i ritme de treball.

– Treballar per la recuperació de la confiança de la ciutadania envers les empre-
ses del sector.

– Revisar els models de gestió de la prevenció de riscos laborals i l’organització 
de l’activitat preventiva i proposar-hi millores.

– Vetllar, per mitjà de l’òrgan competent, per la coordinació dels plans d’autopro-
tecció conjunta entre empreses del CPT en els aspectes relatius a l’afectació de se-
guretat i salut laboral dels treballadors.

– Constitució d’un servei de prevenció mancomunat (SPM) per a coordinar situa-
cions que afectin diverses empreses.

– Impulsar accions d’assessorament tècnic especialitzat a les empreses i repre-
sentants dels treballadors en matèria de seguretat i salut laboral.

– Fer un balanç anual de la integració de l’activitat preventiva en el conjunt de 
les empreses del CPT.

– Impulsar el compromís de tots els agents amb la prevenció de riscos i la segu-
retat i salut laboral.

– Garantir la mediació en la resolució dels conflictes que es puguin generar en 
matèria d’activitat preventiva a les empreses del complex.

– Garantir que les empreses contractades per les empreses titulars del CPT com-
pleixin uns estàndards mínims pel que fa a qualitat, prevenció i garanties per als 
treballadors.

– Vetllar perquè les subrogacions es facin de manera transparent i proactiva, sen-
se perjudicar els treballadors afectats.

3
El Parlament de Catalunya formula, així mateix, les consideracions següents: 
1. Cal revisar la normativa catalana en matèria de seguretat industrial, per deter-

minar si cal fer canvis per a millorar-la.
2. Cal tenir present que: 
– Els processos productius són molt especialitzats i necessiten mà d’obra espe-

cialitzada i molt formada per a dur-los a terme amb garanties.
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– No es pot buscar l’increment de producció a qualsevol preu.
– Els diferents elements que formen part del procés de producció (estructures, 

maquinària, dispositius barrera en cas d’accident, etc.) han d’estar en perfecte estat 
per l’activitat industrial.

– L’activitat química d’una empresa pot afectar les que es troben situades a prop, 
tant si es produeix un accident com durant l’activitat ordinària, en què les emissions 
interactuen amb les d’altres indústries químiques properes.

3. Cal millorar la coordinació entre els diferents departaments del Govern amb 
competències sobre l’activitat industrial petroquímica (el de Treball, Afers Socials 
i Famílies, el d’Interior, el d’Empresa i Coneixement i el de Territori i Sostenibili-
tat), habilitant un mitjà de coordinació entre els diferents departaments que permeti 
compartir la informació respecte al seguiment de l’activitat habitual de les empreses 
dels polígons petroquímics, de manera que millori la prevenció i la gestió de possi-
bles incidents. o accidents.

4. Cal revisar la normativa catalana en matèria de seguretat industrial, per deter-
minar si cal fer-hi canvis per a millorar-la mentre no s’aprovi la revisió del Decret 
30/2015, del 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

5. S’ha de controlar la subcontractació d’empreses per al manteniment de les 
instal·lacions industrials petroquímiques, tenint present que no poden garantir el co-
neixement necessari de les plantes i que, per tant, poden empitjorar-ne la seguretat, 
i cal assegurar-se que es compleixen els mínims dels convenis de referència, tant en 
matèria formativa com en matèria salarial.

6. Cal revisar els continguts dels plans d’autoprotecció de les empreses petroquí-
miques i agilitar-ne la tramitació.

7. Cal millorar les mesures de seguretat per als treballadors de les plantes quí-
miques.

8. Cal potenciar i estandarditzar la bunquerització de les sales de control i punts 
d’informació més importants de les plantes químiques, sempre que tècnicament si-
gui possible, i establir les distàncies de seguretat adequades depenent de cada pro-
cés productiu.

9. S’ha de regular la col·laboració obligada entre empreses químiques adjacents, 
tant pel que fa al a valoració de les interaccions entre les diferents emissions com pel 
que fa a les accions que cal emprendre en cas d’accident, i cal establir en aquest sen-
tit protocols per a l’actuació coordinada de les diferents empreses en cas d’accident.

10. Cal retornar la confiança envers l’entorn del sector químic per part dels veïns 
i dels treballadors, amb campanyes específiques d’informació i bona comunicació.

11. Cal crear una comissió de seguretat i salut laboral del complex petroquímic 
de Tarragona que pugui aprofitar la feina feta i les sinergies creades per l’Associació 
Empresarial Química de Tarragona (AEQT).

12. Cal modificar la normativa catalana en matèria de seguretat interna en el sec-
tor de la indústria petroquímica, tenint present que l’experiència de les empreses pot 
aportar molt valor afegit i coneixements sobre aquesta activitat industrial.

13. Cal millorar els protocols de seguretat interna i augmentar la inversió en tecno-
logia en matèria de seguretat, coordinar amb el sector químic els plans d’autoprotec-
ció propis de cada empresa i aprofundir en els plans de seguretat i en la coordinació 
de les activitats de prevenció.

14. Cal que hi hagi transparència i transferència de la informació en matèria de 
seguretat entre les empreses del sector, atenent les limitacions que pugui compor-
tar la difusió d’informació del sector Seveso amb relació a la política de seguretat 
nacional.

15. Cal fomentar la indústria 4.0 per damunt de la indústria del procés, de mane-
ra que es pugui assegurar que els registres informàtics són segurs i que el funciona-
ment de la instal·lació no es pot alterar des de fora de la planta.
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16. Cal implementar en les plantes que operin dins el sector petroquímic un me-
canisme equivalent al de les caixes negres dels avions.

17. Cal incentivar les empreses perquè creïn centres de control externs a les plan-
tes de producció, prioritzant la seguretat dels treballadors i de la informació.

18. Cal reconèixer la complexitat de la gestió des del punt de vista de seguretat, 
per bé que totes les empreses del sector de la petroquímica, tant al polígon del Camp 
de Tarragona com a qualsevol altre polígon petroquímic d’arreu del món, saben com 
abordar-la.

19. Cal revisar i millorar els diferents plans d’actuació: els que afecten la segure-
tat dels treballadors, els que tracten la seguretat de les instal·lacions i els que tenen 
per objecte la seguretat ciutadana.

20. Cal garantir la continuïtat de les avaluacions de riscos, ja que en alguns ca-
sos hi ha hagut resultats negatius pel que fa als riscos psicotècnics dels treballadors.

21. Cal que hi hagi un retorn de l’activitat productiva, total o parcial, sempre que 
es garanteixin les condicions de seguretat, d’acord amb el dictamen dels experts, i 
sense descuidar la informació per tal de transmetre confiança i garanties en el fun-
cionament.

22. Cal una internalització dels serveis, és a dir que cal tendir cap a un tipus de 
plantilla amb contractació fixa i deixar enrere la temporalitat de molts treballadors.

23. Cal garantir l’estabilitat de les plantilles i un nombre adequat de llocs de tre-
ball per tal de reduir riscos i accidents laborals.

24. Cal que les empreses es responsabilitzin de la seguretat dels treballadors i 
de les instal·lacions, i cal, per tant, emprendre accions que corregeixin i millorin la 
situació actual.

25. Cal que el Departament de Treball potenciï el seguiment de les empreses en 
temes de seguretat i salut i reforci els efectius de la Inspecció de Treball en el sec-
tor petroquímic, atès el volum de feina en matèria de seguretat industrial al Camp 
de Tarragona.

26. Cal que la indústria petroquímica evolucioni i incorpori components i mate-
rials energètics més nets.

27. Cal que l’Administració implementi eines que facilitin la gestió de llicències, 
plans i permisos de les empreses i que posi immediatament en funcionament la 
finestreta única empresarial, tenint present que la seguretat industrial és responsabi-
litat directa de les empreses i és responsabilitat indirecta dels departaments compe-
tents en matèria de treball i en matèria d’indústria.

4
El Parlament de Catalunya, en matèria de seguretat interna en el sector de la 

indústria petroquímica, tenint en compte la importància d’aquest sector econòmic 
a Catalunya, tenint present que el complex petroquímic del Camp de Tarragona és 
un dels més importants d’Europa, i atès que davant la perillositat del sector i les 
possibles conseqüències per a la ciutadania que viu al voltant del complex s’han de 
prendre totes les precaucions possibles per a evitar-hi accidents, formula les reco-
manacions següents: 

1. Cal que l’Administració competent revisi tots els plans d’actuació en el sector 
de la indústria petroquímica: plans d’emergències, plans de riscos i plans d’autopro-
tecció.

2. Cal garantir el compliment de la normativa que obliga totes les empreses i 
plantes dedicades al sector petroquímic a dotar-se d’un pla d’autoprotecció contras-
tat amb el departament de la Generalitat competent en aquesta matèria.

3. Cal que la legislació endureixi els requisits industrials per a la implementació 
de les mesures i barreres de seguretat tècniques de les plantes petroquímiques.

4. Cal augmentar sistemàticament les inspeccions ordinàries a càrrec del departa-
ment competent en matèria d’inspecció de treball en les plantes petroquímiques, tant 
en el camp de les relacions laborals com en el camp dels riscos i la seguretat laboral
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5. Cal garantir el compliment per part de les empreses de l’obligació de formar 
els treballadors de les plantes petroquímiques subcontractats, de manera que rebin 
la mateixa formació i tinguin les mateixes competències que els treballadors direc-
tes de les empreses.

6. Cal normativitzar d’acord amb criteris tècnics l’obligació de bunquerització de 
les sales de control que estiguin a prop dels reactors.

7. Cal establir mecanismes formatius de gestió per als treballadors, amb pro-
tocols clars, i cal que hi hagi persones responsables de la gestió en cas d’accident.

8. Cal fer obligatòria la presència en les sales de control de caixes negres, dis-
positius que recullin tota la informació de l’activitat dels diferents reactors de les 
plantes, per poder avaluar després, en cas d’accident, el funcionament de la planta.

5
En el moment en què es va produir el gravíssim accident del 14 de gener de 2020 

al complex petroquímic de Tarragona, l’empresa Iqoxe, com totes les empreses que 
desenvolupen l’activitat industrial en el sector de la petroquímica a Catalunya, es-
tava al corrent de les seves obligacions de facilitació d’informació, tant pel que fa a 
l’elaboració del Plaseqcat com pel que fa a l’elaboració del pla d’autoprotecció, atès 
que és condició indispensable per a disposar dels permisos necessaris per a des-
envolupar l’activitat industrial.

L’avaluació de riscos en la unitat que va patir l’accident, que de ben segur s’havia 
dut a terme d’acord amb els coneixements previs i dins els estàndards de la indús-
tria, tanmateix no era correcta, ja que no havia previst la possibilitat d’un accident 
d’aquestes dimensions en el curs d’un procés habitual en instal·lacions d’aquest tipus, 
com és la sintetització de derivats de l’òxid d’etilè.

Aquesta avaluació insuficient dels riscos va provocar que el centre de control de 
la planta no estigués prou protegit, amb les terribles conseqüències que va tenir per 
als treballadors morts arran de l’explosió.

La planta sinistrada disposava d’una tecnologia d’última generació, de disseny 
nord-americà i construcció espanyola, que s’havia instal·lat el 2017, i havia produït 
amb anterioritat diversos lots de metoxipolietilenglicol de massa molecular 500 
(MPEG 500), sense cap mena d’incident o fet que permetés sospitar que es pogués 
arribar a produir una explosió com la del 14 de gener de 2020. De fet, aquesta planta 
era la més moderna i avançada de què disposava Iqoxe al Polígon Sud de Tarragona.

L’empresa Iqoxe va encarregar a l’Institut Químic de Sarrià (IQS) l’elaboració 
d’un informe tècnic per a determinar la seqüència més probable de successos que 
van causar l’accident. Aquest informe, elaborat per dos enginyers químics de pres-
tigi reconegut, es va presentar el mes de juny de 2020, i els autors han comparegut 
posteriorment davant la Comissió per presentar-lo.

D’altra banda, la Generalitat va encarregar a la consultora noruega DNV GL, ex-
perta en gestió de riscos i seguretat i qualitat industrial, un informe sobre les causes 
de l’accident, que va ésser lliurat al Departament d’Empresa i Coneixement el mes de  
juliol de 2020 i va ésser presentat davant la CESSP en data 2 de novembre de 2020 
pel director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, acompanyat pel subdi-
rector de Seguretat Industrial.

En el moment en què va es produir l’explosió, va quedar totalment destruït el 
centre de control de la planta U3100, i hi van perdre la vida el cap de la planta de 
derivats i el cap de torn.

Cal dir que no s’ha pogut disposar de cap registre del procés reactiu en curs en 
el moment de l’accident, ja que van quedar destruïts a conseqüència de l’accident, i 
que cap dels dos informes, ni l’encarregat per l’empresa a l’IQS ni l’encarregat per 
la Generalitat a la consultora DNV GL, no han pogut disposar d’informació de re-
gistres ni de testimonis directes de l’explosió.
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L’informe de l’IQS conclou que l’explosió es va produir per un excés de pressió al 
reactor R3131 provocat pels gasos generats en la descomposició tèrmica del produc-
te de reacció, l’MPEG 500. Aquesta descomposició, pràcticament explosiva, que era 
desconeguda per part de la indústria química, i de la qual no hi havia cap referència 
bibliogràfica, es va produir per l’alliberament de gran quantitat de calor per una re-
acció ràpida de l’òxid d’etilè acumulat al cap del reactor. L’explosió final es va pro-
duir com a resultat d’una concatenació de causes imprevisibles, la principal de les 
quals és el desconeixement previ per part de la indústria química de la ràpida des-
composició d’aquest producte a una temperatura superior als 350 graus centígrads. 
L’informe defensa que la tecnologia de què disposava la unitat U3100 era la més 
avançada disponible, que la instal·lació complia a bastament tots els requeriments de 
la indústria i que la descomposició de l’MPEG 500 era un fenomen no documentat, 
desconegut fins al moment de l’accident, la qual cosa justifica el fet que cap  estudi 
de seguretat previ vinculat a aquesta tecnologia no hagués previst la reacció de des-
composició d’un producte sintetitzat que, d’altra banda, no està classificat com a pe-
rillós al Reglament CE 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de 
desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles.

L’informe de la consultora DNV GL conclou que l’explosió va tenir origen en 
la descomposició tèrmica de l’òxid d’etilè present al reactor R3131, provocada per 
l’existència d’una font de calor externa que l’informe considera que pot tractar-se 
d’un incendi (possiblement menor), que va fer que una part del sistema connectat al 
reactor (canonades, vàlvules, accessoris) assolís la temperatura de descomposició de 
l’òxid d’etilè. La hipòtesi de les causes de l’explosió que defensa l’informe és la for-
mació d’una mescla descomponible d’òxid d’etilè (sia per una fallada en el control 
de pressió de nitrogen a l’entrada del reactor, sia per una fuita externa que hauria 
deixat escapar una mescla de nitrogen i òxid d’etilè que hauria estat reemplaçada 
per òxid d’etilè pur), que en entrar en contacte amb una font de calor provocada per 
un incendi va incidir en part del procés adjunt al reactor, la qual cosa va provocar la 
descomposició tèrmica del lot número 7 i la consegüent explosió del reactor, perquè 
no va poder aguantar la pressió provocada per aquest procés de descomposició, amb 
les conseqüències fatals conegudes.

Tot i que els informes no coincideixen plenament en la causa més probable de l’ex-
plosió, les dues hipòtesis són prou versemblants i apunten a una reacció tèrmica de  
descomposició d’un dels productes presents en el reactor (l’MPEG 500, en el cas  
de l’informe de l’IQS; l’òxid d’etilè seguit del lot d’MPEG 500 sintetitzat, en el cas de 
l’informe de DNV GL), amb el consegüent increment molt ràpid de gasos de descom-
posició i de pressió a l’interior del reactor R3131, que va rebentar de forma explosiva 
i va produir l’incendi posterior i el fatal desenllaç, amb tres morts i vuit ferits, alguns 
dels quals molt greus.

La unitat U3100 en què es va produir l’explosió del reactor R3131 havia estat 
construïda l’any 2017 per la consultora espanyola d’enginyeria IDOM sota llicèn-
cia de l’empresa nord americana HHT Services Inc, i disposava d’una tecnologia 
d’avantguarda en la producció de derivats de l’òxid d’etilè, com és el cas de l’MPEG 
500. La implantació de la unitat U3100 es va construir d’acord amb els estàndards 
de la indústria i disposava dels instruments de control i d’operació requerits per part 
del propietari de la tecnologia. Abans del dimarts 14 de gener de 2020 havia sinte-
titzat diversos lots d’MPEG 500 sense cap mena d’incident rellevant que fes pensar 
en la possibilitat d’un accident de les dimensions del que va ocórrer aquell fatídic 
dia al voltant de les 18: 40h.

Cal fer avinent que CL Grupo Industrial va adquirir el 2014 els actius productius 
de l’empresa Industrias Químicas Asociadas (IQA), pionera al Polígon Sud, que era 
propietat de La Seda de Barcelona, aleshores en concurs de creditors, va crear Iqo-
xe i va iniciar un procés de reorientació de l’activitat industrial i d’inversions per a 
ampliar les instal·lacions de la planta, amb la creació de dues noves unitats de deri-
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vats, la U3100, construïda al 2017 i ara sinistrada, i la U3200, que va iniciar la seva 
activitat al 2019.

La nova empresa va optar per una política de control i reducció de costos labo-
rals, amb ajust de plantilla i contenció salarial. Aquesta política ha donat lloc a un 
augment significatiu de la càrrega de treball, tant en els àmbits de producció com en 
l’administratiu, i a una contenció de les remuneracions salarials.

Els conflictes entre l’empresa i la representació dels treballadors en el comitè 
d’empresa han estat relacionats amb qüestions laborals desvinculades de la seguretat.

Els incidents de seguretat que s’han produït a la planta d’Iqoxe (més d’un cente-
nar, en paraules de la representació del comitè d’empresa) són les habituals comu-
nicacions de control d’incidències que es produeixen a totes les indústries d’aquest 
i d’altres sectors i que tenen com a objectiu la gestió dels riscos i evitar que aquests 
incidents puguin donar lloc a accidents de major o menor gravetat.

El principal motiu de conflicte entre el comitè d’empresa com a representació 
dels treballadors i la direcció de l’empresa Iqoxe ha estat l’ajustada plantilla. L’ajust 
es va fer al 2014 i a principis del 2015 i la plantilla s’ha mantingut pràcticament in-
alterada malgrat el creixement de les instal·lacions i de la producció industrial de la 
companyia.

L’ajustat nombre d’efectius de la plantilla ha tingut com a conseqüència que la 
càrrega de treball dels treballadors de totes les seccions de l’empresa (producció, 
administració, oficines, serveis generals, manteniment, informàtica, etc.) hagi estat 
sempre molt alta.

L’any 2019 es va fer una nova avaluació de riscos psicosocials, referida a la càr-
rega de treball i l’estrès associat, que va donar uns resultats molt dolents, sobretot en 
el sistema de rol i càrrega de treball. El risc detectat en aquest sentit era molt alt a 
totes les seccions d’activitat de l’empresa, especialment en oficines i administració, 
fins i tot per damunt de l’àrea de producció.

La representació dels treballadors, en qualsevol cas, ha descartat una vinculació 
directa entre la càrrega de treball i la seguretat industrial a les instal·lacions d’Iqoxe, 
i ha descartat la limitació de la plantilla i la càrrega de treball com a possible causa 
de desatenció i descontrol que pogués donar lloc al terrible accident succeït a la uni-
tat U3100 el 14 de gener de 2020.

La manca de comunicació inicial de les circumstàncies de l’accident no va ésser 
conseqüència d’una mala aplicació del pla d’autoprotecció vigent en el moment de 
l’explosió. Tant la persona que havia d’ésser el director de l’emergència, el cap de plan-
ta, Òscar Saladié, com la persona que havia d’ésser cap d’intervenció, Òscar Atance, 
van perdre la vida en el moment de l’explosió, i els operadors van resultar ferits. El 
personal present a les instal·lacions van centrar els esforços inicials a aturar amb se-
guretat l’activitat de la resta d’unitats en servei i a minimitzar tant com es pogués els 
efectes immediats de l’explosió i de l’incendi que estava actiu a la unitat U3100.

El descontrol inicial pel que fa a l’activació de l’emergència es va produir no no-
més per la manca de comunicació immediata de l’accident per part dels responsa-
bles de l’empresa (que era impossible, atesos els efectes de l’explosió), sinó també 
per la dificultat que es va tenir des del centre de coordinació operativa del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Reus a l’hora d’identificar la ubi-
cació de l’incendi posterior a l’explosió en el Polígon Sud de Tarragona.

La primera reacció a la terrible explosió i el posterior incendi va ésser la dels 
mateixos treballadors i tècnics de l’empresa Iqoxe, sota la direcció de Ferran Cabré, 
cap de la planta d’òxid d’etilè, que es va reincorporar a les instal·lacions pocs minuts 
després d’abandonar-les i tan bon punt es va produir l’accident.

Les primeres dotacions de bombers que van participar en les tasques de rescat 
i de contenció de l’incendi posterior a l’explosió van ésser les del Parc Químic del 
Polígon Sud.



BOPC 771
29 de desembre de 2020

1.10. Acords i resolucions 15 

6
El Parlament de Catalunya, així mateix, en matèria de seguretat interna en el 

sector de la indústria petroquímica, formula les recomanacions següents: 
1. Convé que l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) i la Fe-

deració Empresarial Catalana del Sector Químic (Fedequim), i totes les empreses 
i associacions que en formen part, revisin en profunditat les polítiques de seguretat 
industrial i salut laboral. Aquesta revisió profunda s’hauria d’impulsar i gestionar 
des d’un grup de treball específic en què s’integrin una representació de les empre-
ses, dels representants dels treballadors i de consultores especialitzades en gestió de 
la seguretat industrial.

2. Convé que les federacions i associacions sectorials i les empreses que en for-
men part revisin en profunditat els riscos inherents a cadascun dels productes i pro-
cessos industrials que en conformen l’activitat, per tal que quedin analitzats tots els 
escenaris possibles i es pugui evitar que es produeixin accidents de gravetat derivats 
de processos industrials avaluats incorrectament. Aquestes revisions han d’ésser va-
lidades i certificades per un organisme de control i revisades i aprovades posterior-
ment pel Departament d’Empresa i Coneixement, que ha de fer l’anàlisi final dels 
riscos.

3. Cal que l’Administració de la Generalitat revisi, en els àmbits de treball i de 
seguretat industrial, els requeriments formatius i d’expertesa i especialització exigi-
bles a tots els treballadors d’empreses subcontractades o amb contractes temporals 
que duguin a terme tasques laborals en qualsevol empresa del sector químic, i que 
es recullin amb precisió les especificitats de cadascuna de les empreses i dels pro-
cessos industrials i els productes que cadascuna produeix. Aquesta capacitació i es-
pecialització ha d’ésser condició indispensable i ineludible per a poder dur a terme 
tasques laborals en les plantes de producció.

4. Cal que el Govern millori la gestió administrativa i d’inspecció relativa a la 
tramitació, la revisió i l’aprovació dels plans d’autoprotecció de les empreses del 
sector petroquímic, per tal d’evitar possibles retards i verificar l’adequació de les 
mesures de seguretat als riscos associats a cadascuna de les activitats industrials.

II.3. Seguretat externa
1
El Parlament de Catalunya, en matèria de seguretat externa en el sector de la in-

dústria petroquímica, formula les consideracions següents: 
1. Cal que el Govern defineixi molt clarament, en coordinació amb el sector 

químic, quins són els protocols d’activació de sirenes en cas d’emergència química.
2. És imprescindible la instal·lació de sensors perimetrals remots per tal de me-

surar la qualitat de l’aire de manera immediata en cas que es produeixi un accident, 
per determinar tan aviat com sigui possible si pot tenir afectacions per a la seguretat 
de les persones de l’entorn.

3. Cal una reavaluació de riscos de la indústria química, i també una actualitza-
ció de la normativa europea en seguretat industrial, coneguda com a directiva Se-
veso.

4. Cal que el Govern, amb l’objectiu de garantir la qualitat de l’aire, i atenent 
l’especificitat del polígon petroquímic del Camp de Tarragona, mesuri tots els com-
postos orgànics volàtils generats per les emissions característiques de l’activitat in-
dustrial, i estableixi límits normatius associats a les emissions d’aquests components. 
En aquest sentit, cal revisar els límits ja establerts per a determinats compostos per 
a corroborar que el sentit amb què es van establir és aplicable en un context singular 
com el del Camp de Tarragona, en particular pel que fa a l’establiment de valors límit 
contemplant només mitjanes anuals.

5. Cal controlar les emissions que produeix l’activitat industrial química i petro-
química, per l’impacte que té sobre el medi ambient i per l’impacte que pot tenir so-
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bre la salut de les persones, per bé que al llarg del temps hagi millorat els processos 
productius per tal de disminuir l’impacte ambiental.

6. Cal reforçar la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfè-
rica a les comarques de Tarragona, avançar en la millora de la xarxa d’estacions de 
mesurament de la qualitat de l’aire en aquestes comarques i estudiar la possibilitat 
de regular el mesurament de compostos que poden tenir incidència en el medi am-
bient i la salut de les persones i que a hores d’ara no són de mesurament i control 
obligatoris.

7. Cal impulsar una major activitat de la Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp 
de Tarragona, per tal que sigui un veritable instrument d’anàlisi, valoració i millora de 
l’aire a les comarques de Tarragona.

8. Cal impulsar la reconversió de l’activitat petroquímica per tal d’incorporar en 
els seus processos productius l’hidrogen verd, per tal de fer-la més eficient, tant des 
d’un punt de vista ambiental com des d’un punt de vista econòmicament, i per tal de 
garantir-ne la competitivitat i, per tant, la continuïtat en el territori.

9. Cal recosir la confiança entre els veïns del territori i el sector químic.
10. Cal que la informació no sigui propietat de les empreses si afecta la societat 

civil: la informació que no sigui considerada confidencial per motius de seguretat na-
cional ha d’ésser transversal i transparent, perquè la informació és clau per a poder 
gestionar bé el territori.

11. Cal actualitzar el marc normatiu català en l’àmbit de la seguretat industrial.
12. Cal garantir el desplegament adequat del Plaseqta, amb el finançament, la 

coordinació amb l’entorn i la participació de tots els agents que hi intervenen.
13. Cal que el Plaseqta es gestioni des del mateix territori, tenint en compte tots 

els actors que l’integren: institucions, societat civil i cossos d’emergències.
14. Cal que les informacions entre administracions no siguin contradictòries en 

casos d’emergències, i cal, per tant, establir protocols clars de coordinació.
15. Cal anar més enllà de fer sonar sirenes: el debat sobre les sirenes deixa en 

evidència la manca de mecanismes adequats d’avís.
16. Cal que s’atengui com abans millor la reparació dels desperfectes causats per 

l’explosió.
17. Cal implementar la formació a la població sobre la manera d’actuar en cas 

d’emergència.
18. Cal una formació continuada en seguretat química per als càrrecs electes, els 

professionals d’emergències i la societat civil.
19. Cal treballar i implementar plans i mecanismes de formació i educació de la 

població pel que fa a la seguretat i a les emergències.
20. Cal que la societat civil pugui estar informada del que passa constantment.
21. Cal empoderar el Camp de Tarragona en el sector petroquímic, atès que els 

veïns no saben prou bé què tenen al costat ni què s’hi produeix: cal aquesta cultu-
rització específica precisament per tenir consciència de quin punt de perillositat hi 
pot arribar a haver.

22. Cal que els ciutadans puguin estar informats en qualsevol moment, ja que, 
com més informació es té, més tranquil·litat es genera entre la societat civil.

23. Cal crear una formació que estableixi uns protocols per als ciutadans de les 
poblacions que envolten els complexos petroquímics, per tal de conviure-hi amb 
normalitat.

24. Cal que les persones que es dediquin al Camp de Tarragona al sector de la 
seguretat ciutadana, tant pública com privada, disposin d’una formació prèvia en 
protocols d’actuació relacionats amb la seguretat química.

25. Cal que el Camp de Tarragona convisqui obertament amb la realitat indus-
trial que el caracteritza, que es familiaritzi amb el sector químic: el fet de que hi 
hagi veïns que no saben què és una petroquímica fa que es creï la necessitat de for-
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macions a tots els nivells i per a totes les franges d’edat, des de les escoles fins als 
centres cívics.

26. Cal que la informació que tenen les empreses sobre els gasos emesos i sobre 
la possibilitat de perill sigui més accessible al públic i, per descomptat, estigui a dis-
posició de les administracions.

27. Cal abordar les problemàtiques que afecten les males olors que emeten les 
plantes de producció.

28. Cal millorar la transparència amb relació a la qualitat de l’aire, i vetllar per 
fer arribar als ciutadans les qüestions que es debaten a la Mesa de Qualitat Ambi-
ental.

29. Cal vetllar perquè es garanteixi als ciutadans el dret a una bona qualitat am-
biental, en general, i a una bona qualitat de l’aire, en particular, a tot el territori d’in-
fluència del sector petroquímic.

30. Cal incrementar la coordinació amb els grups de primera intervenció en la 
determinació dels gasos que s’han de mesurar en cada cas i en el suport necessari 
del personal tècnic.

31. Cal que disposar d’una normativa adaptada a la indústria del Camp de Tar-
ragona, en la mesura que cal que la legislació sigui específica per a cada una de les 
zones i regions on es produeixen diferents components químics.

32. Cal revisar tots els compostos que no estan regulats i legislar perquè aquests 
paràmetres tinguin uns límits estudiats des del punt de vista de la salut pública.

33. Cal detectar i regular tots els compostos que poden provocar malalties can-
cerígenes.

34. Cal tenir present que no és vàlid comparar la contaminació atmosfèrica amb 
la d’altres territoris com Barcelona, tant perquè la realitat de contaminació és di-
ferent com perquè l’objectiu ha d’ésser comparar-se amb indicadors millors i igua-
lar-los.

35. Cal incorporar al Pla 2020 la funció del grup de control ambiental.
36. Cal gestionar conjuntament la comunicació de les tasques de control de l’aire 

amb els diferents grups implicats.
37. Cal actuar davant la Unió Europea perquè les qüestions relatives a la segure-

tat de les indústries químiques siguin tractades per la Comissió de Medi Ambient i 
pel grup de treball al Parlament Europeu, i cal proposar a la Unió Europea la modi-
ficació de la directiva Seveso.

38. Cal crear un observatori que exposi els components que s’emeten, tant els 
regulats com els no regulats.

39. Cal crear un grup de treball amb les indústries.

2
El Parlament de Catalunya, en matèria de seguretat externa a les empreses, te-

nint present que la seguretat en els territoris en què hi ha instal·lats polígons petro-
químics és un element essencial per a un funcionament òptim d’aquesta activitat,  
i perquè la ciutadania hi tingui confiança, formula les consideracions següents: 

1. Cal adoptar les mesures necessàries perquè els polígons industrials petroquí-
mics es dotin d’unitats especialitzades en la prevenció de riscos d’accidents i riscos 
químics.

2. Cal establir l’obligatorietat d’instal·lar mesuradors de la qualitat de l’aire al 
voltant del polígon i de les ciutats i els pobles de l’entorn.

3. Cal establir l’obligatorietat de dotar els polígons d’unitats d’acció ràpida que 
en cas d’accident puguin actuar immediatament.

4. Cal millorar els sistemes de comunicació a l’interior de les empreses i els sis-
temes de coordinació dins el polígon per mitjà de la creació d’una unitat de gestió 
de crisi en el si del complex petroquímic, en contacte directe amb els serveis d’emer-
gències de la Generalitat.
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5. Cal fer campanyes de sensibilització a la ciutadania del que és la indústria pe-
troquímica.

6. Cal que es duguin a terme simulacres dos cops l’any a les ciutats del voltant 
del complex petroquímic del Camp de Tarragona.

3
Les conseqüències immediates de l’accident, amb la mort a causa de l’explosió 

del reactor R3131 de les dues persones que haurien d’haver activat i dirigit el pla 
d’autoprotecció de l’empresa Iqoxe, va endarrerir notablement la comunicació de 
l’empresa amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat), que va re-
bre els primers avisos per trucades de veïns de la zona al Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 i per les comunicacions rebudes des del cos de bombers 
que feien front a l’emergència.

El Cecat de Reus va tenir dificultats a l’hora d’identificar de manera immediata 
l’empresa afectada per l’accident, tot i que l’incendi posterior a l’explosió era visible 
des de les càmeres de televisió que emetien les imatges en temps real.

L’activació del Plaseqcat en fase d’alerta es va produir a les 18: 58h del 14 de ge-
ner de 2020, vint minuts després que es comencessin a rebre trucades sobre l’explo-
sió i incendi posterior al 112.

L’activació del Plaseqcat en fase d’emergència es va produir al voltant de les 19:15h,  
quan els bombers van informar que hi havia ferits greus arran de l’explosió.

Els primers avisos a la població es van fer a través de la xarxa social Twitter, al 
voltant de les 19: 06h, i demanaven el confinament preventiu en cas que es notessin 
molèsties a causa del fum. Aquests avisos es van reiterar al voltant de les 19:15h, 
amb indicació de les poblacions veïnes al Polígon.

A les 19:30h els Bombers avisen el Cecat de la possible afectació per òxid d’etilè, 
i s’avalua la possibilitat de declarar el nivell 3 de l’emergència, que obliga al confi-
nament i a fer sonar les sirenes d’avís.

A les 19:34h s’anuncia per Twitter que es faran sonar les sirenes a Vila-seca, a la 
Pineda, a la Canonja, a Tarragona, a Bonavista i a la Universitat Laboral.

A les 19:38h es contacta amb l’empresa Iqoxe, que informa que la planta afectada 
és la de derivats, i no pas la d’òxid d’etilè. Aquesta informació és corroborada pels 
Bombers que actuen in situ, i això fa que es determini el manteniment de l’emergèn-
cia en el nivell 2 i es decideixi no fer sonar finalment les sirenes.

La informació disponible al Plaseqcat amb relació als riscos d’explosió d’un re-
actor a l’empresa Iqoxe no preveia la possibilitat d’afectació externa, perquè el radi 
d’acció determinat per a aquest tipus d’explosió no excedia els quaranta metres. 
Això va fer que les primeres hores, després de l’explosió, el Cecat no vinculés amb 
l’explosió del reactor R3131 l’ensorrament de part d’un habitatge al barri de Torre-
forta de Tarragona, que va causar la mort del seu propietari.

La dimensió final de l’explosió va fer que al voltant de les instal·lacions d’Iqoxe, 
en un radi d’uns quants centenars de metres, molt superior al previst en l’avaluació 
de riscos per al cas d’explosió d’un reactor, hi impactés com si fos metralla una gran 
quantitat de ferralla que afortunadament no va causar cap altra víctima a les rodalies 
de l’empresa, llevat del veí de Torreforta ja esmentat.

Les dimensions de l’incendi, que es va mantenir actiu fins a la tarda de l’endemà, 
el 15 de gener, juntament amb la constatació dels danys provocats per l’explosió en 
molts habitatges dels barris adjacents i amb les informacions contradictòries rebu-
des pels veïns, especialment en les primeres hores de l’emergència, van provocar 
un gran neguit entre la població i un augment considerable de la preocupació per la 
seva seguretat.

Per tot això, el Parlament de Catalunya formula les recomanacions següents: 
1. Cal que el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) incorpori 

les millores tecnològiques necessàries per a mantenir un control detallat de les ins-
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tal·lacions industrials dels polígons químics a Catalunya i millori el control mitjan-
çant videocàmeres, per poder identificar la ubicació precisa de qualsevol incident o 
accident que es pugui produir.

2. Cal establir protocols de col·laboració entre la Direcció General de Protecció 
Civil del Departament d’Interior amb els mitjans de comunicació locals públics i 
privats (televisió, ràdio, premsa digital, etc.) per poder donar a la ciutadania en les 
millors condicions i amb el mínim retard possible la informació i les instruccions 
adequades un cop s’activi un pla d’emergència exterior del sector químic, tant si és el 
de Catalunya (Plaseqcat) com si és el de Tarragona (Plaseqta).

3. Cal que Protecció Civil incorpori les associacions i federacions d’associacions 
de veïns al sistema de comunicació de les emergències.

4. Cal establir un sistema de comunicació per megafonia, complementari a les 
sirenes d’avís, en cadascun dels municipis afectats per polígons i indústries del sec-
tor químic a Catalunya, que permeti, en cas d’emergència, alertar la ciutadania en 
nuclis urbans, urbanitzacions, polígons industrials i llocs de pública concurrència.

5. Cal potenciar la xarxa de control mediambiental i de qualitat de l’aire i aug-
mentar els punts de mesurament i la dotació del personal adscrit a aquesta tasca per 
part de l’Administració de la Generalitat, tant a l’interior dels polígons químics com 
en l’entorn més proper.

6. Cal que el Govern faci revisions exhaustives de la situació real als diferents 
polígons industrials de la indústria química amb relació a la presència en el medi 
ambient dels elements i els compostos químics perillosos que intervenen en aquesta 
activitat industrial, tant pel que fa a la qualitat de l’aire com pel que fa a la possible 
contaminació del sòl i dels aqüífers. Aquestes revisions haurien de tenir continuï-
tat en el temps i s’haurien de fer en col·laboració amb els ajuntaments de les àrees 
d’influència, les empreses del sector, el món acadèmic i els organismes de control.

7. Les empreses químiques, per mitjà de l’Associació d’Empreses Químiques 
de Tarragona (AEQT) i de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic 
(Fedequim) i les associacions que en formen part a la resta de Catalunya, haurien 
d’elaborar i executar un programa específic de comunicació i divulgació per posar 
a l’abast de la ciutadania amb la màxima transparència tota la informació relativa a 
l’activitat industrial, les matèries primeres i els productes finals, i per a dur a terme 
correctament aquesta tasca informativa haurien de comptar amb la participació dels 
ajuntaments i de les associacions i federacions d’associacions de veïns de les àrees 
d’influència.

II.4. Seguretat laboral
El Parlament de Catalunya, en matèria de seguretat laboral en el sector de la in-

dústria petroquímica: 
1. Recomana al Govern de l’Estat que fixi legalment els equips de treball mínims 

a la indústria petroquímica.
2. Insta el Departament de Treball a establir una campanya específica de la Ins-

pecció de Treball a la indústria petroquímica amb l’objectiu de revisar com a mínim 
cada sis mesos la contractació temporal, els equips de treball i els ritmes de treball.

3. Acorda comunicar de manera separada aquest bloc de conclusions a la Fisca-
lia, per si en les actuacions prèvies a l’accident del 14 de gener de 2020 es pot haver 
incorregut en delictes contra els drets dels treballadors.

III. Gestió d’emergències
III.1. Gestió general
El Parlament de Catalunya, en matèria de la gestió general de les emergències a 

nivell d’empreses i complexos industrials, i tenint en compte que, per bé que es van 
implementar els protocols i les accions recollits als plans d’emergència, en aquest 
cas concret van semblar insuficients, formula les recomanacions següents: 
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1. Cal incrementar els recursos de les unitats d’emergències de les empreses i els 
complexos industrials, i crear aquesta unitat on encara no n’hi hagi.

2. Cal garantir la comunicació directa entre el Cecat i el gabinet de crisi corres-
ponent, en cas d’accident, per conèixer els fets en temps real.

3. Cal que la implementació del Plaseqta per part del Govern, pel que fa als me-
canismes de comunicació i els protocols d’actuació es faci amb la participació de 
les associacions de veïns, dotant-lo dels recursos necessaris per al desplegament del 
Pla i sotmetent-lo a una revisió anual per part de la comissió d’actualització, amb la 
participació dels veïns organitzats de la zona i dels sindicats representatius.

4. Cal establir les infraestructures de comunicació necessàries per a garantir la 
comunicació en cas d’accident i posar en marxa els mecanismes necessaris de ne-
gociació amb el Govern de l’Estat per a establir el mecanisme d’avís per missatges 
de text telefònics (SMS).

5. Cal establir els mecanismes necessaris per a endurir la directiva europea Se-
veso de seguretat química

6. Cal garantir el control de la renovació dels plans de protecció civil amb la mo-
bilització dels recursos necessaris.

7. Cal establir mecanismes de senyalització informativa sobre què fer en cas 
d’accident a les ciutats properes al complex petroquímic.

8. Cal continuar treballant en la formació i la sensibilització dels veïns del Camp 
de Tarragona envers la indústria petroquímica i els seus riscos, amb la convenient 
participació del teixit social de barris i pobles, i cal que les empreses del polígon, la 
Direcció General de Protecció Civil i els ajuntaments posin a disposició els recursos 
necessaris per a dur a terme aquestes accions.

9. Cal incrementar les unitats del servei d’emergències mèdiques al Camp de 
Tarragona.

III.2. Gestió interna
1
El Parlament de Catalunya, en matèria de la gestió interna de les emergències en 

els complexos petroquímics, formula les recomanacions següents: 
1. És imprescindible que les empreses químiques disposin d’un protocol d’emer-

gència en què no s’atribueixi la responsabilitat de manera exclusiva en treballadors 
que poden ésser víctimes d’un accident.

2. Cal que tota la documentació d’emergència i de seguretat pròpia de cada em-
presa tingui la màxima transparència possible.

3. Cal establir mecanismes perquè les empreses del sector químic informin de 
manera coordinada les autoritats pertinents en cas que es produeixi un accident en 
una empresa veïna, per garantir que l’avís d’accident sigui immediat.

4. Cal millorar els protocols de comunicació a l’administració corresponent de 
possibles incidents o accidents.

5. Cal millorar els protocols de comunicació entre les empreses dels diferents 
polígons en cas de possibles incidents o accidents.

6. Cal que la informació que consta en els sistemes interns de les plantes en el 
moment d’un accident sigui accessible, i cal per tant que aquestes dades es regis-
trin en servidors externs, fora de la planta, a fi que no es perdin amb una eventual 
explosió.

7. Cal que els alcaldes participin en la presa de decisions, tal com ja estava pre-
vist, participació que s’ha reforçat en el Plaseqta 2020 i que han d’exercir activament 
en coordinació amb el Departament d’Interior, d’acord amb el que disposen els pro-
tocols i plans d’emergència.

8. Cal reconèixer el màxim rigor en l’actuació dels delegats d’interior i salut.
9. Cal reclamar a les empreses que, en compliment de les obligacions que els 

corresponen, es dotin dels elements d’autoprotecció i segueixin els protocols d’avís i 
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comunicació immediats en cas d’emergència, tal com estableixen els plans i la nor-
mativa.

10. Cal que les empreses tinguin identificada persones de contacte fora del centre 
de treball, com a contactes alternatius, per al cas en què tots els contactes s’hagin 
vist afectats per l’accident.

2
El Parlament de Catalunya, en aquest sentit, formula les recomanacions següents: 
1. Cal aprovar una regulació perquè les empreses petroquímiques garanteixin 

que hi ha sempre dues persones de contacte en cas d’accident, una al centre de tre-
ball i una altra fora.

2. Cal enfortir la coordinació entre les administracions i les empreses en la ges-
tió de les emergències.

3. Cal establir un mecanisme que garanteixi que els sistemes d’emergències pu-
guin accedir a la informació sobre els productes i els processos que es duen a terme 
a la planta afectada en els supòsits d’accident, amb una via de contacte directa i im-
mediata amb el centre de treball o amb els representants de l’empresa, i cal que la 
caixa negra estigui sempre a disposició de la Inspecció de Treball.

4. Cal que la Generalitat desenvolupi un sistema de monitorització remota de to-
tes les indústries químiques, a fi de poder actuar amb la màxima diligència i eficàcia 
en les incidències que es produeixin.

5. Cal exigir a les empreses del complex petroquímic del Camp de Tarragona 
una millor comunicació amb el conjunt de la societat, especialment per mitjà d’una 
participació activa en campanyes informatives, sostingudes en el temps, que infor-
min els veïns sobre com actuar en cas d’accident.

3
Cal assenyalar que totes les empreses del sector petroquímic tenen els plans 

d’emergència interior o d’autoprotecció corresponents, imprescindibles per a po-
der disposar de la corresponent llicència d’activitat, que l’avaluació i el control dels 
plans d’emergència interior o d’autoprotecció corresponen al Departament d’Em-
presa i Coneixement, per mitjà de la direcció general de seguretat industrial, i que 
l’empresa Iqoxe havia actualitzat en temps i forma el seu pla d’autoprotecció.

Ara bé, l’avaluació dels riscos derivats de la producció d’MPEG 500 en el reactor 
R3131, tot i haver-se fet d’acord amb els estàndards de la indústria, era del tot incor-
recta. El pla d’autoprotecció d’Iqoxe va quedar àmpliament desbordat per la terrible 
explosió que va desencadenar l’accident la tarda del 14 de gener de 2020.

Els responsables directes de l’activació i el control del pla d’autoprotecció van 
perdre la vida arran de l’explosió del reactor R3131, de manera que la gestió inter-
na de l’emergència va estar descoordinada després de l’accident uns quants minuts, 
probablement també pel terrible impacte emocional causat per la gravetat visible del 
desastre que s’havia produït.

L’avaluació incorrecta dels riscos inherents al procés de fabricació de l’MPEG 
500 en el reactor R3131 va provocar que el centre de control de la unitat de derivats 
U3100 estigués exposat a un risc molt greu no avaluat, amb les terribles conseqüèn-
cies que va patir en el moment de l’explosió, que va ésser fatal per als treballadors 
que hi eren.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya: 
1. Demana a les empreses del sector petroquímic que sotmetin a una revisió pro-

funda de les avaluacions de riscos dels diferents processos industrials que duen a 
terme i que actualitzin convenientment els plans d’autoprotecció.

2. Insta l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) i la Federa-
ció Empresarial Catalana del Sector Químic (Fedequim), i les associacions que en 
formen part, a crear un grup de treball en què s’integrin responsables de seguretat 
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de les principals empreses classificades de nivell alt, de conformitat amb la directiva 
Seveso, i una representació dels principals agents socials, com a instrument consul-
tiu, amb la finalitat d’assessorar les empreses del sector en la millora de la seguretat 
industrial i de la salut laboral.

III.3. Gestió externa
1
El Parlament de Catalunya, en matèria de la gestió externa de les emergències en 

els complexos petroquímics: 
1. Insta el Govern a fer efectiu el retorn urgent del Plaseqta al Camp de Tarra-

gona, de manera que la presa de decisions en cas d’accident químic es faci des del 
mateix territori i no pas centralitzada des del Plaseqcat, amb la dotació de recursos 
econòmics i humans necessaris que permeti aplicar el Pla immediatament en cas 
que sigui necessari, i en aquest terreny remarca que és imprescindible el treball co-
ordinat entre administracions, sector químic i veïns per tal de donar a conèixer les 
novetats que deriven del Plaseqta.

2. Insta el Govern a fer servir en cas d’emergència, per fer arribar la informació 
de la manera més ràpida possible a la ciutadania, els avisos massius geolocalitzats, 
per mitjà del sistema de cell broadcasting, que ja s’utilitza en altres països per a aler-
tar la ciutadania en casos de terratrèmols o atemptats terroristes. Per poder disposar 
d’aquest sistema, cal que l’Administració de l’Estat transposi el Codi europeu de les 
comunicacions electròniques, que fixa el 21 de juny de 2022 com a data límit per 
a desplegar el servei de cell broadcasting a tots els estats de la Unió Europea, i cal 
tenir en compte en aquest sentit la proximitat de la indústria química amb les zones 
turístiques de Vila-seca i Salou.

3. Insta la indústria química a treballar per una major transparència, posant a 
disposició de la ciutadania, d’acord amb les administracions públiques, tota la in-
formació relativa a la indústria química, tant des del punt de vista dels materials que 
s’utilitzen i els productes que es fabriquen com des del punt de vista dels riscos dels 
processos de producció.

4. Insta el Govern a impartir formació a la ciutadania en matèria d’emergències quími-
ques, per mitjà una actuació coordinada entre el Departament d’Educació, les administra-
cions locals, la Universitat Rovira i Virgili, les associacions de veïns i les organitzacions 
corresponents del sector petroquímic, i a dur a terme periòdicament simulacres d’actuació 
per al cas que s’activin els avisos d’emergència.

5. Insta el Govern a elaborar material audiovisual que doni a conèixer quin és el 
protocol d’actuació en cas que s’activin les sirenes amb l’objectiu d’arribar al màxim 
de població possible.

6. Insta el Govern a trobar una fórmula perquè les empreses de risc amb subs-
tàncies classificades com a perilloses financin els costos dels plans municipals de 
seguretat química i el desenvolupament de simulacres obligatoris a tots els munici-
pis compresos en el Plaseqta.

2
El Parlament de Catalunya, així mateix, formula les recomanacions següents: 
1. S’han d’actualitzar els plans d’emergència.
2. Cal reforçar la col·laboració entre les diferents administracions implicades, es-

sencialment la Generalitat i els ajuntaments.
3. Cal reforçar la col·laboració entre les administracions i els agents socials, que 

aporten el coneixement directe de la indústria.
4. S’ha d’incorporar un sistema de detecció anticipada de possibles emergències 

químiques.
5. S’han d’incorporar noves tecnologies de comunicació dels accidents químics 

a l’Administració (centre de control i emergències) i d’accés a la zona sinistrada 
(drons).
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6. Cal millorar els canals de comunicació amb la ciutadania en cas d’accident, i 
abans de l’eventual utilització d’aquests canals se n’ha d’haver explicat el funciona-
ment a la ciutadania i s’han d’haver provat en simulacres.

7. S’ha d’elaborar i implementar un pla de formació a tota la ciutadania de l’àrea 
d’influència dels dos polígons petroquímics de Tarragona (nord i sud), que difongui 
informació respecte als productes que es fabriquen en les indústries dels dos polí-
gons i que inclogui jornades presencials en els barris per a explicar com actuar da-
vant avisos específics d’incident o accident químic.

8. Cal reglamentar l’actuació dels locals de pública concurrència en cas d’inci-
dent o accident químic, i determinar quan hi ha d’haver confinament dins les ins-
tal·lacions i quan no.

9. Cal reglamentar com actuar en les zones d’influència dels dos polígons quí-
mics, en cas d’incident o accident químic, pel que fa a centres esportius, activitats 
extraescolars, etc.

10. Cal reforçar la formació a les escoles i els instituts de les zones d’influència 
dels dos polígons químics sobre com actuar en cas d’incident o accident químic.

11. S’han d’indicar degudament les rutes d’evacuació dels diferents barris que 
siguin zones d’influència dels dos polígons químics, per al cas que hi hagi d’haver 
una evacuació.

12. S’han de fer campanyes publicitàries a tots als mitjans de comunicació locals 
sobre com actuar en les zones d’influència dels dos polígons químics en cas d’inci-
dent o accident químic.

13. Cal estudiar, en l’àmbit de la salut, la possibilitat de disposar en els hospitals 
de referència d’una unitat específica per a atendre els ferits en cas d’un accident en 
el polígon petroquímic.

14. Cal revisar si el servei d’emergències mèdiques té la dotació necessària per a 
fer front a un accident de la indústria petroquímica, i revisar-ne els protocols d’ac-
tuació en cas d’accident.

15. S’ha de destinar una dotació econòmica suficient per part de l’Administració 
competent per tal d’implementar la tecnologia i els protocols necessaris per a la cor-
recta prevenció i gestió de les emergències.

16. Cal reconèixer la tasca duta a terme per la Direcció General de Protecció Ci-
vil, els serveis territorials de Tarragona, els cossos d’emergències i bombers d’empresa, 
els bombers del parc químic, els bombers de la Generalitat, els mossos d’esquadra, el 
servei d’emergències mèdiques, la guàrdia municipal de la Canonja i els voluntaris de 
protecció civil.

17. Cal que la direcció general de seguretat industrial adeqüi els seus estudis i 
criteris de classificació dels accidents a la realitat posterior a l’accident d’Iqoxe del 
14 de gener, tenint present que l’accident va afectar una extensió molt superior a la 
prevista en els estudis de seguretat.

18. Cal descentralitzar la gestió de les emergències, de manera que es pugui dur 
a terme des del territori afectat.

19. Cal que tots els alcaldes tinguin una relació directa amb les empreses i el sec-
tor petroquímic, en el marc de les competències que els corresponen com a autori-
tats locals de protecció civil i ateses les obligacions que han de complir.

20. Cal una gestió ràpida i eficaç en situacions crítiques, en què les informacions 
de les diferents administracions no siguin contradictòries i en què s’eviti que hi hagi 
descoordinació entre els agents implicats i els canals d’informació, i cal revisar i ac-
tualitzar els protocols corresponents.

21. Cal que els ajuntaments augmentin la inversió en els centres municipals de 
seguretat (els anomenats Cecopal, o centres de coordinació operativa), que reque-
reixen actualitzacions constants en una àrea amb forta implementació d’indústria.

22. Cal que l’Administració estigui a l’avantguarda en la comunicació a la ciuta-
dania i cal, per tant, millorar tots els aspectes relacionats amb la informació, la co-
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municació, la difusió i la transparència envers la ciutadania, amb nous procediments 
immediats a nivell de comunicació i informació, tant en l’àmbit local territorial com 
en l’àmbit empresarial.

23. Cal impartir formació a la població sobre com actuar en cas d’emergència i 
reforçar en aquest camp el paper i la implicació dels municipis, i cal també revisar 
els criteris d’activació de les sirenes.

24. Cal implementar un sistema d’avís a la ciutadania que no provoqui desem-
parança i desconcert als veïns, amb mecanismes complementaris a les sirenes i la 
megafonia mòbil, com ara la implementació de missatges de text telefònics massius 
als telèfons de la zona risc.

25. Cal constatar que centrar l’atenció en l’activació de les sirenes, per bé que és 
necessària, obvia la part principal del problema: la gent ha de saber què fer quan hi 
ha una emergència.

26. Cal que el Govern de l’Estat transposi la directiva europea referent a la im-
plantació del sistema de cell broadcasting que permet avisar la població en situa-
cions d’emergència.

27. Cal impulsar l’elaboració d’un estudi sobre les solucions existents en l’àmbit 
dels sistemes d’avís a la població en situacions d’emergències.

28. Cal actualitzar el protocol d’incidents amb múltiples afectats de la regió sa-
nitària, amb referència als dispositius d’atenció i al personal que els ha d’integrar.

29. Cal incorporar elements de detecció anticipada de les emergències quími-
ques, com poden ésser els sensors químics per a la detecció de núvols tòxics o la 
utilització de noves tecnologies, com els drons.

30. Cal demanar al Govern de l’Estat que acceleri el desplegament de la directi-
va europea 2018/1972, per la qual s’estableix el Codi europeu de les comunicacions 
electròniques.

31. Cal fer de l’accident al complex petroquímic de Tarragona del 14 de gener 
de 2020 una lliçó útil per al sector químic, no només a Espanya, sinó també per al 
conjunt del sector a nivell europeu.

3
El Parlament de Catalunya, en aquest mateix àmbit, formula les recomanacions 

següents: 
1. Cal que el Plaseqta fixi els recursos dels municipis destinats a cursos de for-

mació per al conjunt de la població de les localitats potencialment afectades, de 
seguiment obligatori en l’educació secundària obligatòria i en el conjunt del sector 
públic.

2. Cal generar material audiovisual atractiu per a explicar els riscos químics o 
la manera d’actuar en cas d’un un accident en la indústria petroquímica, per tal que 
es pugui emetre en mitjans de comunicació locals i fer servir a les xarxes socials.

3. Cal que el Govern revisi els protocols definits pel Plaseqcat, de manera que 
s’activin les sirenes des del primer moment quan un accident pugui afectar la po-
blació, es recomani el confinament com a mesura preventiva immediata, s’agiliti 
l’activació del Pla i es millorin els mecanismes de comunicació a la població en cas 
d’accident químic.

4. Cal que les administracions competents elaborin un pla de comunicació en 
què es detalli com s’ha de procedir en cas d’emergència per tal de fer arribar a la 
població de manera transparent i completa la informació sobre quines són les cir-
cumstàncies i com s’ha d’actuar.

4
El Parlament de Catalunya, en el mateix sentit, insta el Govern a: 
1. Fer una revisió en profunditat del Plaseqcat i del Plaseqta, amb la col·laboració 

i la participació de les corporacions locals, els representants dels treballadors del 
sector, les associacions i federacions d’associacions de veïns i les entitats de defensa 
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mediambiental, i sotmetre aquests plans de seguretat exterior a processos de revisió 
contínua, en col·laboració entre els mateixos actors i el Departament d’Interior per 
mitjà d’un grup de treball específic.

2. Impulsar un programa de formació en matèria de protecció civil amb relació 
als riscos inherents a la indústria química, difós més enllà d’escoles i instituts, en 
col·laboració amb els ajuntaments i les associacions i federacions d’associacions de 
veïns, que hauria d’incloure una informació al més àmplia i transparent possible so-
bre els processos industrials i els productes que utilitzen i produeixen les indústries 
del sector, amb la implicació proactiva de les empreses del sector, per mitjà de la 
Federació Empresarial Catalana del Sector Químic (Fedequim) i l’Associació d’Em-
preses Químiques de Tarragona (AEQT).

3. Estudiar la possibilitat d’ampliar els mecanismes d’alerta de les emergències, 
incloent-hi, a banda de les sirenes, megafonia en llocs d’especial perillositat, com 
barris adjacents o polígons i llocs de gran afluència de públic, megafonia que ha de 
servir per a transmetre en cas d’emergència indicacions precises en temps real, en 
català, castellà i anglès.

4. Demanar al Govern de l’Estat que acceleri la transposició de la Directiva 
2018/1972 del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix el Codi eu-
ropeu de les comunicacions electròniques, per tal que s’implementi com més aviat 
millor el servei públic d’alerta basat en la tecnologia de cell broadcasting, de manera 
que els operadors de telefonia mòbil puguin enviar missatges d’alerta d’emergències 
compartimentats per zones que arribin simultàniament a tots els mòbils ubicats en 
les àrees geogràfiques en què es produeixi l’emergència.

5. Dotar de manera urgent els recursos econòmics necessaris per a implementar els 
sensors perimetrals previstos al Plaseqta, posar en servei nous equips mòbils de mesu-
rament de la qualitat de l’aire i reforçar amb més personal tècnic el Centre de Coordi-
nació Operativa de Catalunya (Cecat) al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 de Reus.

III.4. Prevenció i formació
El Parlament de Catalunya, en matèria de prevenció i formació, formula les re-

comanacions següents: 
1. Cal que els municipis propers a polígons petroquímics, o que es puguin veure 

afectats en cas d’accident, aprovin un pla mancomunat per coordinar-se amb relació 
a la formació preventiva, les mesures de seguretat en els polígons i les actuacions 
davant d’un accident, en coordinació permanent amb el Govern.

2. Cal que es programin cursos regulars de formació per al conjunt de la pobla-
ció de les localitats potencialment afectades en cas d’un accident químic, de segui-
ment obligatori en l’educació primària, en l’educació secundària obligatòria i en el 
conjunt del sector públic, i cal també que les administracions públiques garanteixin 
cursos periòdics oberts al conjunt de la població.

3. Cal que el Govern impulsi una diagnosi exhaustiva sobre els riscos de les in-
dústries del complex petroquímic i sobre l’impacte en la salut dels treballadors i del 
conjunt de la població i en el medi ambient.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 51/2020, del 15 de desembre, de modificació del Decret llei 
39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter 
social per fer front a les conseqüències de la Covid-19, i del Decret 
llei 49/2020, de l’1 de desembre, de mesura urgent complementària 
en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front 
a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de 
la Covid-19 en determinats territoris de Catalunya
203-00076/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 88998 / Coneixement: Presidència del Parlament, 21.12.2020

Acord: Es pren coneixement del Decret llei 51/2020, del 15 de desembre, de 
modificació del Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries 
de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19, i del Decret llei 
49/2020, de l’1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d’ocu-
pació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major 
afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats territoris de Cata-
lunya, publicat al DOGC 8297, i es manifesta que el termini de 30 dies perquè el 
Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament s’inicia el dia 18.12.2020.

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

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 15 de desembre de 2020, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s’aprova la inicia-

tiva SIG20TSF2033 - Projecte de decret llei de modificació del Decret llei 39/2020, 
de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les 
conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, d’1 de desembre, de me-
sura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica 
per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la 
COVID-19 en determinats territoris de Catalunya.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 15 de desembre de 
2020

Decret Llei 51/2020, de 15 de desembre, de modificació del Decret llei 
39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter 
social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret 
llei 49/2020, d’1 de desembre, de mesura urgent complementària en 
matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a 
les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la 
COVID-19 en determinats territoris de Catalunya.

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

De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 



BOPC 771
29 de desembre de 2020

3.01.03. Decrets llei 27 

114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Ca-
talunya; 

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret Llei

Exposició de motius
La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d’excepcionalitat en molts 

sectors, fet que requereix un desplegament continu de mesures extraordinàries de 
caràcter social. Aquest Decret llei té per objecte l’establiment de noves mesures so-
cials, que afecten diversos àmbits i que tenen com a finalitat fer front a les conse-
qüències de la crisi sanitària i social generada per la pandèmia.

Els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 s’estan allargant en el 
temps i es manifesten amb una gran intensitat. A aquests efectes cal afegir-hi els 
que deriven de les mesures que s’adopten contínuament per les autoritats sanitàries 
en matèria de salut pública per a la contenció dels brots epidèmics al territori de Ca-
talunya, així com els derivats de la declaració de l’estat d’alarma establert per mitjà 
del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per 
contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.

Per una altra banda, en aquests moments d’excepcionalitat en què la crisi sanità-
ria generada per la pandèmia de la COVID-19 encara no s’ha superat, amb l’objectiu 
de prevenir brots futurs, minimitzar el risc d’infecció i fer front a la segona onada, es 
requereix el desplegament continu de mesures pressupostàries destinades a l’atenció 
social i el reforç de determinats serveis socials. Atesa la conjuntura econòmica ac-
tual, es va acordar amb els sectors implicats més representatius incrementar el preu 
de referència de les places públiques d’alguns serveis per garantir la sostenibilitat 
dels sectors de gent gran, de persones amb discapacitat, de persones amb problemà-
tica social derivada de malaltia mental i dels serveis d’atenció precoç, i el manteni-
ment de la qualitat dels serveis prestats.

Davant aquesta situació excepcional, el Govern de la Generalitat va aprovar el 
Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter so-
cial per fer front a les conseqüències de la COVID-19. Aquest Decret llei preveia, 
entre altres mesures, l’actualització del cost de referència, el mòdul social i el copa-
gament de les prestacions no gratuïtes i l’actualització del cost de referència de les 
prestacions gratuïtes i d’altres serveis d’atenció a la gent gran, a les persones amb 
discapacitat i a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, 
atenció precoç i tuteles.

S’ha constatat, no obstant això, que al Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, 
es van ometre alguns serveis socials que s’haurien d’haver inclòs. Així mateix, s’ha 
constatat que cal modificar el percentatge d’increment dels mòduls corresponents a 
serveis residencials per a persones amb discapacitat o persones amb malaltia men-
tal. Al Decret llei esmentat aquest percentatge era de l’1,2% i ara es fixa en el 2,5%. 
Per tant, aquestes situacions es corregeixen amb l’aprovació d’aquest Decret llei.

Així mateix, i en el marc de l’emergència sanitària vigent provocada per la CO-
VID-19, les autoritats competents van adoptar en els territoris de la Conca d’Òdena, 
Lleida i Baix Segrià mesures de confinament perimetral molt més restrictives que 
la resta de Catalunya, la qual cosa ha fet que els efectes de la crisi en l’activitat eco-
nòmica i la situació del mercat laboral en aquests territoris siguin molt més acusats.

Aquestes circumstàncies van fer necessari aprovar el Decret llei 49/2020, d’1 de 
desembre, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’ac-
tivitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat 
de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació del 
Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural 
i social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. Amb l’aprovació d’aquest 
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Decret llei es pretén fer front de manera urgent a la situació especial d’aquests terri-
toris, mitjançant l’aprovació de subvencions que promoguin la adopció de projectes 
integrats liderats de forma coordinada pels ens locals i que donin resposta a les ne-
cessitats ocupacionals i del teixit productiu d’aquests territoris.

Davant la urgència per procedir a concedir aquests ajuts, i per tal de simplificar 
la seva tramitació, es proposa, amb la present modificació, la reducció de la justifi-
cació de les despeses a les justes i necessàries per a la verificació de l’objecte sub-
vencionable.

En aquest sentit, es modifiquen els articles 13.2.a) i 14.2 i 3 del referit Decret llei 
49/2020, d’1 de desembre.

Tot el que s’ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció 
normativa immediata del Govern, atès que la consecució d’aquest objectiu necessari 
per satisfer una necessitat social de primer ordre amb la celeritat requerida no es pot 
assolir si es recorre al procediment legislatiu ordinari.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de no-
vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; 

A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d’acord amb el 
Govern, 

Decreto: 

Capítol I. Modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, 
de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les 
conseqüències de la COVID-19

Article 1. Es modifiquen els annexos 1, 2, 3 i 4 del Decret llei 39/2020, 
de 3 de novembre, que queden redactats de la manera següent: 

«Annex 1. Actualització del cost de referència, el mòdul social i el copagament 
relatiu a les prestacions no gratuïtes de la Cartera de serveis socials

Codi
prestació      Prestació 

Cost de referència Mòdul social Copagament

Import Unitat Import Unitat Import Unitat

1.2.6.2.3.2.1 Servei de llar residència 
temporal o permanent 
per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de 
suport intermitent

39,18 € €/estada    

1.191,73 € €/mes 117,50 € €/mes 1.074,23 € €/mes
1.2.6.2.3.2.2 Servei de llar residència 

temporal o permanent 
per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de 
suport limitat

71,81 € €/estada

2.184,22 € €/mes 365,85 € €/mes 1.818,37 € €/mes
1.2.6.2.3.2.3 Servei de llar residència 

temporal o permanent 
per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de 
suport limitat (trastorns 
de conducta)

76,13 € €/estada

2.315,62 € €/mes 390,42 € €/mes 1.925,20 € €/mes
1.2.6.2.3.2.4 Servei de llar residència 

temporal o permanent 
per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de 
suport extens

76,13 € €/estada

2.315,62 € €/mes 390,42 € €/mes 1.925,20 € €/mes
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Codi
prestació      Prestació 

Cost de referència Mòdul social Copagament

Import Unitat Import Unitat Import Unitat

1.2.6.2.3.2.5 Servei de llar residència 
temporal o permanent 
per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de 
suport extens (trastorns 
de conducta)

82,71 € €/estada

2.515,76 € €/mes 497,11 € €/mes 2.018,65 € €/mes
1.2.6.2.3.2.6 Servei de llar residència 

temporal o permanent 
per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de 
suport generalitzat

77,10 € €/estada

2.345,13 € €/mes 426,35 € €/mes 1.918,78 € €/mes
1.2.6.2.3.3.1 Servei de centre 

residencial temporal 
o permanent per 
a persones amb 
discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de 
suport extens

103,94 € €/estada

3.161,51 € €/mes 656,01 € €/mes 2.505,50 € €/mes
1.2.6.2.3.3.2 Servei de centre 

residencial temporal 
o permanent per 
a persones amb 
discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de 
suport extens (trastorns 
de conducta)

119,49 € €/estada

3.634,49 € €/mes 713,82 € €/mes 2.920,67 € €/mes
1.2.6.2.3.3.3 Servei de centre 

residencial temporal 
o permanent per 
a persones amb 
discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de 
suport generalitzat

103,94 €
€/estada

3.161,51 € €/mes 656,01 € €/mes 2.505,50 € €/mes
1.2.6.2.3.3.4 Servei de centre 

residencial temporal 
o permanent per 
a persones amb 
discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de 
suport generalitzat (amb 
problemes de salut o de 
salut mental afegits)

113,53 € €/estada

3.453,20 € €/mes 732,08 € €/mes 2.721,12 € €/mes
1.2.6.3.3.2.1 Servei de llar residència 

per a persones amb 
discapacitat física amb 
necessitat de suport 
intermitent

32,71 € €/estada

994,93 € €/mes 142,77 € €/mes 852,16 € €/mes
1.2.6.3.3.2.2 Servei de llar residència 

per a persones amb 
discapacitat física amb 
necessitat de suport 
limitat

63,84 € €/estada

1.941,80 € €/mes 421,57 € €/mes 1.520,23 € €/mes
1.2.6.3.3.3.1 Servei de centre 

residencial per 
a persones amb 
discapacitat física amb 
necessitat de suport 
extens

97,69 € €/estada

2.971,40 € €/mes 631,42 € €/mes 2.339,98 € €/mes

Fascicle segon
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Codi
prestació      Prestació 

Cost de referència Mòdul social Copagament

Import Unitat Import Unitat Import Unitat

1.2.6.3.3.3.2 Servei de centre 
residencial per 
a persones amb 
discapacitat física amb 
necessitat de suport 
generalitzat

105,55 € €/estada

3.210,48 € €/mes 799,73 € €/mes 2.410,75 € €/mes
1.2.7.2.1 Servei de llar amb suport 

temporal o permanent 
per a persones amb 
problemàtica social 
derivada de malaltia 
mental

23,59 € €/estada

717,53 € €/mes 151,40 € €/mes 566,13 € €/mes
1.2.7.2.2 Servei de llar residència 

temporal o permanent 
per a persones amb 
problemàtica social 
derivada de malaltia 
mental

60,87 € €/estada

1.851,46 € €/mes 362,14 € €/mes 1.489,32 € €/mes

Annex 2. Actualització del cost de referència, relatiu a les prestacions gratuïtes 
de la Cartera de serveis socials

Codi 
prestació Prestació

Cost de referència

Import Unitat

1.2.6.3.5 Servei d’assistència personal per a persones 
amb discapacitat física 18,00 €  €/hora 

1.2.6.4.2 Servei d’assistència personal per a persones 
amb discapacitat sensorial sordceguesa 18,00 €  €/hora 

Annex 3. Actualització dels mòduls corresponents a la línia J (programes de man-
teniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de 
serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb de-
pendència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de 
trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida 
o amb problemàtica social i risc d’exclusió social) que figuren a l’annex 5 de l’Ordre 
TSF/127/2019, de 27 de juny, per la qual s’aproven les bases que han de regir la con-
vocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de 
polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Prestació Tarifes subvenció

Experiències pilot centre de dia - 
Suport intermitent/limitat

Mòdul A 735,20 € €/mes

Mòdul B 441,10 € €/mes

Mòdul C 294,08 € €/mes

Experiències pilot centre de dia - 
Suport extens/generalitzat

Mòdul A 1.209,36 € €/mes

Mòdul B 725,55 € €/mes

Mòdul C 483,69 € €/mes

Servei de llar residència temporal o permanent per a 
persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat 
de suport intermitent 31,92 € €/estada
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Prestació Tarifes subvenció

Servei de llar residència temporal o permanent per a 
persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat 
de suport limitat 64,55 € €/estada

Servei de llar residència temporal o permanent per a 
persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat 
de suport limitat (trastorns de conducta) 68,87 € €/estada

Servei de llar residència temporal o permanent per a 
persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat 
de suport extens 68,87 € €/estada

Servei de llar residència temporal o permanent per a 
persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat 
de suport extens (trastorns de conducta) 75,76 € €/estada

Servei de llar residència temporal o permanent per a 
persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat 
de suport generalitzat 70,62 € €/estada

Servei de llar residència per a persones amb 
discapacitat física amb necessitat de suport intermitent 32,71 € €/estada

Servei de llar residència per a persones amb 
discapacitat física amb necessitat de suport limitat 63,84 € €/estada

Servei de llar residència per a persones amb 
discapacitat física amb necessitat de suport extens 88,52 € €/estada

Servei de llar residència per a persones amb 
discapacitat física amb necessitat de suport generalitzat 96,18 € €/estada

Servei de centre residencial temporal o permanent per a 
persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat 
de suport extens 94,60 € €/estada

Servei de centre residencial temporal o permanent per a 
persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat 
de suport extens (trastorns de conducta) 109,12 € €/estada

Servei de centre residencial temporal o permanent per a 
persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat 
de suport generalitzat 94,60 € €/estada

Servei de centre residencial temporal o permanent per a 
persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat 
de suport generalitzat (amb problemes de salut o de 
salut mental afegits) 103,16 € €/estada

Servei de centre residencial per a persones amb 
discapacitat física amb necessitat de suport extens 92,51 € €/estada

Servei de centre residencial per a persones amb 
discapacitat física amb necessitat de suport generalitzat 100,37 € €/estada

Servei de llar amb suport temporal o permanent per a 
persones amb problemàtica social derivada de malaltia 
mental 579,09 € €/mes

Servei de llar residència temporal o permanent per a 
persones amb problemàtica social derivada de malaltia 
mental 911,42 € €/mes
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Annex 4. Actualització de tarifes de serveis específics

Nom Servei Tippus Servei Nova Tarifa

Residència Assistida Domusvi Mont Martí 
(Profunds) Res. Psiq. places nens 147,41 €

Llar Residència Armengou Res. Psiq. places nens 147,41 €

Residència per a Nens i Adolescents amb 
Discapacitat Intel·lectual ‘La Caseta’ Res. Psiq. places nens 147,41 €

Residència per a Nens i Adolescents amb 
Discapacitat Intel·lectual ‘El Turó’ Res. Psiq. places nens 134,02 €

Residència Centre ‘Joan Riu’ Res. Psiq. places nens
103,96 €

113,53 €

Residència Àtria (12 places) Res. Psiq. places nens 147,41 €

Aremi Residència 2 Res. Discap. Física nens 140,52 €

 

Llar Cau Blanc Res. Aut. 131,88 €

Llar Cottet Res. Aut. 131,88 €

Residència Guru Valldoreix Res. Aut. 131,88 €

Mas Casadevall I Res. Aut.
119,49 €

131,88 €

 

Pere Mata - UAPE UAPE 75,51 €

Villablanca Serveis Assistencials (UHEDI) UHEDI 75,51 €

Hospital Psiquiàtric Salt (UHEDI) UHEDI 75,51 €

Unitat Polivalent Benito Menni en Salut 
Mental de l’Hospitalet (UAPE) UAPE 75,51 €

Sagrat Cor - UAPE UAPE 75,51 €

Sant Joan de Déu Terres de Lleida (UAPE) UAPE 75,51 €

Sant Joan de Déu Terres de Lleida (UHEDI) UHEDI 75,51 €

Parc Sanitari Sant Joan de Déu-Numància 
(UAPE) UAPE 75,51 €

Sant Joan de Déu - UHEDI UHEDI 75,51 €

Capítol II. Modificació del Decret llei 49/2020, d’1 de desembre, de 
mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de 
l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major 
afectació en el mercat de treball de la  COVID-19 en determinats 
territoris de Catalunya

Article 2. Es modifica la lletra a) de l’article 13.2 del Decret llei 49/2020, 
d’1 de desembre, que queda redactada de la manera següent: 
«a) Prospecció i assessorament
S’estableix un import màxim de 46.312,48 euros per persona que faci les tasques 

de prospecció i assessorament, calculat sobre la base del cost de personal durant el 
període d’execució del programa, incrementat en un 15% per a despeses indirectes.»

Article 3. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 14 del Decret llei 
49/2020, d’1 de desembre, que queden redactats de la manera següent: 
«14.2 Per a les actuacions la modalitat de justificació de les quals sigui l’acre-

ditació per mòduls, d’acord amb el que preveu l’article 23 d’aquest Decret llei, la 
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totalitat de les despeses s’ha d’acreditar mitjançant la justificació de l’execució dels 
mòduls establerts a l’article 13.

«14.3 Per a les actuacions la modalitat de justificació de les quals sigui el comp-
te justificatiu, són subvencionables les despeses directes de personal, que hauran 
d’incloure les retribucions salarials del personal i les quotes de la Seguretat Social 
a càrrec de l’entitat.

«També són subvencionables les despeses indirectes, que s’imputaran amb un 
tant alçat del 15% sobre les despeses directes de personal, sense aportació de justi-
ficants de despesa.»

Disposició transitòria. Aplicació retroactiva de preceptes determinats 
1. L’aplicació dels imports modificats per aquest Decret llei als annexos del De-

cret llei 39/2020, de 3 de novembre, té efecte retroactiu a partir de l’1 de gener de 
2020.

2. Les entitats amb concerts han de presentar la factura de regularització 
d’aquests imports amb data 31 de desembre 2020, entre l’1 i el 5 de gener de 2021.

3. Els imports relatius al cost del copagament dels serveis modificats per aquest 
Decret llei a l’annex 1 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, tenen efecte des 
de l’1 de gener de 2021.

Disposicions finals

Primera. Habilitació en relació amb el Decret llei 29/2020, de 28 de 
juliol, pel qual s’adopten mesures pressupostàries en relació amb el 
desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de 
determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció diürna 
que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als 
brots de la pandèmia generada per la COVID-19, pel qual es manté la 
vigència de preceptes en matèria d’infància i adolescència del Decret 
llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, 
socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada 
per la COVID-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica 
el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter 
econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social.
S’habilita el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies per ordenar, mitjan-

çant Resolució, el pagament directe de les mesures que preveu el Decret llei 29/2020, 
de 28 de juliol, als centres residencials i els centres d’atenció diürna acreditats amb 
places col·laboradores o amb places finançades amb prestació econòmica vinculada.

Segona. Rang normatiu de determinats preceptes
1. L’article 1 d’aquest Decret llei manté rang reglamentari d’Ordre als efectes del 

seu desplegament, modificació i derogació.
2. Els imports establerts a l’article 1 d’aquest Decret llei són aplicables fins que 

s’aprovi una nova Ordre de modificació dels preus establerts per la Cartera de ser-
veis socials.

3. En el cas dels serveis que no tenen els preus establerts a la Cartera de serveis 
socials, l’import es podrà modificar mitjançant la Resolució de convocatòria públi-
ca de provisió de serveis, i començarà a ser aplicable a partir de la formalització de 
noves provisions, d’acord amb el que estableix el Decret 69/2020, de 14 de juliol, 
d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Aten-
ció Pública.

Tercera. Modificació automàtica d’instruments de relació
Els nous imports fixats a l’article 1 d’aquest Decret llei modifiquen automàti-

cament els establerts a les resolucions, contractes, convenis, ordres o qualsevol al-
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tre instrument de relació vigent, de manera que s’autoritza el pagament immediat 
d’aquests imports actualitzats mitjançant la facturació i els altres mecanismes de 
pagament mensuals.

Quarta. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s’apliqui aquest Decret llei coo-
perin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 15 de desembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Chakir El Homrani Lesfar, 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Antecedents del Decret Llei
1. Text del Projecte de decret llei de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de  

novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les con-
seqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, d’1 de desembre, de mesu-
ra urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica 
per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la 
 COVID-19 en determinats territoris de Catalunya, aprovat pel Govern a la sessió de 
data 15 de desembre de 2020.

Documentació:
2. Justificant d’inici de la tramitació, del secretari general al secretari del Go-

vern, d’11 de desembre de 2020.
3. Memòria econòmica de la directora general de l’Autonomia Personal i la Dis-

capacitat, de 12 de desembre de 2020
4. Informe justificatiu de la secretària d’Afers Socials i Famílies, de 14 de de-

sembre de 2020.
5. Memòria justificativa i econòmica de la directora General del Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya, de 14 de desembre de 2020.
6. Informe econòmic, de la sub-directora general de Planificació i Gestió Pres-

supostària, de 14 de desembre de 2020.
7. Informe jurídic de l’Advocat en Cap i la Cap de l’Àrea Jurídica de Treball i 

Relacions Laborals, de 14 de desembre de 2020.
8. Informe de la directora general de Pressupostos, de 14 de desembre de 2020.
9. Certificat del secretari del Govern de 15 de desembre de 2020.
10. Decret Llei 51/2020, de 15 de desembre, de modificació del Decret llei 

39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer 
front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, d’1 de desem-
bre, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat 
econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de 
treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya, publicat al DOGC 
núm. 8297 - 17.12.2020.

N. de la r.: Els antecedents del Decret Llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a 
redreçar el rumb cap a l’escola inclusiva
250-01629/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 88904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre accions urgents per redreçar el rumb cap a l’escola inclusiva, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Fa tres anys s’aprovava el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa 

a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu i a dia d’avui el seu desplega-
ment ha estat pràcticament nul, tal i com també ha reconegut en ocasions el propi 
Conseller d’Educació. Malgrat alguns avenços que sens dubte celebrem, no ha millo-
rat la capacitat de les escoles d’acollir tot l’alumnat del seu entorn, sigui quina sigui la 
condició, i continuen mancant recursos per poder fer una atenció adequada a l’alum-
nat amb NEE. Tant és així que el mes de novembre coneixíem les dades de personal 
de suport a l’alumnat amb NEE arran d’una pregunta per escrit presentada pel Grup 
Socialistes i Units per Avançar al Govern, en què quedava clar que, mentre s’ha més 
que duplicat l’alumnat amb diagnòstic de NEE en els darrers 10 anys, el personal de 
suport dels EAPs, etc., s’ha mantingut estable, és a dir, mentre la complexitat i l’hete-
rogeneïtat a les aules ha crescut moltíssim, aquesta diversitat no ha anat acompanyada 
de recursos ni de personal educatiu de suport.

Paral·lelament, al novembre de 2020, la Plataforma d’Escola Inclusiva de Cata-
lunya feia públic un «Decàleg d’Accions Urgents per redreçar el rumb cap a l’escola 
inclusiva» que posava de manifest que «les dades no conviden a l’optimisme i amb 
massa freqüència arriben casos individuals que més aviat fan pensar que no només 
no avancem, sinó que fins i tot podem estar reculant». Igualment, aquesta Plata-
forma plantejava un seguit de reivindicacions a fi de redreçar el rumb, recuperar el 
temps perdut i tornar a observar progressos en aquest llarg camí cap a l’escola in-
clusiva.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de crear una comissió d’es-

tudi sobre el desplegament del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció edu-
cativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, el funcionament dels 
CEEPSIR i dels SIEI, i la situació dels centres d’educació especial.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a. Elaborar i publicar un mapa de recursos de l’escola inclusiva en el territori.
b. Posar en marxa una campanya de divulgació adreçada a famílies i professio-

nals, sobre el dret dels infants a una escolarització inclusiva i sobre els beneficis que 
la diversitat aporta al conjunt del grup classe.

c. Garantir el suport econòmic a tots els CEE, públics i concertats, que presentin 
un pla per reconvertir-se en CEEPSIR.
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d. Intensificar les accions inclusives a l’etapa postobligatòria, amb l’avaluació 
i ampliació dels Itineraris de Formació Específica (a més territoris i a més disci-
plines), i l’adaptació del batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà per alumnes 
amb discapacitat, amb una durada de tres anys.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre el manteniment dels grups i les línies a 
les escoles públiques
250-01630/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC, MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 88946 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució pel man-
teniment de tots els grups i línies a les escoles públiques, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El tancament d’escoles públiques comporta una pèrdua de l’oferta educativa per a 

les classes populars. Això suposa una major dificultat per accedir a l’escola pública 
i més fugides cap a la concertada i la privada, fet que afavoreix ràtios altes, massifi-
cació a les aules, contràriament al model de proximitat.

Els infants no són números. Al voltant de cada escola que es tanca hi ha famílies 
i mestres que han creat una gran comunitat. Cada tancament és un procés dolorós 
per a aquests infants. No es tenen en compte els drets del col·lectiu més vulnerable: 
els infants. No els han preguntat quina és la seva opinió, i encara menys han tingut 
en compte com els pot afectar aquesta situació de canvi.

Amb l’argument d’optimització de recursos es tanquen escoles que funcionen. 
Perquè l’educació té com a funció formar persones i no pas esdevenir un negoci. Les 
nostres escoles no necessiten més retallades, sinó més inversió.

Es pren l’argument d’una baixada de natalitat com a factor determinant quan la 
demografia es pot interpretar des de molts punts de vista (ciutat, zones, barri...) i 
és molt manipulable. En qualsevol cas, defensem que la baixada de natalitat hauria 
de ser una oportunitat per incrementar qualitat i equitat: baixant ràtios, no tancant 
escoles. La reducció de les ràtios és una demanda històrica de la comunitat educa-
tiva (sindicats, entitats, professorat, famílies) i pren encara més sentit en la situació 
sanitària actual. A més, la crisi econòmica expulsa cada any milers de famílies del 
centre cap a la perifèria, i per tant necessitem escoles amb matrícula oberta tot l’any 
per absorbir aquesta demanda sense estressar les ràtios.

Davant de la política d’impulsar fusions, defensem que mantenir els diferents 
centres educatius permet tenir capacitat d’absorbir línies en cas que en un futur can-
viï la taxa de natalitat o la fluctuació demogràfica i s’evita, així, la massificació a les 
aules. A més, en aquests processos s’impedeix a les famílies a continuar participant 
en un Projecte Educatiu que ja s’han fet seu, l’entorn del que formen part, les ins-
tal·lacions, l’equip docent amb el que treballen, etc.

S’està mercantilitzant l’educació en comptes de fer una aposta clara pels models 
educatius que funcionen. Es premien escoles que segreguen per sexes, escoles reli-
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gioses i centres que no atenen a la diversitat. Es provoca la massificació incremen-
tant la ràtio, es col·loquen quatre línies per curs en escoles dissenyades i construïdes 
per dues línies, se separen els germans en centres educatius diferents o es deriven 
directament a la concertada/privada.

Calen projectes educatius amb més base social, equilibrats i sostinguts en el 
temps. Sense haver de patir de forma cíclica quins canvis poden patir, segons la for-
ça política que hi ha al capdavant. Cal inversió per a la millora de les infraestructu-
res de les escoles públiques

Per aquests motius, presentem la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya constata que: 
1. Cal obrir el diàleg per poder arribar a un consens a l’hora de buscar solucions 

i alternatives a la mort de projectes educatius, comptant amb tots el agents socials: 
AFFAC, famílies, docents, sindicats, assemblea groga, consistoris. Tancar una es-
cola no és una mesura que s’hagi de prendre en un fred despatx i d’esquena a la co-
munitat educativa.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
2. Atesa la situació d’emergència educativa a no tancar cap grup ni línia d’escola 

pública actualment en funcionament.
3. Aturar els processos de fusió, tancament i d’eliminació d’aules que afecten 

els següents centres, tot prenent compromisos concrets per assegurar la continuïtat 
d’aquests centres: 

–  Escola Jaume Balmes, de Cervera
–  Escola Can Clos, de Barcelona
–  Escola Les Fontetes, de Cerdanyola 
–  Escola Polinyà, de Polinyà

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC; Marc Parés Franzi, diputat  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura mèdica 
dels turistes i les despeses suplementàries en què puguin incórrer a 
causa de la Covid-19
250-01631/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 88947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, Dimas Gragera Velaz, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució per garantir la cobertura mèdica dels 
turistes i les despeses suplementàries en què puguin incórrer a causa de la Covid-19, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Com és ben sabut, el sector turístic a Catalunya té una importància molt signi-

ficativa. L’any 2019 va representar pràcticament un 13% del nostre PIB, aquest any, 
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sofrirà molt probablement una caiguda de casi un 70% que el deixarà a un nivell 
desconegut per la nostra economia, un 3% del PIB català.

La caiguda en la facturació es calcula que serà de l’entorn de 15.000 milions 
d’euros, i per últim, però això no menys important, és l’efecte que pot tenir sobre 
l’ocupació al sector on les estimacions són de que es perdran al voltant d’un 25% 
dels llocs de treball, entre 82.000 i 95.000 llocs de feina.

A part dels plans de xoc que insistentment estem demanant que apliqui el Go-
vern per tal de pal·liar els efectes negatius més directes, és també necessari aplicar 
mesures que afectin la demanda del sector.

Així doncs, i vistes les experiències que han estat desenvolupades a altres comu-
nitats, ens sembla molt adient que el Govern utilitzi una eina molt senzilla d’aplicar 
i que pot donar molta més confiança als consumidors, sobretot als estrangers, a l’ho-
ra de triar el destí turístic, tant si és per qüestions de lleure com si és el de negocis.

L’alternativa que proposem és la contractació d’una assegurança de viatge per 
part del Govern de la Generalitat que permeti asseguran les cobertures mínimes 
perquè un viatger es senti segur fora del seu lloc habitual de residència.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir l’assistència sanitària gratuïta per als turistes estrangers que es con-

tagiïn de Covid-19 durant la seva estada a Catalunya o que s’hagin posat malalt per 
un contagi anterior a la seva arribada a Catalunya.

2. Contractar una assegurança que cobreixi una quantitat suficient per fer front 
a les despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques o d’hospitalització per Co-
vid-19, si cal prolongar l’estada per quarantena, i fins a un màxim de 15 dies, tant al 
malalt com al seu acompanyant, així com totes les despeses de repatriació, a tots els 
turistes que escullin Catalunya com la seva destinació turística. L’assegurança co-
brirà des de gener de 2021 fins a desembre del mateix any i sols cobrirà als turistes 
estrangers i als seus familiars que pernoctin en un allotjament reglat de la comuni-
tat, és a dir, hotels, apartaments, pensions, hostals, albergs, campaments de turisme 
o cases rurals.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martí Pachamé Barrera, Dimas Gragera Ve-

laz, diputats, GP Cs

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’abandonament 
de les polítiques socials
302-00278/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 88986 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·la-
ció al Govern sobre l’abandonament de les polítiques socials (tram. 300-00349/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña constata que: 
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Debido a la situación actual de abandono y dejadez en la que se encuentra nues-
tra comunidad autónoma en políticas sociales que han supuesto el derrumbe del 
sistema catalán en políticas e indicadores sociales causados por la mala gestión y 
despilfarro de dinero público, junto con la falta de compromiso a la hora de solu-
cionar los problemas reales de los catalanes, desde Ciudadanos instamos de manera 
urgente a las siguientes acciones: 

A. Blindar el cuarto pilar del estado del bienestar
Durante los últimos años los indicadores sociales en Cataluña no han dejado de 

empeorar debido a los continuos recortes y a la malversación de los fondos sociales 
que han motivado el derrumbe del Cuarto Pilar del Estado de Bienestar en Cataluña.

Por este motivo el Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Personarse en la causa o causas que se deriven de la causa especial 20907/2017 

para reclamar el dinero malversado en la celebración del referéndum ilegal del 1 de 
octubre de 2017.

2) Realizar un control exhaustivo por parte del Govern de la Generalitat del cum-
plimiento de los estándares de calidad del servicio en todas las contrataciones de la 
Generalitat con empresas que gestionan los recursos residenciales públicos en los 
seis primeros meses del año 2021.

3) Cumplir con la Ley 10/2020 de modificación de la Ley 14/2010 de los dere-
chos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia en relación con la exención 
de copago a los menores huérfanos tutelados por la Generalitat de Cataluña, devol-
viendo las pensiones de orfandad a sus legítimos dueños.

4) Dotar la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía, 
de suficiente presupuesto para dar cobertura a todos los ciudadanos que cumplen 
los requisitos de acceso y generalizar su compatibilidad con las rentas del trabajo.

5) Proveer los fondos necesarios para resolver las situaciones de falta de acceso a 
los suministros energéticos básicos de la vivienda gestionando eficazmente el Fondo 
de Pobreza Energética.

6) Combatir la feminización de la pobreza, avanzando en políticas de concilia-
ción del tiempo social y el tiempo laboral, de corresponsabilidad entre hombres y 
mujeres, de reducción de la brecha salarial, el desempleo femenino y la precariedad 
laboral de las mujeres.

7) Garantizar la dotación presupuestaria necesaria para combatir la violencia 
machista a todos los niveles institucionales, que cubra el aumento de plazas en cen-
tros de acogida con una atención integral de asistencia sanitaria, terapéutica, psico-
lógica y de inserción sociolaboral.

8) Abordar una reforma integral del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) po-
tenciando la atención individualizada de las personas en situación de desempleo.

9) Reforzar con medios técnicos la Inspección de Trabajo de Cataluña para lu-
char contra el fraude y la precariedad laboral.

B. Garantizar la protección a la infancia y adolescencia
Los indicadores de pobreza infantil llevan años aumentando en Cataluña según 

datos proporcionados por el IDESCAT. El principal motivo es la baja inversión en 
políticas de infancia que nos sitúa por debajo de la media española. Por este motivo 
el Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

10) Aumentar la inversión en políticas sociales hasta alcanzar, como mínimo, 
la media española en 2021, elaborando a su vez una Estrategia Catalana contra la 
Pobreza Infantil para garantizar la igualdad de oportunidades, dotando los recursos 
humanos y económicos necesarios para que las familias puedan garantizar su ade-
cuada atención, educación, cuidado y bienestar.

11) Realizar una auditoría externa de la gestión de la Dirección General de Aten-
ción a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de los últimos 10 años, mediante la 
contratación de una entidad externa e independiente, con el objetivo de esclarecer 
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su gestión y garantizar su correcto funcionamiento para asegurar la protección de 
la infancia y la adolescencia en Cataluña, presentando en sede parlamentaria los 
resultados de la misma y los documentos utilizados para su realización antes de la 
finalización del primer semestre de 2021. En especial, el Govern debe velar por que 
la auditoría a realizar permita una investigación de todas aquellas adjudicaciones de 
contratos públicos a entidades con las que sus miembros y altos cargos o ex miem-
bros y ex altos cargos tengan o hayan tenido vinculación, posibilitando así la perse-
cución administrativa y/o penal de los posibles ilícitos cometidos.

12) Mejorar la atención a la infancia planificando, reorganizando y dotando de 
suficiente presupuesto el sistema de protección de menores, aumentando las pla-
zas residenciales y mejorando las ratios de profesionales para poder llevar a cabo 
una acción educativa y terapéutica eficiente, garantizando el cumplimiento de es-
tándares de calidad residencial, que exige que la estancia en un centro reproduzca 
al máximo las condiciones de vida familiar, que permita al menor un crecimiento 
armónico y estable, con grupos de convivencia reducidos y con un educador social 
que realice la función de tutor de referencia o cotutor.

C. Garantizar los derechos de las personas mayores
Las políticas relacionadas con las personas mayores y con el envejecimiento acti-

vo deben ser una prioridad en la agenda política, y tener su reflejo en el gasto social, 
incrementándose las partidas económicas para ofrecer una mejor cobertura a través 
de servicios y prestaciones públicas suficientes, y se garanticen sus condiciones de 
acceso y disponibilidad. Por este motivo el Parlamento de Cataluña insta al Govern 
de la Generalitat a: 

13) Cumplir y respetar el derecho a la igualdad y la no discriminación de las 
personas mayores garantizando la atención a sus necesidades sanitarias y sociales 
desde la red sanitaria y social pública.

14) Aumentar la financiación de las políticas públicas destinadas a las personas 
mayores, como son la Atención a la Dependencia o los Programas de Envejecimien-
to Activo ofreciendo una atención de calidad a las personas dependientes, reducien-
do las listas de espera y asegurando la calidad del empleo de los profesionales del 
sector.

15) Reducir los plazos de valoración de la dependencia, redacción del Plan Indi-
vidual de Atención, el cobro de la prestación y/o acceso a servicios de atención a la 
dependencia, garantizando un plazo máximo de 3 meses de espera.

D. Revertir la infrafinanciación de los servicios sociales y de atención a las personas
Cataluña sigue sin revertir los recortes sociales aplicados en los últimos años es-

tando por debajo de la media española en inversión por habitante. Por este motivo el 
Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

16) Actualizar y ampliar de forma urgente la Cartera de Servicios Sociales de la 
Ley 12/2007 de servicios sociales, ajustando la ratio de personal de los servicios a 
las nuevas realidades demográficas, junto con una memoria económica para el ejer-
cicio 2021 que garantice los servicios y prestaciones de los servicios sociales.

E. Acabar con la desigualdad territorial de los recursos de atención a las personas
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
17) Partiendo de un estudio detallado de la oferta actual territorializada, diseñar 

un mapa completo de los recursos de atención a las personas, desarrollando un plan 
para completar las carencias que se detecten y calendarizando su entrada en funcio-
namiento en un plazo máximo de 4 años.

F. Activar el despliegue de las leyes sociales catalanas
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
18) Desplegar mediante reglamento la Ley 11/2014 para garantizar los derechos 

de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homo-
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fobia, la bifobia y la transfobia, dotándola de suficiente presupuesto para ofrecer una 
verdadera atención y reparación a las víctimas de la conculcación de sus derechos.

19) Desplegar reglamentariamente la Ley 14/2010 de derechos y oportunidades 
en la infancia y la adolescencia, dando traslado a los grupos parlamentarios de los 
decretos desplegados y los recursos económicos asociados.

20) Desplegar reglamentariamente la Ley 13/2014 de accesibilidad, dotándola de 
suficiente presupuesto.

21) Desplegar la Ley 17/2010 de la lengua de signos catalana, dotándola de un 
presupuesto adecuado para hacer efectivos los derechos que en ella se recogen y, 
en especial, asegurando una dotación suficiente de intérpretes en lengua de signos.

22) Dar cumplimiento a la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda, dotándola de 
presupuesto suficiente para alcanzar el objetivo de conseguir un parque mínimo del 
15% de viviendas destinadas a políticas sociales en Cataluña.

23) Desplegar totalmente la Ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la 
violencia machista, dotándola de suficiente presupuesto para combatir las agresiones 
sexuales, el tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas, la mutilación genital fe-
menina y el riesgo de padecerla, los matrimonios forzados, la violencia derivada de 
los conflictos armados y la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos.

G. Priorizar la recuperación social de cataluña tras la crisis covid
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
24) Aprobar un Plan de Emergencia Social por la COVID-19 que permita abor-

dar las consecuencias de la crisis sanitaria causada por esta pandemia, con especial 
incidencia en los grupos de población en situación de especial vulnerabilidad. Este 
Plan abordará: 

a. Un diagnóstico de situación que permita evaluar el impacto social de la pan-
demia de COVID-19 en los diferentes grupos de población, con referencia expresa 
a su impacto por género, grupos de edad, población con discapacidad y población 
perteneciente a minorías étnicas o colectivos migrantes.

b. Un análisis de la respuesta ofrecida desde los sistemas de protección social 
para hacer frente a las consecuencias sociales de este impacto, tanto en el caso de 
la población activa, desde el ámbito del empleo como de la población inactiva, con 
referencia expresa a los grupos de población vulnerable.

c. Las reformas que permitan minorar este impacto y encauzar una recuperación 
social, al objeto de prevenir el riesgo de exclusión y corregir situaciones de exclusión 
social, con consideración expresa de aquellas situaciones de cronicidad.

d. Las garantías que puedan desplegarse, con carácter de atención de emergen-
cia, sin perjuicio de su eventual vocación de permanencia, para hacer frente a cir-
cunstancias específicas de privación material severa que determinan la situación 
de pobreza de sus beneficiarios, en necesidades relacionadas con derechos básicos 
como la alimentación, la vivienda, la salud o la educación, entre otros.

25) Elaborar una Estrategia de Prevención y Lucha contra la Exclusión Social 
post Covid-19, que permita actualizar las líneas de actuación y las políticas dirigidas 
a la promoción de la inclusión social, la prevención del riesgo de exclusión y la aten-
ción a la exclusión social. En esta nueva actualización, con la finalidad de abordar 
el impacto social causado por la crisis sanitaria de COVID-19 e integrar las políti-
cas que se han puesto en marcha durante los últimos meses para hacer frente a sus 
consecuencias, se abordarán específicamente, entre otros, al menos los siguientes 
aspectos: 

a. Los necesarios mecanismos de coordinación y cooperación con las Entidades 
Locales para garantizar la coherencia y de las políticas de lucha contra la pobreza y 
la exclusión social, promoviendo la igualdad social entre todos los ciudadanos con 
independencia de donde residan.
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b. El refuerzo de las políticas dirigidas con carácter específico a atender situa-
ciones de pobreza infantil, reforzando los actuales programas dirigidos a procurar 
la garantía de los derechos básicos de todos los niños y niñas, con la participación 
de las acciones que se emprendan desde el Alto Comisionado para la Lucha contra 
la Pobreza Infantil.

c. La atención prestada atendiendo a las circunstancias específicas de los grupos 
más vulnerables de población, con perspectiva de género y edad, con especial refe-
rencia a las necesidades de las personas con discapacidad, las personas pertenecien-
tes a minorías étnicas o colectivos migrantes, o a las que viven en entornos rurales.

Palacio del Parlamento, 18 de diciembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat Els drets d’infants i adolescents: 
centre d’atenció en les separacions conflictives
360-00036/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 88885).
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2020.

Al president del Parlament
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’informe Els drets d’infants i adolescents: centre d’atenció 

en les separacions conflictives, fruit de l’anàlisi de les nombroses queixes i consul-
tes relacionades amb separacions conflictives de parella o situacions d’enfrontament 
entre els progenitors.

L’informe reclama una política pública integral que fomenti la mediació per pre-
servar els drets dels infants davant els conflictes entre progenitors, ja que s’ha detec-
tat que les separacions conflictives poden provocar un greu patiment als infants que 
pot tenir efectes negatius en la seva estabilitat i en el seu desenvolupament personal.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 64, aquest informe ha d’ésser objecte de debat parlamentari en co-
missió.

Tot esperant que l’anàlisi dels drets motivi el treball de la Cambra, us saludo 
cordialment,

Barcelona, 16 de desembre de 2020
Rafael Ribó, síndic

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/148352670.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/148352670.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT

Reg. 88948 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlament
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 74.1 i 76.4 del Reglament del Parlament, 
comunica que la diputada Elsa Artadi i Vila d’aquest grup parlamentari ha estat de-
signada per a formar part de la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 88917 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.12.2020

A la Mesa de la Diputació Permanent
Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada, Vidal Arago-

nés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del 
Reglament del Parlament, us comunica que el diputat Vidal Aragonés Chicharro 
substituirà de forma permanent la diputada Maria Sirvent Escrig en la Diputació 
Permanent.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2020
Carles Riera Albert, representant; Maria Sirvent Escrig, Vidal Aragonés Chic-

harro, diputats, SP CUP-CC

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 857/XII, sobre l’adopció de 
mesures urgents per a la protecció del delta de l’Ebre
290-00766/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 88907 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del 

Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 857/XII,  
sobre l’adopció de mesures urgents per a la protecció del delta de l’Ebre (tram. 290-
00766/12), us informo del següent:
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Les competències sobre el litoral del delta i sobre el riu Ebre, imprescindibles per 
abordar la qüestió de la regressió del delta, corresponen al Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) i a la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre. Això condiciona, fortament, l’acció de la Generalitat de Catalunya.

El Govern de la Generalitat treballa per tal que es concreti un Pla de mesures 
per frenar la regressió i la subsidència del delta de l’Ebre, i tracta de fer-ho de forma 
coordinada amb el Govern d’Espanya i tenint en compte les propostes d’actuació 
consensuades des del territori per la Taula de Consens del Delta de l’Ebre.

La Taula de Consens pel Delta està formada per les dues comunitats de regants, 
els set ajuntaments del delta (Amposta, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jau-
me d’Enveja, Camarles, l’Aldea i l’Ampolla) i la Generalitat. En aquest sentit, des de 
fa més d’un any, s’ha mantingut una una relació estreta i continuada de treball, tant 
a nivell polític com tècnic.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha reclamat en diverses ocasions la 
creació d’una comissió mixta amb l’Estat i la Taula de Consens per elaborar un pla 
d’acció conjunt contra la regressió del delta. S’han enviat diverses cartes adreçades  
a la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, demanant la creació 
formal i urgent d’aquesta comissió. Tanmateix, la resposta de la ministra s’ha  limitat 
a exposar que el Govern central és l’administració competent i que està elaborant in-
ternament un pla per a la protecció del Delta. El Govern català no comparteix aquest 
criteri i considera que les propostes del pla haurien de ser treballades i consensua-
des ja d’inici per part de tots els actors implicats, assolint compromisos qualitatius  
i quantitatius que obliguin les diferents administracions a dur-los a terme.

El passat dia 18 de novembre, el Subdelegat del Govern a Tarragona va convocar 
una videoconferència en la que es va presentar un avenç del Pla per a la Protecció 
del Litoral del Delta de l’Ebre, elaborat pel MITECO, amb la participació del secre-
tari d’Estat de Medi Ambient i la delegada del Govern a Catalunya.

En aquesta videoconferència, els membres del Ministeri van presentar els objec-
tius generals del Pla, així com tota una sèrie de consideracions prèvies que es van 
estructurar en els següents blocs: Problemàtiques globals i parcials del delta, Estudis 
recents, Sediments (fonts, embornals i distribució), Transport de sediments, Balanç 
sedimentari, Canvi Climàtic, Tipologia d’actuacions i Alternatives d’actuació.

Finalment, es va presentar una proposta d’actuacions de caire genèric i que només 
apuntava possibles línies d’actuació, entre les quals cal destacar la recuperació del 
Domini Públic Marítim Terrestre, la creació d’una franja de protecció que permeti 
el lliure moviment de la costa, una elevació de la berma que tingui en compte els 
horitzons d’elevació del nivell del mar o l’execució de quatre possibles retro-transva-
saments (transport de sorres des de les zones d’acumulació fins a les zones on s’està 
produint un major retrocés de la línia de costa).

Pel que fa a la mobilització de sediments al llarg de la conca, la proposta del 
Ministeri inclou les actuacions següents: la posada en marxa d’un Observatori hi-
drològic del Delta de l’Ebre per tal de disposar de dades objectives sobre el règim 
hidrològic i sedimentari del riu, l’elaboració de nous estudis per analitzar una pos-
sible mobilització de sediments, la realització de proves pilot de transvasament de 
sediments (inicialment a partir dels embassaments de Ciurana, Margalef i Guiamets) 
i l’elaboració d’un protocol de gestió dels sediments a l’Ebre.

Els representants del Ministeri van explicar que aquesta proposta no es podia 
considerar definitiva, i que fins a finals d’any, se li podien fer arribar observacions i 
suggeriments previs, donat que la intenció és que el Pla sigui presentat oficialment 
durant el primer trimestre de l’any 2021, moment en el qual s’obrirà un termini for-
mal per a presentar-hi al·legacions. La Generalitat de Catalunya té la intenció de 
presentar observacions en aquesta fase prèvia, si bé es constata la dificultat per fer-
ho, donat que a dia d’avui, només disposem de la presentació enviada pel Ministeri, 
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sense haver rebut encara cap document tècnic que es pugui analitzar amb la profun-
ditat que requeriria un Pla com aquest.

En data 21 de novembre, la Taula de Consens pel Delta va fer arribar al grup de 
treball tècnic amb la Generalitat una primera proposta d’eventual actuació d’emer-
gència mitjançant la gestió de sorres litorals. Es tracta d’una proposta d’actuació en 
el context de reforçar les obres d’emergència dutes a terme per la Direcció General 
de la Costa i el Mar del Ministeri després del temporal Glòria. Aquest document 
s’està analitzant actualment a nivell tècnic, i pot ser la base per a la concreció d’una 
sèrie d’actuacions que la Taula considera que s’haurien d’executar abans de finals 
del proper mes de març, època en la qual comença el període de nidificació al Del-
ta. En qualsevol cas, aquestes actuacions de transvasament de sorres litorals, s’hau-
rien d’entendre com a complementàries a una solució de caire definitiu, que ha de 
passar per una adequada gestió dels sediments fluvials al llarg de tota la conca, que 
permetin donar coherència a les mesures per a la conservació de la integritat física 
del Delta.

Pel que fa a la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, aquesta 
es convoca cada cop que hi ha algun assumpte rellevant sobre el qual cal compartir 
posició. Precisament, el passat 28 de juliol de 2020 es va convocar per tractar tots 
els assumptes relacionats amb la protecció del Delta i els projectes que s’estan des-
envolupant.

Sobre la planificació hidrològica per a la conca de l’Ebre (període 2021-2027), la 
competència en aquest àmbit és de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). 
Tanmateix, el Govern de Catalunya, mitjançant l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), ha presentat al·legacions dins del tràmit de participació i recollida d’apor-
tacions actualment en curs i ho farà, evidentment, quan el segon semestre de 2021 
surti a informació pública. En aquestes al·legacions es demana fixar uns nous cabals 
ecològics per al tram final del riu Ebre adequats a les necessitats dels ecosistemes 
del Delta. En qualsevol cas, aquests cabals han d’incloure no només els cabals lí-
quids, sinó també els sòlids.

Pel que fa als sediments de la conca de l’Ebre, al Congrés dels Diputats s’han 
aprovat dues Proposicions No de Llei en referència a la necessitat d’impulsar un pro-
jecte pilot de transferència controlada de sediments des de l’embassament de Riba- 
roja d’Ebre a la desembocadura del Delta de l’Ebre, així com a redactar i aprovar un 
Pla de Gestió Integral dels sediments a la conca de l’Ebre. A dia d’avui cap d’aques-
tes dues propostes s’ha dut a terme.

Paral·lelament, la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de 
Catalunya va aprovar en la seva sessió de 5 de juliol de 2017 la Resolució 744/
XI sobre la realització d’actuacions científiques, legislatives i jurídiques per a mobi-
litzar els sediments retinguts als embassaments de la conca de l’Ebre. En el punt 2  
d’aquesta resolució el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
crear una comissió política i tècnica sobre els sediments de la conca de l’Ebre, es-
pecialment pel que fa a la part d’aquesta conca situada en el territori de Catalunya, 
com les preses de Riba-Roja d’Ebre i Flix.

En compliment d’aquesta Resolució, el novembre de 2017 el Departament de 
Territori i Sostenibilitat va constituir un Grup de treball amb la participació de la 
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, l’ACA, l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), el Departament d’Enginyeria Civil 
i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Plataforma de De-
fensa de l’Ebre, la Plataforma Campanya pels Sediments de l’Ebre, la Càtedra de 
Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de Lleida. 
Aquest Grup de Treball s’ha reunit en quatre ocasions: el 16 de novembre de 2017, 
el 30 de maig de 2018, el 7 d’abril de 2020 i l’1 de desembre de 2020.
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Algunes de les iniciatives dutes a terme fins ara per aquest Grup de treball han 
estat l’enviament d’escrits a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats 
instant al compliment de les Proposicions No de Llei aprovades, la recopilació i 
l’anàlisi de tots els treballs científics i tècnics duts a terme fins ara a l’àmbit del Delta 
i instar al MITECO que vetlli pel control dels mecanismes de desguàs de les preses 
tal i com marca la legislació actual, entre d’altres.

Com a actuacions més concretes, s’ha dut a terme un requeriment d’informació 
a la CHE sobre els informes anuals de les inspeccions a les preses de Mequinensa, 
Riba-roja i Flix. També cal citar l’enviament d’una carta al Director General del 
Agua del MITECO sol·licitant les «Normes d’explotació» de les preses dels tres em-
bassaments (gestionats per ENDESA), de la qual encara no hem obtingut resposta.

A banda, l’ACA ha realitzar les actuacions següents:
– Ha participat en el Projecte LIFE Ebro-ADMICLIM (http://www.lifeebroad-

miclim.eu/) junt amb IRTA (líder), Oficina Catalana Canvi Climàtic, Comunitat de 
Regants del marge esquerra, Consorci Aigües de Tarragona i Universitat de Còrdova 
(2014-2017). En aquest projecte es van monitoritzar diverses crescudes, i es van fer 
assajos de transport de sediments en els canals de reg, i a l’eix del riu, per valorar la 
dispersió de sediments en un futur alliberament des de l’embassament de Riba-roja 
i la seva viabilitat.

– Ha elaborat (Juliol de 2020) juntament amb IRTA, una proposta valorada de 
prova pilot d’alliberament de sediments des de Riba-roja per ser executada entre 
2021 i 2022, amb uns costos al voltant d’entre 4 i 6 M€.

– Està tramitant una autorització de construcció d’obres per fer una conducció des 
de la planta de tractament d’aigües del CAT a l’Ampolla fins els canals dreta i esquer-
ra de l’Ebre, els quals irriguen el Delta, i fins la pròpia conca del riu Ebre per retornar 
els fangs que són separats de dita planta i que fins ara es reutilitzaven per restaurar 
canteres. El projecte espera retornar al sistema hídric unes 2.400 tones.

Malgrat la poca predisposició expressada pel Ministeri, administració titular del 
front litoral, de treballar conjuntament, la Generalitat ha posat recursos propis a dis-
posició per afrontar aquest problema. Entre aquests, cal destacar la incorporació al 
pressupost del Departament de Territori i Sostenibilitat del 2020 d’una partida per 
valor de 6M€ per abordar a un «Pla Delta» integral, en espera d’una partida anàloga 
per part de l’Estat; els treballs efectuats respecte al projecte de Compra Pública In-
novadora, un projecte FEDER amb un pressupost de 6M€ per fer una prova pilot de 
dics submergits inflables a Riumar; i els treballs de l’ACA per a la realització d’una 
prova pilot de mobilització de sediments, amb l’encàrrec d’estudis a l’IRTA, que 
estarà a punt a principis de 2021. En tots els cassos, no es demanen diners ni al Mi-
nisteri ni a la CHE, només que s’autoritzi i es faciliti allò que la Generalitat està 
disposada a fer.

Barcelona, 4 de desembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 197/XII, sobre la necessitat d’un 
pla de rescat per al sector de la cultura
390-00197/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 88874 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.12.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 197/XII, sobre la necessitat d’un pla 
de rescat per al sector de la cultura (tram. 302-00241/12), us informo del següent:

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 d’octubre de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut i aprovat la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern la necessitat d’un pla de rescat per al sector de la cultura (tram. 302-
00241/12), presentada per la diputada Concepción Abellán Carretero, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans, (reg. 78962) i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republi-
cà (reg. 78968), publicada al BOPC el 16 d’octubre de 2020.

El Parlament insta el Govern a:
h) Finalitzar el cens d’artistes a Catalunya abans de dos mesos.

En data 15 de desembre ha sortit publicada al DOGC la resolució CLT/3215/2020, 
de 9 de desembre, per la qual es crea el Cens d’artistes de Catalunya, que dona com-
pliment al mandat del Parlament i compromís del Govern en aquest tema, resul-
tat d’una tasca profunda i complexa de definició del propi cens i de les estructures 
normatives que s’hi relacionen, que inicia el seu funcionament sine die com a espai 
d’identificació dels artistes que resideixen a Catalunya i hi exerceixen la seva activi-
tat amb caràcter professional en els diversos àmbits del sector cultural.

La cultura constitueix un bé essencial per al desenvolupament integral de la per-
sonalitat individual i col·lectiva. Tanmateix, els professionals que s’hi dediquen es 
troben sovint en una situació de precarietat perquè les normatives que els afecten no 
s’acaben d’ajustar a la seva realitat. Des de fa temps, el Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts i el Departament de Cultura impulsen l’elaboració de l’Estatut de 
l’artista, amb la intenció que esdevingui un cos normatiu transversal que, partint del 
paper essencial de la cultura per a la societat, reculli les singularitats pròpies del sec-
tor i dels seus professionals i en millori el règim jurídic vigent. Són molts els àmbits 
que cal adaptar per prevenir la vulnerabilitat en què actualment els artistes desenvo-
lupen les seves carreres professionals; la majoria d’aquests àmbits són de competèn-
cia estatal, com l’àmbit laboral i de la Seguretat Social, el fiscal o el de la propietat 
intel·lectual. L’any 2014 el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), a 
l’informe IC 5 (2014), sobre 36 propostes per a la millora de la condició professio-
nal en el món de la cultura, va qualificar com a prioritària l’elaboració d’un cens de 
professionals adscrits als diferents sectors culturals (música, arts escèniques, visuals 
i literàries), per assolir els objectius següents:

– Conèixer la veritable població dels artistes, creadors i professionals dels oficis 
connexos amb el món de les arts a Catalunya, així com la seva realitat socioeconò-
mica.

– Poder definir les diferents professions al voltant del món de la cultura.
–  Afavorir la representació de la comunitat artística, així com la negociació dels 

seus interessos.
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– Defensar millor la condició laboral, fiscal i contractual dels creadors i creado-
res, artistes i professionals del món de la cultura.

– Concretar l’impacte de les propostes o polítiques culturals que es puguin im-
plementar a la comunitat artística.

L’objectiu és, doncs, crear un cens de professionals de la cultura de Catalunya 
que inclogui els artistes professionals, però també els professionals dels oficis con-
nexos amb el món de la cultura i les empreses i entitats dedicades o vinculades a 
l’activitat cultural.

Quant a la definició d’artista, s’ha seguit, essencialment, la Recomanació de la 
UNESCO del 27 d’octubre de 1980, relativa a la condició de l’artista.

Pel que fa a l’operativa s’ha habilitat una web explicativa sobre la naturalesa del 
cns i el seu funcionament, així com s’ha optat pel caràcter electrònic del Cens, per 
garantir més flexibilització en la gestió.

Així, s’ha resolt:
1. Crear el Cens d’artistes de Catalunya, que té per objecte identificar el nombre 

d’artistes que resideixen a Catalunya i hi exerceixen la seva activitat amb caràcter pro-
fessional en els diversos àmbits del sector cultural, com a eina de treball del Depar-
tament de Cultura per poder conèixer la situació real del sector i concretar l’impacte 
de les polítiques públiques adreçades a la comunitat artística. Així mateix, la infor-
mació agregada del Cens ha de servir per fonamentar accions que permetin millorar 
les condicions professionals dels artistes, definir les diferents professions al voltant 
del món de la cultura i qualsevol altra mesura que es consideri necessària en interès 
dels artistes professionals.

2. Establir que el Cens té caràcter electrònic i que la seva gestió correspon a la 
Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques del Departament de 
Cultura.

3. Determinar els criteris següents per inscriure’s en el Cens d’artistes de Cata-
lunya i gestionar-lo:

3.1. La inscripció en el Cens té caràcter voluntari i no comporta efectes jurídics.
3.2. Poden sol·licitar la inscripció en el Cens les persones físiques que compleixin 

els requisits següents:
a) Tenir la condició d’artista. Als efectes d’aquest Cens, es considera artista tota 

persona que crea o que participa per la seva interpretació, realització o execució en 
la creació o la recreació d’una obra artística, que considera aquesta creació o partici-
pació un element essencial de la seva vida, que contribueix així a desenvolupar l’art 
i la cultura, i que és reconeguda o demana ser reconeguda com a artista, hagi entrat 
o no en una relació de treball o en una altra forma d’associació.

b) Tenir la residència habitual a Catalunya.
c) Desenvolupar l’activitat artística directament i per compte propi, o mitjançant 

una societat en la seva condició de soci, comuner, partícip, associat o similar, o com 
a assalariat en virtut d’un contracte laboral, i amb independència que l’activitat es 
desenvolupi de manera intermitent, periòdica o no regular, a temps complet o par-
cial, per temporades o de manera continuada.

d) Tenir una formació artística corresponent amb l’àmbit concret d’activitat ar-
tística que l’artista desenvolupi.

e) Tenir una experiència professional mínima d’un any en el sector cultural cor-
responent. L’experiència professional mínima es considera acreditada sempre que 
l’artista reuneixi els requisits que estableixi el CoNCA per a cada activitat o mani-
festació artística, en consonància amb els que fixen les associacions professionals i/o 
sindicats específics de cada àmbit reconeguts per aquesta entitat.

f) Tenir la voluntat de seguir desenvolupant l’activitat amb caràcter permanent 
i habitual i haver realitzat un nombre mínim d’hores contractades durant els últims 
tres anys o, si escau, haver participat en un nombre mínim de manifestacions artís-
tiques durant els últims tres anys, superior a les que el CoNCA estableixi per a cada 
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activitat artística, que es podrà consultar al portal en el moment de fer la inscripció 
al formulari.

g) Tenir ingressos procedents de l’activitat artística en els percentatges mínims 
següents: del 15 % dels ingressos totals obtinguts els darrers tres anys, en el cas de 
creadors i creadores, o del 15 % dels ingressos totals obtinguts el darrer any, en el 
cas de la resta d’artistes, sempre que en tots dos casos no siguin inferiors al 15 % del 
salari mínim interprofessional.

3.3. Excepcionalment, a sol·licitud de l’artista o del CoNCA, s’inscriurà en el 
Cens aquelles persones físiques residents a Catalunya que, tot i que no compleixin 
algun dels requisits anteriors, gaudeixin d’un reconeixement social indiscutible com 
a artistes, per la seva trajectòria professional o aportació a la creació artística. En cas 
que la sol·licitud sigui de l’artista, requerirà informe previ del CoNCA.

3.4. La sol·licitud d’inscripció s’ha de fer mitjançant un formulari disponible a 
través del portal Tràmits gencat del web de la Generalitat de Catalunya (http://tra-
mits.gencat.cat), utilitzant els sistemes d’identificació i signatura electrònica que ad-
met la Seu electrònica. ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-
2007 2/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8295 - 15.12.2020 
CVE-DOGC-A-20344040-2020 També es trobarà accessible al portal Tràmits gen-
cat el formulari «Comunicació de confirmació o modificació de dades», per tal que 
els artistes inscrits el puguin emplenar el primer trimestre de cada any, per garantir 
l’actualització de les dades del Cens.

3.5. La inscripció en el Cens és única per a cada persona artista, sens perjudici 
que aquesta pugui identificar en la seva fitxa respectiva més d’una activitat artística 
o especialització professional.

3.6. La persona sol·licitant ha de presentar, mitjançant el formulari de sol·licitud, 
les declaracions responsables següents:

a) Que la seva residència habitual és a Catalunya.
b) Que la seva activitat artística és per compte propi o per compte de tercers.
c) Que té formació artística a l’àmbit concret d’activitat que l’artista desenvolupi.
d) Que disposa d’almenys un any d’experiència professional en el sector cultural 

corresponent.
e) Que el nombre mínim d’hores contractades durant els últims tres anys o de 

manifestacions artístiques durant els últims tres anys, és superior a les que el CoN-
CA estableix per a cada activitat artística.

f) Que els seus ingressos procedents de l’activitat artística són iguals o superiors 
al 15% dels ingressos totals obtinguts els darrers tres anys, en el cas de creadors i 
creadores, o del 15% dels ingressos totals obtinguts el darrer any, en el cas de la res-
ta d’artistes, i que no són inferiors al 15% del salari mínim interprofessional.

g) Que forma part d’una associació professional o similar del seu àmbit artístic.
h) Que es compromet a mantenir actualitzades les dades relatives a la seva ins-

cripció, mitjançant el formulari «Comunicació de confirmació o modificació de da-
des» que s’esmenta a l’apartat 3.4. 3.7 La inexactitud, la falsedat o l’omissió de 
caràcter essencial de qualsevol dada o declaració que consti a la sol·licitud pot com-
portar la denegació de la inscripció o, si es coneix amb posterioritat a la inclusió en 
el Cens, la seva exclusió.

4. Disposar que la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques 
ha de publicar periòdicament les dades agregades del Cens per activitats artístiques i 
especialitats professionals que il·lustrin la situació socioeconòmica dels artistes pro-
fessionals segons els àmbits culturals respectius. En cap cas es faran públiques les 
dades personals dels artistes. En la recollida i els tractaments posteriors de les dades 
personals dels artistes s’ha de garantir el compliment del que estableixen el Regla-
ment (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la pro-
tecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
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circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals.

5. Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  
i als llocs web del Departament de Cultura i del CoNCA.

Barcelona, 15 de desembre de 2020
Àngels Ponsa i Roca, consellera de Cultura
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