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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12
ESMENES A L’ARTICULAT
Reg. 47907; 48137; 48453; 48469; 48470, 48488 / Admissió a tràmit: Mesa de la
Comissió de Territori, 23.10.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 47907)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del
Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 200-00007/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra b de l’article 3

Article 3. Finalitats
Aquesta Llei, mitjançant els seus instruments d’ordenació i gestió, té per finalitats:
[...]
b) Preservar les zones costaneres, en especial la biodiversitat i espècies protegides, així com als serveis ecosistèmics del sistema costaner, en benefici de les generacions presents i futures, i com a garantia del desenvolupament turístic i econòmic
de qualitat.
[...]
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra f bis a l’article 3

Article 3. Finalitats
Aquesta Llei, mitjançant els seus instruments d’ordenació i gestió, té per finalitats:
f) Garantir la coherència entre les iniciatives públiques i privades i entre totes
les decisions de les diverses autoritats públiques que afecten la utilització de la zona
costanera.
f bis) Adaptar les zones costaneres als efectes del canvi climàtic.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat 1 de l’article 9

Article 9. Tramitació i aprovació
1. El Pla d’ordenació del litoral es tramita i aprova d’acord amb el procediment
específic que estableix la legislació urbanística per a l’aprovació dels plans directors
urbanístics. Els ajuntaments afectats hauran d’informar favorablement d’aquelles
previsions de la seva competència, que afectin al seu terme municipal, sense perjudici que, en altres qüestions es segueixi la tramitació pròpia del plans directors
urbanístics.
[...]
3.01.01. Projectes de llei
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra g de l’article 11

Article 11. Contingut
Els plans d’ús del litoral i les platges, d’acord amb el contingut del Pla d’ordenació del litoral, han de contenir en tot cas:
[...]
g) El termini de vigència de les autoritzacions que es puguin atorgar i de l’explotació dels serveis de temporada que es puguin adjudicar, que no pot excedir de
cinc anys.
[...]
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’adició a l’apartat 1 de l’article 13

Article 13. Tramitació i aprovació
1. Cada ajuntament ha d’acordar la formulació i la redacció del respectiu pla d’ús
del litoral i les platges del seu municipi, o d’un pla de conjunt amb altres municipis confrontants. El Pla d’ordenació del litoral haurà de fixar quines platges per ser
compartides per municipis confrontants, hauran d’acordar la formulació i redacció
d’ús del litoral i les platges de forma conjunta.
[...]
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 7 de l’article 13
D’adició a l’apartat 1 de l’article 13

Article 13. Tramitació i aprovació
[...]
7. L’aprovació del pla d’ús del litoral i les platges suposa l’atorgament a l’Ajuntament corresponent de l’autorització per a l’explotació dels serveis de temporada de
les platges per al termini previst pel Pla, que no pot excedir de cinc anys.
Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 15

Article 15. Vigència
[...]
2. Els plans d’ús del litoral i les platges tenen una vigència de cinc anys prorrogables per a períodes de com a màxim cinc anys, si abans que s’hagi esgotat el termini
el departament competent en matèria d’ordenació del litoral autoritza la pròrroga a
sol·licitud municipal degudament justificada. L’atorgament de la pròrroga suposa la
renovació de l’autorització per a l’explotació per part de l’Ajuntament dels serveis de
temporada de les platges per a un nou termini màxim de cinc anys.
Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una apartat 3 bis a l’article 18

3 bis. En cas d’incompliment de l’interessat de l’obligació de presentar la declaració responsable en supòsit de noves actuacions relatives a obres, activitats i instal·lacions implantades legalment en la zona de servitud de protecció o de trànsit o
en cas de discrepàncies entre la referida declaració i les actuacions portades a terme per l’esmentat interessat, l’ajuntament té la potestat en el marc de la legislació
urbanística de revocar l’autorització.
3.01.01. Projectes de llei
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Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 5 de l’article 21

Article 21. Autoritzacions d’activitats no previstes en els plans d’ús del litoral i
les platges
[...]
5. No es poden atorgar autoritzacions que siguin contràries al Pla d’ordenació
del litoral. El termini de venciment de les autoritzacions és el que determini el títol
corresponent i no pot excedir els cinc anys.
Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 28

3. Reglamentàriament s’ha de fixar el règim de funcionament i la composició
d’aquests consells, que han de comptar amb representants de les administracions
públiques competents i d’associacions i organitzacions representatives d’interessos
econòmics i socials en l’àmbit territorial dels plans respectius garantint la representació municipal per mitjà de les entitats associatives d’ens locals. També s’haurà de
comptar amb la participació efectiva de les disciplines professionals amb competències directes en l’ordenació i gestió d’aquest àmbit.
Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a la lletra c de l’article 29

Article 29. Competències de l’Administració de la Generalitat
[...]
c) Les concessions d’obres fixes al mar, així com les d’instal·lacions marítimes
menors, com ara embarcadors, aiguamolls, pantalans, varadors, rampes públiques,
marines seques, els clubs nàutics de platja i altres d’anàlogues que no formin part
d’un port ni hi estiguin adscrites.
Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra s bis a l’article 29

Article 29. Competències de l’Administració de la Generalitat
Correspon a l’Administració de la Generalitat en els termes fixats per aquesta
Llei:
s) Qualsevol altra competència atribuïda per l’ordenament jurídic vigent.
s bis) El pla d’ordenació del litoral fixarà les rampes públiques distribuïdes pel
litoral català que comptaran amb espai de pàrquing per remols i vehicles, que seran
gestionades per ports de la Generalitat.
Esmena 13
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional cinquena bis

Disposició addicional cinquena bis
Les entitats representatives dels ens local de Catalunya participaran en l’elaboració del Pla d’ordenació del litoral.

3.01.01. Projectes de llei
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Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional cinquena ter

Disposició addicional cinquena ter
En allò que fa referència a l’article 7 apartat 1 lletres e) i g) i en relació a l’article 13 als plans d’ús del litoral i platges, s’estarà a lo previst en la Carta Municipal
de Barcelona i els aspectes de competència pròpia seran de caràcter vinculant les
prescripcions establertes per l’ajuntament de Barcelona.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 48137)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de
llei d’ordenació del litoral (tram. 200-00007/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 2 apartat a

a) Als béns de domini públic maritimoterrestre del litoral de Catalunya, que siguin competència de la Generalitat.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del títol de l’article 23

Obres en construccions existents amb concessió, contràries a la normativa aplicable que es trobin fora d’ordenació o en situació disconforme.
Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació i supressió a l’article 23 apartat 1

1. Les obres de reparació, millora, consolidació i modernització de les construccions existents en el domini públic marítimo-terrestre que disposin d’una concessió
vigent i que resultin contràries a la legislació en matèria de costes o al Pla d’ordenació del litoral aplicables es trobin fora d’ordenació o en situació disconforme, que
no comportin increment de la superfície ocupada o de la volumetria existent estan
subjectes al règim de declaració responsable davant l’òrgan competent en matèria
d’ordenació del litoral de l’Administració de la Generalitat.
Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 48453)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 200-00007/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al final del primer paràgraf de l’apartat II del Preàmbul que comença
amb «L’Administració de la Generalitat», que quedaria redactat de la següent
manera

L’Administració de la Generalitat, al llarg dels més de trenta anys d’exercici
d’aquesta competència exclusiva, ha desenvolupat plans i programes de protecció del
litoral entre els quals destaquen els plans directors urbanístics del sistema costaner
aprovats els anys 2005 i 2006 amb la finalitat de protegir el sòl dels espais costaners que no havien sofert un procés de transformació urbanística i preservar-los de
qualsevol transformació i desenvolupament urbà, per garantir el desenvolupament
urbanístic sostenible del territori. O d’altres documents amb incidència sobre el litoral català que es troben en tramitació, com el Pla director urbanístic de les activitats de càmping, que té per objecte establir els criteris per a ordenar les noves
implantacions d’activitat turística o el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no
sostenibles del litoral gironí que té per objecte desclassificar aquells sòls que no són
sostenibles i donar directrius per tal que els planejaments municipals puguin revisar les previsions d’aquells altres sectors en els quals s’ha evidenciat deficiències
importants de model i/o ubicació que els fan no sostenibles per raons econòmiques,
socials i/o ambientals.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició després del tercer paràgraf de l’apartat II del Preàmbul que comença
amb «L’actual concepció del litoral»

D’altra banda, la situació d’emergència climàtica declara pel Govern de Catalunya el 14 de maig del 2019 obliga a prioritzar, en les polítiques públiques, les opcions amb menor impacte climàtic i major contribució a l’adaptació a les condicions
derivades del canvi climàtic; així com adoptar les mesures necessàries per aturar la
preocupant pèrdua de biodiversitat i promoure la recuperació d’ecosistemes.
El litoral, i singularment les seves platges, són un espai molt sensible als efectes
adversos del canvi climàtic, com posa de manifest el Tercer informe sobre el canvi
climàtic a Catalunya, on es reconeix que l’any 2060 les platges de Catalunya tindran uns 140 km de costa molt vulnerables als efectes dels temporals –en comparació dels 61 km actuals– o el 67 % de la costa serà vulnerable o molt vulnerable a
la inundació. El que posa manifest la contradicció entre la tendència regressiva de
l’extensió de platges i el constant augment de la seva l’oferta turística per manca de
polítiques reguladores.
Davant d’aquesta realitat és necessari i urgent desplegar nous instruments per
fer front als reptes climàtics, doncs l’èxit dels mateixos es redueix a mesura que el
canvi progressa.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al paràgraf quart de l’apartat II el Preàmbul, que comença amb «Per fer
front a aquesta problemàtica», que quedaria redactat de la següent manera

Per fer front a aquesta problemàtica s’aprova aquesta Llei, que neix amb l’objectiu de desenvolupar la competència exclusiva de l’Administració de la Generalitat
en matèria d’ordenació del litoral, mitjançant l’articulació d’un model de gestió integrada de l’espai costaner català, amb l’Administració de la Generalitat com a administració de referència i un major protagonisme dels ajuntaments. Un model que
ha de permetre abordar l’alta vulnerabilitat d’aquest espai, amb un tractament individual de cada platja o tram costaner que n’asseguri les seves funcions ambientals
i de protecció, al mateix temps que es garanteix l’aplicació de les estratègies supramunicipals més idònies per cada realitat, tal com reclama el citat Informe del canvi
climàtic.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició després del paràgraf del Preàmbul que comença amb «El títol 2»

En relació al Pla d’ordenació del litoral destaquen, entre les seves prescripcions
normatives, les que permetran la classificació i categorització de trams de platges i
la determinació dels llindars de la seva capacitat de càrrega, la definició dels límits
màxims de les ocupacions o l’establiment de normes, directrius o recomanacions pel
seu ús en termes de seguretat. El que garantirà una millor classificació i regulació
de la diversitat de platges del nostre litoral, superant l’actual marc legal que únicament distingeix entre platges urbanes i naturals, però que en canvi admet la compatibilitat d’usos en totes elles.
Pel que fa al canvi climàtic, el Pla preveu la incorporació de mesures d’adaptació de la costa als seus efectes. Es garanteix així, gràcies a la naturalesa jurídica
del Pla com a pla director urbanístic, l’efectivitat de les seves prescripcions gràcies
a l’executivitat immediata de les seves determinacions a les diferents escales de planejament. Unes previsions que també s’estenen sobre els terrenys confrontants al
domini públic, on el Pla ha de garantir la preservació i recuperació dels paisatges
costaners amb la regulació de les façanes costaneres i la preservació de visuals i
punts d’interès territorial.
Una nova planificació que, conjuntament amb els plans d’ús del litoral i les platges, han de garantir per primer cop una planificació integral del conjunt del litoral
català, dels seus usos i ocupacions, superant la limitació física i temporal de l’actual
regulació que es projecta només sobre les platges durant els mesos de temporada.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al final del paràgraf del Preàmbul que comença amb «El títol 3», que
quedaria redactat de la següent manera

El títol 3 regula el règim d’intervenció administrativa en les zones de servitud.
S’ha de destacar l’establiment d’un règim de declaració responsable davant els ajuntaments per a determinades obres i usos que no impliquin l’increment de la superfície ocupada ni de la volumetria existent, ni un canvi de l’ús autoritzat. Una mesura que simplifica enormement la tramitació administrativa dels citats expedients
d’obres i usos, al mateix temps que es garanteix la seva adequació a la legalitat urbanística i costanera.

3.01.01. Projectes de llei

10

BOPC 450
25 d’octubre de 2019

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al final del paràgraf del Preàmbul que comença amb «El títol 4», que
quedaria redactat de la següent manera

El títol 4 té per objecte establir el règim d’utilització del domini públic maritimoterrestre. En el primer dels capítols s’estableixen els criteris de classificació dels
trams de platges i el seu règim d’ocupació, que s’haurà d’acabar determinant mitjançant el Pla d’ordenació del litoral. Garantint en qualsevol dels casos la definició
d’una categoria de trams de platges naturals incompatibles amb la presència d’instal·lacions i serveis, que permeti protegir aquells trams de platges amb majors valores ambientals.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al paràgraf del Preàmbul que comença amb «El títol 7», que quedaria
redactat de la següent manera

El títol 7 estableix el nou marc competencial entre la Generalitat de Catalunya i
els ajuntaments, concreta els òrgans competents en matèria de protecció de la legalitat i crea la Comissió d’Ordenació del Litoral dependent de l’Administració de la
Generalitat, amb funcions de caràcter resolutiu, consultiu i informatiu i, a instàncies
dels ajuntaments, amb funcions interpretatives. Destaca el fet que per primer cop
una única norma ordena les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria
d’ordenació del litoral, entre les que s’hi contempla l’aprovació de les normes i les
instruccions en matèria de protecció civil sobre salvament i seguretat de les vides
humanes i la supervisió del seu compliment. Una previsió que respon a la voluntat
de garantir el compliment d’uns mateixos estàndards de seguretat a tot el litoral català.
En relació amb els ajuntaments, les noves competències els permeten l’atorgament de diverses autoritzacions en domini públic quan s’hagin previst en el pla d’ús
del litoral i les platges corresponent, i la intervenció administrativa de determinades
obres que s’hagin de portar a terme en les zones de servitud de protecció i de trànsit
que fins ara eren competència de l’Administració de la Generalitat. Tot plegat simplificarà els procediments i acostarà novament la decisió al ciutadà.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició a l’article 3.d

d) Garantir la preservació i la recuperació de la integritat dels ecosistemes costaners així com dels paisatges costaners i de la geomorfologia costanera.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’article 7.1.d

d) La localització de les infraestructures i les instal·lacions existents, així com
la determinació, si s’escau, de noves infraestructures, instal·lacions o les seves ampliacions.
Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 7.1.i

i) L’establiment de mesures normatives o d’actuació necessàries per preservar la
integritat i la recuperació de la geomorfologia i dels ecosistemes i paisatges costaners i l’establiment de la regulació de les façanes costaneres en l’àmbit territorial
del pla, referides, entre altres aspectes, a la preservació de visuals i a punts d’inte3.01.01. Projectes de llei
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rès de conformitat amb els catàlegs de paisatge i els plans territorials que els siguin
d’aplicació.
Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt a l’article 7.1

m) Identificar i classificar les platges i altres zones de bany en funció del risc per
les vides humanes i establir normes, directrius o recomanacions pel seu ús.
Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 13.6

6. El termini màxim per aprovar definitivament els plans d’ús del litoral i les
platges aprovats provisionalment pels ajuntaments és de tres sis mesos. El venciment
del termini màxim per aprovar definitivament el pla legitima l’Ajuntament per entendre’l denegat per silenci administratiu.
Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt 20.1.c

c) i aquelles activitats no previstes al pla d’usos que siguin competència municipal.
Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt s a l’article 29

s) L’aprovació de les normes i les instruccions en matèria de protecció civil sobre salvament i seguretat de les vides humanes i la supervisió del seu compliment.
Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt s de l’article 29

t) Qualsevol altra competència atribuïda per l’ordenament jurídic vigent.
Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt i de l’article 30

i) El manteniment de les platges i dels llocs públics de bany en les condicions de
neteja, higiene i salubritat adequades, així com vigilar l’observança de les normes
i les instruccions dictades per l’administració de la Generalitat de Catalunya i la
resta d’administracions competents en matèria de protecció civil sobre salvament i
seguretat de les vides humanes.
Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’una nova disposició addicional sisena

Sisena. Nàutica esportiva i popular
El pla d’ordenació del litoral i els plans d’ús del litoral i les platges han de vetllar
pel foment de la nàutica esportiva i popular en l’ordenació del litoral català, procurant el manteniment de les instal·lacions nauticoesportives existents i facilitant la
pràctica de la nàutica popular entesa com la que es desenvolupa en embarcacions
que no superen els 8 metres d’eslora.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 48469)

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb
el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 200-00007/12).
Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió del títol de la llei

Projecte de llei d’ordenació del litoral
Projecte de llei de conservació, recuperació, protecció i ordenació del litoral
Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició de l’article 1

Article 1. Objecte de la Llei
L’objecte d’aquesta Llei és la regulació de l’ordenació i la protecció del litoral en
el territori de Catalunya.
Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’apartat a de l’article 2

a) Als béns de domini públic i ecosistemes maritimoterrestres del litoral de Catalunya.
Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i addició de l’apartat b de l’article 2

b) A la zona d’influència del domini públic maritimoterrestre que comprèn una
franja de 500 3.000 metres d’amplada, aplicada en projecció horitzontal terra endins, des de l’atermenament del domini públic maritimoterrestre, en tot el litoral de
Catalunya.
Aquesta franja pot ser ampliada però mai reduïda pel Pla d’ordenació del litoral.
Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i addició de l’article 3

Article 3. Finalitats
Aquesta Llei, mitjançant els seus instruments de conservació, recuperació, protecció i d’ordenació i gestió, té per finalitats:
Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició del punt a de l’article 3

a) Facilitar, per mitjà d’una planificació racional de les activitats, el desenvolupament sostenible de les zones costaneres, garantint que es tinguin en compte el medi
ambient i els paisatges de manera conciliada amb el desenvolupament econòmic,
social i cultural.
a) Fer front als riscos derivats de l’emergència climàtica aplicant mesures
d’adaptació als seus efectes.
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Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt a bis a l’article 3

a) bis Preveure mesures de conservació de les platges naturals i de recuperació
de la qualitat ambiental de les platges.
Esmena 8
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt a ter a l’article 3

a)ter Limitar l’accés a les platges segons la seva capacitat de càrrega així com
aturar la pèrdua de biodiversitat i per preservar les espècies protegides.
Esmena 9
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió de l’apartat b de l’article 3

b) Preservar i recuperar les zones costaneres i els seus ecosistemes, en benefici
de les generacions presents i futures, i com a garantia del desenvolupament turístic
i econòmic de qualitat.
Esmena 10
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt c de l’article 3

c) Garantir la utilització sostenible dels recursos naturals.
Esmena 11
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió del punt e de l’article 3

e) Prevenir i reduir els efectes dels riscos naturals i en particular del canvi climàtic de l’emergència climàtica, que puguin ser causats per activitats naturals o humanes de caràcter extractivista com el turisme massificat.
Esmena 12
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició del punt f de l’article 3

f) Garantir la coherència entre Prioritzar les iniciatives de conservació, recuperació i protecció públiques i les d’interès general a les iniciatives de caràcter privatdes i entre totes les decisions de les diverses autoritats públiques que afecten la
utilització de la zona costanera.
Esmena 13
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició del títol 2

Títol 2. Instruments de recuperació, protecció i d’ordenació i gestió del litoral
Esmena 14
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un apartat c al punt 1 de l’article 4

c) El pla de conservació i recuperació del litoral.
Esmena 15
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 2 de l’article 4

2. El Pla de conservació i recuperació del litoral, el pla d’ordenació del litoral
i els plans d’ús del litoral i les platges s’han d’aprovar d’acord amb el procediment
3.01.01. Projectes de llei
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específic que determina aquesta Llei i les disposicions reglamentàries que la despleguin.
Esmena 16
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició de l’article 5

Article 5. Directrius per als instruments de conservació, recuperació d’ordenació
i gestió del litoral
Els instruments de conservació, recuperació i d’ordenació i gestió del litoral
s’han de formular atenent a les directrius següents:
Esmena 17
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició del punt a de l’article 5

a) Tenir especialment en compte Prioritzar la riquesa biològica, la dinàmica i el
funcionament naturals de la zona intermareal, la necessitat de recuperació de la dinàmica sedimentària natural, així com la complementarietat i la interdependència
entre la part marina i la part terrestre que constitueixen una entitat única.
Esmena 18
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició del punt b de l’article 5

b) Prendre en consideració de manera integrada el conjunt dels elements relatius als sistemes hidrològics, geomorfològics, climàtics, ecològics, socioeconòmics
i culturals per no superar la capacitat de càrrega de la zona costanera i per prevenir
evitar els efectes les externalitats negatiusves i del desenvolupament, de l’emergència climàtica i de les catàstrofes naturals i del desenvolupament que se’n deriven.
Esmena 19
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt g de l’article 5

g) Tenir en compte la multiplicitat i la diversitat d’activitats a les zones costaneres i donar prioritat, quan sigui necessari, als serveis públics i a les activitats econòmiques que requereixin, als efectes d’utilització i emplaçament, la proximitat immediata de la mar.
Esmena 20
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició del punt h de l’article 5

h) Garantir la conservació i recuperació una ordenació equilibrada del territori
en tota la zona costanera i evitar prohibir una la concentració i una l’expansió urbanes innecessàries.
Esmena 21
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició del punt i de l’article 5

i) Procedir a avaluacions preliminars dels riscos relacionats amb les diverses
activitats humanes i infraestructures a fi de preservar la seguretat de les persones i
principalment d’evitar i reduir els impactes negatius en les zones costaneres de la
massificació turística.
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Esmena 22
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició del punt j de l’article 5

j) Evitar Prohibir que es produeixin danys en els ecosistemes litorals i prelitorals
així com en el medi ambient costaner tan per l’activitat d’ens públics com privats i,
si es produeixen, sancionar als responsables que a més caldrà que assumeixin les
despeses de fer-ne una restauració adequada.
Esmena 23
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 3 a l’article 9

3. El pla d’ordenació del litoral s’haurà de sotmetre a consulta vinculant de totes les persones majors de 16 anys empadronades als termes municipals afectats. El
resultat de la consulta serà vinculant i d’immediata aplicació siguin quin sigui el
resultat.
Esmena 24
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició de dos nous punts a l’article 12

f) Un estudi sobre garanties sociolaborals de l’activitat, que incorpori una avaluació especifica de l’impacte de gènere.
g) Un estudi sobre externalitat negatives de l’activitat prioritzant els impactes sobre l’accés a l’habitatge al municipi.
Esmena 25
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 1 de l’article 19

1. Els trams de platges es classifiquen en urbans i naturals, semiurbanes, seminaturals, d’especial protecció i verges.
Esmena 26
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una disposició addicional cinquena bis

En el termini de 3 mesos després de l’entrada en vigor de la vigent llei es crearà Conservatori del Litoral de Catalunya, per salvaguardar i recuperar la part del
litoral més amenaçada per la urbanització i l’artificialització, a partir de l’adquisició pública del sòl i transferència de la seva gestió als ajuntaments o entitats locals,
tot destinant recursos públics i ingressos de la taxa turística a aquesta finalitat. El
procés de creació d’aquest ens serà participatiu i comptarà amb experts en matèria
ambiental i territorial i entitats de conservació del medi natural.
Esmena 27
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una disposició addicional cinquena ter

En el termini de 3 mesos després de l’entrada en vigor de la vigent llei es redactarà un reglament sancionador per regular els incompliments de la present llei.
Esmena 28
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una disposició addicional cinquena quater

La present llei haurà de donar compliment i incorporar totes aquelles qüestions
que facin referència a la llei 16/2017, d’1 d’agost, del Canvi Climàtic.
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Esmena 29
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una disposició addicional cinquena quinquies

Els òrgans que es derivin de la present norma no es podran constituir fins donar
compliment a la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes pel que fa a la paritat mínima.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 48470)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei d’ordenació del
litoral (tram. 200-00007/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació

Al títol de la Llei: Projecte de Llei de protecció i ordenació del litoral
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició

Exposició de motius després de l’últim paràgraf del punt II
«així mateix aquesta llei ha de donar compliment a la llei 16/2017, d’1 d’agost,
del Canvi Climàtic, atès el valors biològics, geològics i de biosfera que té el litoral
català i ha de ser un agent actiu no només de preservació sinó de lluita contra el
canvi climàtic. Aturant la pèrdua biodiversitat i promoure recuperació ecosistemes »
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició

A l’article 2 punt b) i els habitats d’interès prioritari, que tot i que no son litoral
directament, són del sistema litoral.
Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació

A l’article 2 punt b) Modificar a «comprèn una franja de 2.000 metres»
Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt a l’article 3

g) Prevenir i mitigar el canvi climàtic
Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt a l’article 3

h) Conservar i vetllar per mantenir les masses d’aigua a l’àmbit costaner
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Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt h de l’article 5

Garantir una ordenació equilibrada del territori de forma decreixent en totes les
àrees urbanitzables de la zona costanera tot evitant una concentració i una expansió
urbanes innecessàries.
Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt a l’article 5

l) limitar les activitats esportives per tal de no perjudicar la biodiversitat i valors
ecològics de les costes.
Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt a l’article 12

f) Un programa econòmic de desenvolupament del pla
Esmena 10
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt a l’article 12

g) Un programa de gestió
Esmena 11
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 1 a l’article 19

1. Els trams de platges es classifiquen en urbans, naturals, d’especial protecció
i verges
Esmena 12
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 3 de l’article 25

La quota del cànon es determina aplicant un tipus de gravamen del 3% per a
activitats de baix impacte ambiental i el 10% per a activitats amb alt impacte ambiental.
Esmena 13
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del 2 punt a l’article 32

[...] reconegut prestigi professional i expertesa, en matèria ambiental, de lluita
contra el canvi climàtic, en matèria de costes, d’urbanisme i de medi
Esmena 14
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nova disposició addicional

Establir una moratòria de 5 anys a ampliacions i noves construccions de ports
esportius, atesa la situació d’emergència climàtica.
Esmena 15
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició nova disposició addicional

Habilitar les dotacions pressupostàries necessàries amb l’objectiu de que permeti
comprar sòls d’interès públic mediambiental.
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Esmena 16
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició nova disposició addicional

Prohibir la celebració de festes privades ja sigui en vaixells recreatius o a la zona
de platja en espais del litoral protegits.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 48488)

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei d’ordenació del litoral (tram. 200-00007/12).
Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra a de l’article 2

a) Als béns de domini públic maritimoterrestre, segons la legislació sectorial,
del litoral de Catalunya.
Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra b de l’article 3

b) Preservar les zones costaneres, la seva biodiversitat i les espècies protegides,
en benefici de les generacions presents i futures, i com a garantia del desenvolupament turístic i econòmic de qualitat.
Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a la lletra e de l’article 3

e) Prevenir i reduir els efectes dels riscos naturals i en particular del canvi climàtic, que puguin ser causats per activitats naturals o humanes.
Esmena 4
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra e bis a l’article 3

[...] activitats naturals o humanes.
e bis) Adaptar les zones costaneres als efectes del canvi climàtic.
f) Garantir la coherència [...].
Esmena 5
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 2 de l’article 4

[...] i les platges.
2. El Pla d’ordenació del litoral i els plans d’ús del litoral i les platges s’han
d’aprovar d’acord amb el procediment específic que determina aquesta Llei i les disposicions reglamentàries que la despleguin.
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Esmena 6
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra b de l’article 5

b) Prendre en consideració de manera integrada el conjunt dels elements relatius
als sistemes hidrològics, geomorfològics, impactes climàtics, ecològics, socioeconòmics i culturals per no superar la capacitat de càrrega de la zona costanera i per
prevenir els efectes negatius de les catàstrofes naturals i del desenvolupament.
Esmena 7
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la lletra b de l’article 12

[...] justificativa.
b) La documentació ambiental adequada a la legislació sectorial aplicable.
c) Les normes [...].
Esmena 8
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 2 de l’article 13

[...] altres municipis confrontants.
2. El pla d’ús del litoral i les platges s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació
ambiental estratègica d’acord amb la legislació sectorial aplicable.
3. L’Administració municipal [...].
Esmena 9
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 6 de l’article 13

6. El termini màxim per aprovar definitivament els plans d’ús del litoral i les
platges aprovats provisionalment pels ajuntaments és de tres mesos. El venciment
del termini màxim per aprovar definitivament el pla legitima l’Ajuntament per entendre’l estimat per silenci administratiu.
Esmena 10
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1 de l’article 17

1. Les sol·licituds d’autorització d’usos, obres i instal·lacions admesos en les zones de servitud de protecció, trànsit i accés al mar, amb l’excepció de les que són de
competència municipal d’acord amb aquesta Llei, s’han d’adreçar, preferentment de
forma telemàtica, a l’òrgan competent en matèria d’ordenació del litoral de la Generalitat conjuntament [...].
Esmena 11
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a l’apartat 3 de l’article 17

3. EI termini màxim per notificar la resolució expressa és de quatre mesos a
comptar de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada al registre de l’òrgan
competent per a la tramitació. Per la concurrència de raons d’interès general el
transcurs d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa legitima la
persona interessada per entendre-la desestimada per silenci administratiu.
Esmena 12
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a l’apartat 3 de l’article 20

3. El termini màxim per notificar la resolució expressa de les sol·licituds d’autoritzacions a què fa referència l’apartat 1b és d’un mes a comptar de la data en què la
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sol·licitud d’autorització hagi tingut entrada al registre de l’òrgan competent per a la
tramitació. Per la concurrència de raons d’interès general el transcurs d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa legitima la persona interessada
per entendre-la desestimada per silenci administratiu.
Esmena 13
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de l’apartat 4 de l’article 21

4. El termini màxim per notificar la resolució expressa de les autoritzacions és
de quatre mesos a comptar de la data en què la sol·licitud d’autorització hagi tingut
entrada al registre de l’òrgan competent per a la tramitació. Per la concurrència de
raons d’interès general el transcurs d’aquest termini sense que s’hagi notificat la
resolució expressa legitima la persona interessada per entendre-la desestimada per
silenci administratiu.
Esmena 14
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de l’apartat 2 de l’article 22

2. Entre la documentació de la sol·licitud de concessió s’ha d’incloure un estudi
d’integració paisatgística, la declaració responsable o el document ambiental que
correspongui en el cas que el projecte s’hagi de sotmetre a un procediment d’avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la legislació aplicable.
Esmena 15
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 1 de l’article 24

1. L’òrgan competent en matèria d’ordenació del litoral de l’Administració de
l’Administració de la Generalitat ha de portar, actualitzat, el registre de concessions
del domini públic maritimoterrestre, en què s’han d’inscriure d’ofici, en la manera
que reglamentàriament es determini, les concessions.
Esmena 16
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’article 25

Article 25. Cànon d’explotació d’activitats
1. Tota explotació d’activitats en el domini públic maritimoterrestre per a la realització de les quals calgui disposar d’una concessió de l’Administració de la Generalitat merita el cànon corresponent a favor seu, sens perjudici dels que siguin exigibles per altres administracions.
2. La base imposable del cànon d’explotació d’activitats és el volum dels beneficis nets anuals, abans d’impostos, d’aquestes activitats que es determinin d’acord
amb els estudis econòmics i els comptes anuals que faciliti la persona sol·licitant de
la concessió, així com de les informacions que pugui obtenir i les valoracions que
pugui efectuar el Departament competent en matèria d’ordenació del litoral, directament o per comparació amb altres concessions existents.
3. La quota del cànon es determina aplicant un tipus de gravamen del 3% sobre
l’import de la base imposable.
4. L’Administració de l’Estat, l’Administració de la Generalitat, les entitats locals
i les entitats de dret públic que en depenen estan exemptes del pagament del cànon
per l’explotació de l’activitat en les concessions que se’ls atorguin per a l’exercici de
les seves competències, sempre que aquelles no siguin objecte d’explotació lucrativa, directament o per tercers.
5. Resten exemptes del pagament del cànon d’explotació d’activitats:
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a) Els títols atorgats a entitats nauticoesportives per al desenvolupament de les
seves activitats de caràcter no lucratiu. Per a l’obtenció d’aquesta exempció és necessari que la federació esportiva corresponent certifiqui que les entitats respectives estan inscrites degudament i que exerceixen exclusivament l’activitat nauticoesportiva.
b) Les concessions que s’atorguin en domini públic maritimoterrestre portuari,
d’acord amb el que regula la legislació portuària.
6. La meritació del cànon, calculat d’acord amb els criteris establerts en els apartats anteriors, té caràcter anual i es produeix amb l’atorgament inicial de la concessió.
7. Els ingressos derivats del cànon d’explotació d’activitats que acreditin les concessions sobre domini públic maritimoterrestre a la Generalitat de Catalunya estan
destinats a la millora, la conservació, la recuperació i la restauració del domini públic maritimoterrestre del territori de Catalunya. El Departament competent en matèria d’ordenació del litoral, mitjançant la direcció general corresponent, ha d’establir en cada moment les prioritats en l’aplicació d’aquests recursos.
Esmena 17
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la dsposició addicional cinquena

Cinquena. Mitjans telemàtics
Les sol·licituds d’autoritzacions o concessions i les declaracions responsables
previstes en aquesta llei efectuades per persones físiques s’han de presentar, preferentment, a través de mitjans telemàtics. Quan es tracti de persones físiques s’han
de presentar a la finestreta única empresarial per mitjà dels canals de comunicació
que en cada moment s’estableixin.
Esmena 18
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la disposició transitòria quarta

Quarta. Aplicació del cànon per explotació de l’activitat
El cànon per explotació de l’activitat a què fa referència l’article 25 s’aplica també:
a) A les concessions en tràmit a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, en el procediment d’atorgament de les quals encara no s’hagi efectuat l’oferta de condicions al
peticionari per part de l’Administració de la Generalitat.
b) A les pròrrogues, a les modificacions substancials i als canvis de titularitat de
les concessions vigents que s’atorguin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Esmenes a l’exposició de motius del projecte de llei d’ordenació del
litoral
Esmena 19
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió del paràgraf dinovè de l’exposició de motius

[...] dels diferents operadors.
En el títol 5 es regula el règim econòmic financer del domini públic maritimoterrestre. Com a aspecte més rellevant, es preveu la creació d’un nou cànon a favor de
l’Administració de la Generalitat per a l’explotació d’activitats que requereixin una
concessió. Els ingressos derivats de la liquidació d’aquest cànon estan destinats a la
millora, la conservació, la recuperació i la restauració del domini públic maritimoterrestre del litoral de Catalunya.
El títol 6 té [...].
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat,
SP PPC
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3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12
ESMENES A L’ARTICULAT
Reg. 47903; 48084; 48102; 48273; 48274; 48275 / Admissió a tràmit: Mesa de la
Comissió de Territori, 23.10.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 47903)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la
Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals (tram. 202-00023/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol de la Proposició de llei

Protecció, conservació i posada en valor de les oliveres monumentals
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió al quart paràgraf de l’apartat I de l’Exposició de Motius

I
[...]
Tots aquests fets han facilitat que en el medi natural, agrícola però també urbà
existeixin grups i exemplars d’oliverars i d’oliveres monumentals, centenàries i mil·
lenàries.
[...]
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del sisè paràgraf de l’apartat I de l’Exposició de Motius

I
[...]
Aquestes oliveres monumentals que responen a aquestes característiques són
deutores de l’esforç humà en la seva cura i manteniment. Són monuments vius en
desenvolupament i producció.
[...]
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del vuitè paràgraf de l’apartat I de l’Exposició de Motius

I
[...]
Per tal de detenir i evitar la degradació i desaparició d’aquest patrimoni, s’han
d’establir mecanismes i instruments de planificació que assegurin la seva adequada
gestió i la seva permanència en el lloc que els ha vist arrelar-se, prohibint de manera
explicita la seva extracció i la comercialització d’aquests exemplars.
[...]
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Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou paràgraf vuitè bis a l’apartat I de l’Exposició de Motius

I
[...]
Per tal de detenir i evitar la degradació i desaparició d’aquest patrimoni, s’han
d’establir mecanismes i instruments de planificació que assegurin la seva adequada
gestió i la seva permanència en el lloc que els ha vist arrelar-se, prohibint de manera
explicita la seva extracció, transplantament i comercialització d’aquests exemplars.
Cal recordar que l’any 2010, quan la Generalitat de Catalunya va aprovar el Catàleg del Paisatge de les Terres de l’Ebre, al capítol 13 Paisatges d’Atenció Especial
hi ha un apartat dedicat al «Paisatge d’atenció especial de les oliveres» i en ell es
parla ‘d’algunes d’elles singulars i monumentals’i, en concret, la primera de les accions que es proposa és l’Acció 1.1.1. Impulsar ajudes fiscals i subvencions de l’Administració als propietaris i pagesos que amb la seva activitat agrícola assegurin la
pervivència del paisatge de l’olivera.
[...]
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al novè paràgraf de l’apartat I de l’Exposició de Motius

I
[...]
Aquesta llei no pretén regular de manera omnicomprensiva tots els elements que
influeixen en la producció i la transformació del paisatge. Les legislacions sectorials
han de regular l’impacte paisatgístic de les actuacions urbanístiques i de les productives. L’objecte d’aquesta llei és la protecció en el seu medi actual d’aquestes oliveres
i oliverars monumentals.
[...]
Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del dècim paràgraf de l’apartat I de l’Exposició de Motius

I
[...]
Les oliveres monumentals són propietat tant de propietaris privats com públics
i la llei els hi ha de reconèixer el paper que han tingut en la seva preservació, però
també en la seva gestió futura.
[...]
Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del segon paràgraf de l’apartat II de l’Exposició de Motius

II
[...]
El Títol I estableix l’objecte de la llei, les definicions així com la creació de la
Comissió Tècnica de protecció de les oliveres i oliverars monumentals. També es
preveu l’elaboració de la llista de les oliveres i oliverars monumentals i el sistema de
protecció previst per aquestes, que dependrà del o dels Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de medi ambient i d’agricultura.
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Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del tercer paràgraf de l’Exposició de Motius

II
[...]
El Títol II regula les accions de promoció i divulgació de les oliveres i oliverars
monumentals.
[...]
Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del quart paràgraf de l’apartat II de l’Exposició de Motius

II
[...]
El Títol III estableix, les prohibicions, les exempcions i el règim sancionador que
comporta l’incompliment de les obligacions establertes en aquesta llei. Tanmateix es
contemplen les actuacions de millora de la terra i, també, el cos competent per dur
a terme les funcions de control i vigilància.
[...]
Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del quint paràgraf de l’apartat II de l’Exposició de Motius

II
[...]
Per últim el títol IV regula la normativa financera prevista per garantir la protecció de les oliveres i oliverars monumentals objecte de la present llei.
[...]
Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 1

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte regular i protegir aquelles oliveres i oliverars monumentals, en virtut de la seva funció productiva agrària, de defensa ecològica i hidrogeològica, així com pels seus elements peculiars i característics de la història, la
cultura i el paisatge.
Esmena 13
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 2

Article 2. Àmbit
Aquesta llei és d’aplicació a totes les oliveres i oliverars, quines mesures igualin
o superin les definides a l’article 3 que radiquin en el territori de Catalunya.
Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 3

Article 3. Definicions
1. Olivera monumental - Són oliveres monumentals totes les que tinguin un perímetre de tronc igual o major de 350 centímetres, mesurat a l’altura de 130 cm del sòl.
2. Oliverar monumental - Es consideren oliverars monumentals tots els recintes
agrícoles d’oliveres que tinguin una densitat mínima de 20 oliveres monumentals
per hectàrea.
3.01.02. Proposicions de llei

25

BOPC 450
25 d’octubre de 2019

Esmena 15
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 4

Article 4. Comissió Tècnica de protecció de les oliveres i oliverars monumentals
1. S’estableix una Comissió Tècnica per a la protecció de les oliveres i oliverars
monumentals, que dependrà del o dels Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de medi ambient i d’agricultura, la composició de la qual
estarà regulada per Reglament i de la que en formaran part representants del sector
agrari i d’altres sectors de les zones amb la major concentració d’aquestes oliveres.
Esmena 16
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 4

Article 4. Comissió Tècnica de protecció de les oliveres i oliverars monumentals
[...]
2. La Comissió duu a terme les tasques següents en relació amb les oliveres i
oliverars monumentals:
a) formular opinions sobre la metodologia, els paràmetres i la targeta d’identificació dels de les oliveres i oliverars monumentals.
b) Validar els informes rebuts realitzats per encàrrec del Departament corresponent.
[...]
Esmena 17
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió a la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 4

Article 4. Comissió Tècnica de protecció de les oliveres i oliverars monumentals
[...]
2. La Comissió duu a terme les tasques següents en relació amb les oliveres i
oliverars monumentals:
[...]
c) formular opinions sobre la inclusió de les oliveres i oliverars monumentals senyalats a la llista d’oliveres monumentals a què es refereix l’article 6.
[...]
Esmena 18
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al títol de l’article 5

Article 5. Fitxa d’oliveres i oliverars monumentals
Esmena 19
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 5

Article 5. Fitxa d’oliveres monumentals
1. El o els Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria
de medi ambient i d’agricultura, en el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, aprovarà la Comissió Tècnica de Protecció de les Oliveres i Oliverars
Monumentals, el Reglament que regularà la seva composició i funcionament, així
com la fitxa d’oliveres i oliverars monumentals per tal de confeccionar el cens oficial
i per organitzar la detecció i la identificació sistemàtica de les mateixes.
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Esmena 20
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 5

Article 5. Fitxa d’oliveres monumentals
[...]
2. La fitxa d’oliveres i oliverars monumentals ha de contenir els següents elements d’informació:
a) la ubicació unívoca.
b) la propietat.
c) la varietat, la grandària i el nombre d’arbres, en el cas de tractar-se d’oliverars.
d) les característiques monumentals, paisatgístiques, agràries, ambientals, històriques i culturals.
[...]
Esmena 21
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 5

Article 5. Fitxa d’oliveres monumentals
[...]
3. Amb la disposició a què es fa referència a l’apartat 1, el o els Departaments de
la Generalitat de Catalunya competents en matèria de medi ambient i d’agricultura
declara l’inici de la fitxa d’oliveres i oliverars monumentals, que també es pot dur a
terme mitjançant l’establiment d’acords i memoràndums d’entesa amb altres ens o
organitzacions. Les associacions, les organitzacions, i els ens locals poden assenyalar l’existència d’oliveres monumentals que s’han de sotmetre a protecció i millora.
[...]
Esmena 22
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol de l’article 6

Article 6. Llista d’oliveres i oliverars monumentals
Esmena 23
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 6

Article 6. Llista d’oliveres monumentals i olivars
1. El o els Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria
de medi ambient i d’agricultura, després del registre sistemàtic i la notificació de les
oliveres monumentals i d’haver escoltat l’opinió de la Comissió Tècnica a la que es
fa referència a l’article 4, elaborarà, el primer cop, i actualitzarà anualment la llista
d’oliveres i oliverars monumentals de Catalunya i determinarà els recursos financers
destinats a la seva protecció i millora.
[...]
Esmena 24
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 6

Article 6. Llista d’oliveres monumentals i olivars
[...]
2. La llista a què es refereix l’apartat 1 es notificarà als seus propietaris i es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta llista també contindrà les indicacions d’ubicació unívoques per a la seva identificació per part dels
propietaris. Els propietaris de les oliveres i oliverars monumentals, en el termini de
trenta dies a partir de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
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Catalunya, podran interposar recurs contra la inclusió de la seva propietat en la llista
d’oliveres i oliverars protegits.
[...]
Esmena 25
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 6

Article 6. Llista d’oliveres monumentals i olivars
[...]
3. El conseller competent després d’escoltar l’opinió de la Comissió Tècnica a la
que es fa referència a l’article 4, decideix sobre les objeccions rebudes i aprova la
llista definitiva d’oliveres i oliverars monumentals. Aquesta llista està subjecta a una
nova publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Esmena 26
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol de l’article 7

Article 7. Protecció d’oliveres i oliverars monumentals
Esmena 27
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 7

Article 7. Protecció d’oliveres monumentals
1. Amb la publicació definitiva de la llista, les oliveres i oliverars monumentals
queden sotmeses automàticament a restriccions paisatgístiques en quan passen a ser
assimilades com a patrimoni paisatgístic comú i com a tal han de ser identificats
pels instruments de planificació municipal. Per a això es proporcionaran les formes
adequades de col·laboració.
[...]
Esmena 28
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 7

Article 7. Protecció d’oliveres monumentals
[...]
2. S’atribuirà un únic codi d’identificació a cada olivera monumental, encara que
formi part d’un oliverar monumental..
[...]
Esmena 29
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 7

Article 7. Protecció d’oliveres monumentals
[...]
3. Per a la protecció i el manteniment de les oliveres i oliverars monumentals, el
Govern de la Generalitat de Catalunya i els ens locals, dins de les seves competències respectives, poden recórrer a acords amb empresaris els seus propietaris.
Esmena 30
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol de l’article 8

Article 8. Menció especial «Oli d’oliva verge extra d’oliveres monumentals de
Catalunya»
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Esmena 31
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 8

Article 8. Menció especial «Oli d’oliva verge extra de les oliveres monumentals
de Catalunya»
1. S’establirà la menció especial «Oli d’oliva verge extra d’oliveres monumentals de Catalunya», que podrà ser utilitzada per tots els productors que obtinguin oli
d’oliva verge extra obtinguts a partir dels fruits d’oliveres monumentals incloses a la
llista a què fa referència l’article 6.
[...]
Esmena 32
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 8

Article 8. Menció especial «Oli d’oliva verge extra de les oliveres monumentals
de Catalunya»
[...]
2. Les marques comercials que utilitzin la menció especial «Oli d’oliva verge
extra d’oliveres monumentals» hauran de disposar almenys ‘alguna de les següents
certificacions: denominació d’origen protegida (DOP), indicació geogràfica protegida (IGP) i marca de garantia.
[...]
Esmena 33
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 8

Article 8. Menció especial «Oli d’oliva verge extra de les oliveres monumentals
de Catalunya»
[...]
3. La promoció dels productes que gaudeixen d’aquesta menció especial la realitzaran els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en
la matèria, fent ús de fons aliens o amb fons propis. En cas de petició per part d’associacions de propietaris i marques certificades d’olis d’oliva verge extra d’oliveres
monumentals, s’establiran acords específics per a la participació en fires i esdeveniments i per a la promoció a través de canals publicitaris.
Esmena 34
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 9

Article 9. Promoció del paisatge d’oliveres
1. El o els Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria
de medi ambient i d’agricultura promourà la imatge del paisatge d’oliveres de Catalunya i, en particular, de les oliveres i oliverars monumentals i dels seus productes,
fins i tot aquells amb fins turístics.
Esmena 35
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 9

Article 9. Promoció del paisatge d’oliveres
[...]
2. Tenint en compte les peculiaritats del paisatge històric, rural, social, ambiental
i que caracteritzen el patrimoni d’oliveres monumentals, el Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de turisme, junt amb el o els departaments competents en matèria de medi ambient i d’agricultura, prèvia consulta amb
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la Comissió Tècnica de la protecció de les oliveres i oliverars monumentals a què es
fa referència a l’article 4, promourà un projecte específic de desenvolupament turístic, que s’ha de posar en marxa dins d’un any a partir de la data d’entrada en vigor
d’aquesta llei.
[...]
Esmena 36
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 9

Article 9. Promoció del paisatge d’oliveres
[...]
3. En el context d’aplicació de la política agrícola comunitària, i les successives
modificacions i reformes, el Govern de la Generalitat promourà accions en relació
amb el Ministeri d’Agricultura relatives a la política agrícola i forestal de la mateixa
Unió Europea dirigides a dur a terme operacions col·lectives de manteniment de la
producció d’oliveres monumentals de gran valor històric, cultural i ambiental i/o en
risc d’abandonament.
Esmena 37
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol de l’article 10

Article 10. Coneixement de les oliveres monumentals i del llegat olivarer
Esmena 38
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 10

Article 10
La Generalitat de Catalunya, a través dels departaments competents en educació,
medi ambient i agricultura, sense minva de la col·laboració d’altres departaments,
facilitarà el suport i promoció del coneixement de les oliveres i oliverars protegits,
i de la conscienciació per a la seva conservació, així com la inclusió de l’arbrat monumental en circuits i currículums ecoeducatius.
El departament amb competència en cultura crearà, conservarà i vetllarà el llegat olivarer mitjançant la creació d’un arxiu documental, bibliogràfic i audiovisual
que guardi per a futures generacions aquest patrimoni i la seva relació amb Catalunya.
Esmena 39
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 11

Article 11. Prohibicions
Està prohibit malmetre, matar, arrancar i comercialitzar oliveres monumentals
incloses en la llista a què es fa referència a l’article 6.
Esmena 40
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 12

Article 12. Exempcions
1. Per a les oliveres i oliverars monumentals a què fa referència l’article 6, es podrà concedir excepcions a les prohibicions de l’article 11 només per motius d’interès
general o per actuacions quin procediment d’autorització s’hagi completat en la data
d’entrada en vigor d’aquesta llei.
[...]
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Esmena 41
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 12

Article 12. Exempcions
[...]
2. En qualsevol cas, està prohibit assignar i transportar les oliveres monumentals
a les quals fa referència l’apartat 1 per a vivers i/o objectes ornamentals.
[...]
Esmena 42
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 14

Article 14. Actuacions de conservació i aprofitament
1. Amb la finalitat que les finques on estan situades les oliveres i oliverars monumentals es mantinguin en producció i que els seus propietaris puguin obtenir rendes
pel seu treball, queden autoritzades totes les actuacions de conservació i aprofitament habituals als oliverars, tant a la finca com a les oliveres: les podes lleus i de
fructificació, els tractaments fitosanitaris, la recol·lecció de les olives, etc., i també
les necessàries per a la producció de cultius associats, però sempre que no posin en
perill la supervivència de les oliveres protegides
[...]
Esmena 43
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 14

Article 14. Actuacions de conservació i aprofitament
[...]
2. En les finques amb oliveres monumentals, en el cas de que es vulgui fer una
transformació per realitzar una nova plantació, previ dictamen favorable de la Comissió Tècnica prevista a l’article 4, s’autoritzarà el reagrupament dintre de la mateixa finca de les oliveres monumentals existents, que deuran seguir tenint les actuacions de conservació específiques per elles i, si cal, diferents de la resta de la finca.
Aquestes actuacions de reagrupament i trasllat dintre de la mateixa finca rebran un
ajut per les despeses hagudes amb càrrec a la partida prevista a l’article 24 d’aquesta llei.
[...]
Esmena 44
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió dels apartats 3, 4 i 5 de l’article 14

Article 14. Obres de millora de la terra
[...]
3. En els oliverars monumentals també es pot permetre, si es requereix un nombre limitat d’oliveres monumentals dins d’una mateixa parcel·la cadastral, la realització de petites obres al servei de l’activitat agrícola.
4. Les obres a què es refereix l’apartat 3 estaran subjectes al dictamen de la Comissió a què es refereix l’article 4.
5. Les autoritzacions es publiquen de la mateixa manera que els plans de millora.
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Esmena 45
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 15

Article 15. Transmissió
[...]
3. El cas dels exemplars que estan en vivers, gardens, etc., a l’espera de ser venuts
i replantats, les empreses propietàries en els 30 dies següents a l’aprovació d’aquesta llei hauran de fer una declaració responsable del numero d’oliveres monumentals
que tenen a les seves instal·lacions, en el cas de no fer-ho i prèvia inspecció pel cos
d’Agents Rurals se’ls hi aplicaran les sancions tipificades com a molt greus en el art.
20 d’aquesta llei. En el termini d’un any el govern de la Generalitat de Catalunya
podrà exercir el dret de tempteig i retracte sobre aquests exemplars.
[...]
Esmena 46
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 4 de l’article 15

Article 15. Transmissió
[...]
4. Les oliveres monumentals que són propietat de vivers, gardens etc.. i que romanen a les finques d’origen en cap cas podran ser extretes d’allí i el govern de la
Generalitat de Catalunya exercirà el dret de tempteig i retracte.
Esmena 47
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 16

Article 16. Funcions de control i vigilància
Les funcions de control i vigilància sobre violacions d’aquesta llei estan delegades al cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. Les activitats de control
també poden ser dutes a terme per la policia autonòmica, municipal i altres cossos
policial.
Esmena 48
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 17

Article 17. Denúncies
1. Les autoritats, els agents de l’autoritat i els agents auxiliars faran avinent al
departament competent en matèria de medi ambient i als ajuntaments totes les actuacions, les accions o les omissions que coneguin i que puguin constituir una infracció d’aquesta llei.
[...]
Esmena 49
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 18

Article 18. Classificació d’infraccions
1. Són infraccions administratives molt greus:
a. Deteriorar, arrancar o donar mort a les oliveres i oliverars protegits, i també
modificar físicament o químicament l’entorn de manera que es provoquin danys als
exemplars.
b. Arrancar o trasplantar les oliveres i oliverars protegits, i també la tinença
d’exemplars arrancats i el comerç o la transacció d’aquests.
[...]
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Esmena 50
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a la lletra a de l’apartat 2 de l’article 18

Article 18. Classificació d’infraccions
[...]
2. Són infraccions administratives greus:
a. La instal·lació de plataformes, objectes o cartells que puguin danyar significativament el tronc, el brancatge o les arrels de les oliveres i oliverars monumentals.
[...]
Esmena 51
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 19

Article 19. Prescripció de les infraccions
[...]
2. El termini de prescripció començarà a comptar-se des del dia en què es tingui
coneixement de la infracció. En les infraccions derivades d’una activitat continuada,
la data inicial del còmput serà la d’acabament de l’activitat o la del darrer acte en
què la infracció es consuma.
[...]
Esmena 52
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 20

Article 20. Sancions aplicables
Per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta llei s’imposaran les sancions següents:
a) Multa de fins a 2.000 euros per a les infraccions lleus.
b) Multa de 2.001 a 10.000 euros per a les infraccions greus.
c) Multa de 10.001 a 20.000 euros per a les infraccions molt greus.
Esmena 53
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’article 21

Article 21. Graduació de les sancions
Les circumstàncies a tenir en compte per a la graduació de les sancions seran
les següents:
– La intencionalitat.
– El dany efectivament causat a les oliveres i oliverars monumentals.
– La reincidència, entesa com la comissió en el termini d’un any de més d’una
infracció de les tipificades en aquesta llei quan així s’hagi declarat per resolució
ferma.
– La situació de risc creada per a la supervivència de les oliveres i oliverars protegits.
– L’ànim de lucre i la quantia del benefici esperat o obtingut.
– Ostentar càrrec o funció que obliguen a fer complir els preceptes d’esta llei.
– La col·laboració de l’infractor en l’aclariment dels fets i en la restitució del bé
protegit.
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Esmena 54
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 22

Article 22. Indemnitzacions
Amb independència de les sancions imposades, tot infractor està obligat a indemnitzar els danys i els perjudicis que hagi causat a les oliveres i oliverars amb
motiu de la infracció d’aquesta llei o dels reglaments que la desenvolupin, i a la reposició de la situació alterada a l’estat originari.
Tot això sense perjudici de l’obligació, si s’escau, d’indemnitzar el titular de les
oliveres i oliverars danyats.
Esmena 55
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 23

Article 23. Multes coercitives
Amb independència de les multes que puguin correspondre en concepte de sanció, si l’infractor no adopta voluntàriament les mesures correctores en el termini
que s’indiqui en el requeriment corresponent, l’òrgan competent podrà acordar la
imposició de multes reiterades per lapsus de temps no inferiors a un mes ni superiors a dos mesos. La quantia no excedirà en cada cas el vint per cent de la multa
principal.
Esmena 56
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 24

Article 24. Norma financera
Els pressupostos de la Generalitat hauran de destinar anualment un fons suficient per a la protecció, la gestió, el manteniment i la promoció i de les oliveres i els
oliverars monumentals i el seu oli. D’aquest fons en gaudiran els titulars d’oliveres
monumentals que estiguin en producció, les empreses que elaboren oli certificat
d’aquestes olivers i les seves associacions i els ens locals de Catalunya que treballin
amb la mateixa finalitat.
Els titulars d’explotacions agrícoles interessats en les oliveres i oliverars monumentals i les seves associacions tenen prioritat en el finançament de la Generalitat de Catalunya, i si s’escau de l’Estat i de la Unió Europea en els plans i
programes que fomenten una producció sostenible i una millora de la qualitat del
producte.
Esmena 57
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a la Disposició final primera

Primera. Desenvolupament reglamentari
El Govern de la Generalitat de Catalunya, com també els Departaments competents per raó de la matèria, han d’aprovar les disposicions necessàries per a desenvolupar i aplicar el que hi ha establert en aquesta llei.
Esmena 58
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a la Disposició final segona

Segona. Habilitació pressupostària
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya produeixen efectes a partir de
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l’entrada en vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exercici pressupostari
immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 48084)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 118 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals (tram. 202-00023/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i addició de l’article 1

1. Aquesta llei té per objecte regular i protegir aquelles oliveres i oliverars monumentals, també les aïllades, en virtut de la seva funció productiva agrària, de defensa ecològica i hidrogeològica, així com pels seus elements peculiars i característics
de la història, la cultura i establir polítiques i mecanismes de conservació i protecció del paisatge i de l’activitat agrícola.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de l’article 2

2. Aquesta llei és d’aplicació a totes les oliveres i oliverars que formin part de la
llista prevista a l’article 6 d’aquesta llei, que radiquin al territori de Catalunya, independentment de la naturalesa i la propietat del sòl en el qual s’assenten.
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 1.a de l’article 3

a) la mida del tronc de l’arbre, amb un perímetre de tronc igual o major de 200
cm mesurat a l’altura de 130 centímetres del sòl; en el cas d’olivars i oliveres amb
un tronc fragmentat el perímetre és el total obtingut reconstruint la forma teòrica
del tronc sencer;
Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de dos nous aparts del punt 1 de l’article 3

c) Les oliveres d’igual o mes de 350 anys.
d) Els propietaris poguessin demanar de forma voluntària la catalogació de les
seues oliveres com a monumentals a partir de 150 cm de perímetre a 130 cm d’alçada.
Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2 del article 3

2. Es pot prescindir de les característiques definides al paràgraf 1 en el cas d’olivars i oliverars amb un perímetre de tronc igual o major de 200 centímetres mesurats i, en el cas d’un tronc fragmentat, reconstruït segons la forma teòrica de tot el
tronc quan es compleixi un o més del següents casos:
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a) la forma escultural del tronc (amb forma espiral, alveolar, cavata, coixinet de
bandera, presència de formacions de «mammellonari»);
b) pel valor simbòlic reconegut atribuït per una comunitat;
c) ubicacions adjacents a béns d’interès històric, artístic, arquitectònic i arqueològic reconeguts.
Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 3 de l’article 3

3. El caràcter de monumentalitat s’atribuirà als oliverars que presenten 20 oliveres monumentals per hectàrees, identificades en la parcel·la cadastral corresponent.
Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt de l’article 3

4. Les oliveres i olivars que no tinguin el caràcter de monumentalitat però si unes
característiques històriques, culturals, científiques o ambientals que també les facin
mereixedores de mesures de protecció puguin ser declarades d’interès local i comarcal. I en aquest darrer cas, a més, un cop escoltats els propietaris i ajuntaments afectats. A banda, aquestes declaracions haurien d’implicar les mateixes prohibicions
que les del règim monumental.
Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i addició de l’article 4

1. S’estableix una Comissió Tècnica per a la protecció de les oliveres i oliverars
monumentals, que dependrà del Departament de Territori i Sostenibilitat, la composició de la qual estarà regulada per Reglament.
La comissió estarà presidida pel conseller amb competències en medi ambient,
o persona en qui delegui, i la compondran els membres següents:
– Un representant de la conselleria amb competències en medi ambient.
– Un representant de la conselleria amb competències en agricultura.
– Un representant de la conselleria amb competències en cultura.
– Un representant de cada Consell Comarcal de les comarques amb presència
d’oliveres i oliverars monumentals.
– Tres representants de les associacions ciutadanes de conservació de la natura.
– Tres representants de les associacions de propietaris particulars.
– Un representant de I‘Institut Ramón Muntaner (IRMU) com a fundació dels
Centres d’Estudis de Parla Catalana.
– El responsable de I ‘òrgan gestor.
– Tres representats de les universitat catalanes i centres d’investigació oficials
reconeguts i amb seu a Catalunya.
Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat d del punt 2 de l’article 4

d) suggerir formes integrades de protecció i millora del patrimoni ambiental en
qüestió, incloses les mesures de polítiques agrícoles i forestals adequades a aquest
efecte i la promoció de l’activitat de recerca, especialment de cara a l’amenaça de
plagues (Xylella fastidiosa...) i els efectes del canvi climàtic que amenaça seriosament aquest tipus de conreu.
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Esmena 10
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de dos nous apartats del punt 2 de l’article 4

e) Establir mesures per la conservació, protecció, promoció i posada en valor de
les diferents varietats autòctones de cada territori, també les més locals, inclús si no
compleixen els criteris de protecció establerts per la present llei, degut a què són una
presentació de la varietat genètica d’aquest cultiu a Catalunya.
f) Per tal d’evitar la pèrdua de cap d’aquestes varietats d’olivera, s’hauria de
vetllar per la conservació del seu germoplasma i de reductes de paisatge associats
amb elles, establint mesures de protecció específica per mantenir aquests reductes.
Dins d’aquests reductes, quedarien protegides totes les oliveres que es consideressin
d’aquestes varietats específiques. La protecció dels restants arbres dins la unitat de
cultiu restaria subjecta a la valoració vinculant de la Comissió Tècnica. En qualsevol cas, no podria haver canvi de cultiu dins la unitat de cultiu o parcel·la cadastral.
Per altra banda, les finques d’oliveres incloses dins d’aquests reductes també
haurien de gaudir d’un beneficis que s’hauran de valorar.
Esmena 11
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del nom de l’article 5

Article 5. Fitxa d’oliveres i oliverars monumentals
Esmena 12
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 1 de l’article 5

1. El Departament de Territori i Sostenibilitat, en el termini de 1 mes des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, aprovarà la Comissió Tècnica de Protecció d’Oliveres
Monumentals, el Reglament que regularà la seva composició i funcionament, així
com la fitxa d’oliveres i oliverars monumentals per tal de confeccionar el cens oficial
i per organitzar la detecció i la identificació sistemàtica de les mateixes.
Esmena 13
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’apartat d del punt 2 de l’article 5

d) les característiques monumentals, paisatgístiques, agràries, ambientals, històriques culturals, incloure la varietat de l’olivera com a característica a incloure
dins el catàleg.
Esmena 14
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat del punt 2 de l’article 5

e) Amb imatges de l’arbre.
Esmena 15
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 3 de l’article 5

3. Amb la disposició a què es fa referència a l’apartat 1, el Departament de Territori i Sostenibilitat declara l’inici de la fitxa d’oliveres i oliveres monumentals. La
ciutadania, les associacions, les organitzacions, els ens públics i les seves articulacions poden assenyalar l’existència d’oliveres monumentals i/o oliveres que s’han de
sotmetre a protecció i millora.
En els cas dels oliverars monumental el catàleg inclourà informació tant de les
oliveres monumentals present, així com de la resta de oliveres no monumentals.
També s’inclourà una descripció de la finca amb un inveteri detallat dels elements
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patrimonials lligat a la activitat agrària tradicional (marges de pedra seca, enjubs,
cisternes, barraques, etc..) que tindran la consideració d’elements patrimonials protegís.
Esmena 16
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 1 de l’article 7

1. Amb l’aprovació de la llei totes les oliveres que acompleixin els criteris de monumentalitat establers per la present llei queden sotmeses automàticament a restriccions paisatgístiques en quan passen a ser assimilades com a patrimoni paisatgístic
comú i com a tal han de ser identificats pels instruments de planificació municipal.
Per a això es proporcionaran les formes adequades de millora.
Esmena 17
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del nom de l’article 8

Article 8. Promoció dels productes derivats de les oliveres protegides.
Esmena 18
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió del punt 1 i 2 de l’article 8 per un únic punt que quedaria de la
següent manera

1. Serà la Comissió tècnica I ‘encarregada d’avaluar i decidir les mesures de promoció dels productes derivats (oli, olivers, olivada, sabons, productes cosmètics...)
Esmena 19
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 3 de l’article 8

3. La promoció de tots els productes farà, al seu propi càrrec, dins dels límits dels
fons del pressupost, fent ús dels fons europeus en el marc del programa de desenvolupament rural, fins i tot en cas de petició dels propietaris o associacions de propietaris i dels titulars, mitjançant acords comercials específics, la promoció de consorcis de productors, la participació en fires i esdeveniments, i la promoció a través de
canals publicitaris.
Esmena 20
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 9

Article 9. Protecció i promoció del paisatge d’oliveres
Protecció
1. A les unitats de cultiu que queden protegides en funció d’allò establert al punt
3 de l’article 3, caldria establir una franja addicional de protecció. Aquesta franja
funcionaria de manera semblant a com ho fa una «zona tampó» a un parc natural.
Cal tenir en compte que si només es protegeixen els arbres monumentals i les unitats
de cultiu on aquests es troben, no s’arribarà a tenir una protecció efectiva del paisatge que conté la major concentració mundial d’oliveres monumentals. El paisatge
agrícola que formen aquests arbres és un dels més antics d’Europa, i a part de les
oliveres, conté elements patrimonials de gran valor, com les estructures de pedra
seca: marges, barraques, etc. Llavors, per evitar la pèrdua del paisatge es demarca
una zona de protecció especificada de la forma següent:
a) Una zona de protecció de 150 m comptats des del perímetre de cadascuna de
les unitats de cultiu que compleixen el punt 3 de l’article 3. Dins d’aquestes zones de
protecció queden protegides totes les oliveres que amb un perímetre de tronc igual o
superior a 100 cm a 130 cm d’alçada. La conservació de la resta d’exemplars de la
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finca resta subjecta a la valoració vinculant de la Comissió Tècnica. En qualsevol
cas, no pot haver canvi de cultiu dins d’aquesta zona de protecció.
b) Una zona de protecció de 150 m a partir de la zona demarcada a l’apartat a)
anterior, amb un grau de protecció més flexible, on la transformació del cultiu queda
supeditada a la valoració vinculant de la Comissió Tècnica. En aquesta zona de protecció queden també protegides totes les oliveres amb un perímetre igual o superior
als 100 cm, a 130 cm d’alçada.
Per altra banda, les finques d’oliveres incloses dins una zona tampó hauran de
gaudir d’uns beneficis semblants (marca «oliveres monumentals», subvencions...)
que les oliveres monumentals.
2. En el cas específic de municipis en que degut a la transformació de finques
s’han perdut grans zones de cultiu d’oliveres però on, malgrat això, hi subsisteix el
conreu de forma cada vegada més aïllada amb zones de diferent mida. Per tal d’evitar la pèrdua d’aquests exemplars i els reductes de paisatge associats amb ells es
proposen mesures de protecció específica per aquests reductes. La zona de protecció
específica de reductes comprèn:
a) Per una banda, totes aquelles unitats de cultiu segons la parcel·la cadastral,
on es troben oliveres amb un perímetre igual o superior als 150 cm, a 130 cm d’alçada. Dins d’aquestes unitats de cultiu, queden protegides totes les oliveres amb aquestes característiques. La protecció de la resta d’oliveres dins la unitat de cultiu resta
subjecta a la valoració vinculant de la Comissió Tècnica. En qualsevol cas, no pot
haver canvi de cultiu dins la unitat de cultiu o parcel·la cadastral.
b) Per altra banda, una zona «tampó» al voltant de les unitats de cultiu definides
a l’apartat a). La grandària que han de tenir i la modificació del cultiu d’aquestes
zones queda sotmesa a la valoració vinculant de la Comissió Tècnica. Tindrà prioritat el manteniment del cultiu de l’olivera, per tal que no hi hagi una modificació del
paisatge tradicional en aquestes zones al voltant d’aquests reductes.
Les finques d’oliveres incloses dins d’aquests reductes també haurien de gaudir
d’uns beneficis que s’hauran de valorar.
Promoció
3. El Departament de Territori i Sostenibilitat promourà la imatge del paisatge
d’oliveres de Catalunya i, en particular, de les oliveres i olivars monumentals i dels
seus productes, fins i tot aquells amb fins turístics.
4. Tenint en compte les peculiaritats del paisatge històric, rural, social, ambiental i que caracteritzen el patrimoni d’oliveres monumentals, el Departament d’Empresa i Ocupació, a través de l’Agència Catalana de Turisme, amb el Departament
de Territori i Sostenibilitat, prèvia consulta amb la Comissió Tècnica de la protecció
de les oliveres i oliverars monumentals a què es fa referència a l’article 4, promourà
un projecte específic de desenvolupament turístic, que s’ha de posar en marxa dins
d’un any a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.
5. En el context de l’aplicació de la política agrícola comunitària, i les successives modificacions i integracions, el Govern de la Generalitat promourà accions en
relació amb el Ministeri d’Agricultura relatives a la política agrícola i forestal de la
mateixa Unió Europea dirigides a dur a terme operacions col·lectives de manteniment de la producció d’oliveres monumentals de gran valor històric, cultural i ambiental i/o en risc d’abandonament.
6. Els principals destinataris de tots els recursos i ajudes seran els propietaris,
evitant al màxim els intermediaris.
Esmena 21
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i addició de l’article 11

Està prohibit malmetre, matar, explantar i comercialitzar oliveres monumentals
protegides genèricament per aquesta llei.
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1. Danyar, mutilar, deteriorar, arrancar o donar a les oliveres i olivars protegits,
i també modificar físicament o químicament i ‘entorn de manera que es provoquen
danys als exemplars. En cada exemplar d’olivera es permetran els treballs agrícoles
que pertoquen pel cultiu d’aquests arbres (esporga,etc.). S’informarà als propietaris/
es de les bones pràctiques a realitzar per a cuidar i mantenir aquest arbres d’una
forma sostenible, marcant uns límits a I ‘esporga i conservant els cimals. Pel que fa
als aprofitaments turístics, I’oleoturisme en aquest espai, també s’informarà a que
ho gestioni de les bones pràctiques a tenir en compte durant totes les visites, tant
amb guia com per lliure i n’hauran d’informar als visitants/es. Al mateix temps, per
a que en siguin coneixedors directes, s’informarà de la present llei als propietaris,
gestors, viveristes i comerciants d’oliveres.
2. Arrancar o trasplantar les oliveres i olivars protegits, i també la tinença
d’exemplars arrancats i el comerç; o la transacció d’aquest hagin estat arrencats
tant a Catalunya com a l’exterior.
3. La instal·lació de plataformes, objectes o cartells que puguin danyar significativament el tronc, el brancatge o les arrels de les oliveres i oliverars.
En els oliverars monumentals hi estarà prohibida la instal·lació de cap infraestructura o element que distorsioni l’estètica. Hi són prohibits els cartells publicitaris.
Queden exclosos d’aquesta prohibició els cartells o plafons, amb finalitat didàctica
o divulgativa lligada amb la conservació i promoció de les oliveres monumentals i
dels oliverars. Aquests cartells hauran de ser de mida reduïda i de característiques
que s’adaptin a I ‘entorn per tal de reduir-ne el seu impacte.
4. Modificar la fisonomia i estructura del paisatge agrari dels oliverars monumentals.
5. No permetre I’ accés als tècnics i el personal de l’administració degudament
acreditats, agents mediambientals i membres de cossos de seguretat amb funcions
de vigilància mediambiental.
6. Realitzar qualsevol acció que pugi malmetre els elements patrimonials lligats
a I’ activitats agrària tradicional (marges i altres elements de pedra seca, enjunbs,
cisternes, barraques i altres construccions tradicionals) als oliverars monumentals
o altres finques on hi haja oliveres monumentals protegides dels punts 1 i 2 de I’ article 3, punts 1 i 2 de l’article 9, i de l’apartat e) de l’article 4.
7. Queden també prohibides tota aquelles altres activitats que directa o indirectament puguin afectar de forma negativa les oliveres o els oliverars monumentals
contemplats en la present llei.
Esmena 22
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i addició de l’article 13

L’operació de replantació d’oliveres monumentals a què es refereix l’article 12 és
responsabilitat exclusiva de l’empresa constructora i comptarà amb una supervisió
per part de tècnics de la Generalitat. A més a més, la replantació haurà de ser el
més prop possible de la zona on han estat arrencades i haurà de quedar clar qui es
responsabilitzarà de cuidar-les per a que puguin sobreviure.
Esmena 23
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i addició del punt 1 de l’article 15

1. Queda prohibit l’extracció, transplantament i tinència d’exemplars arrencats,
el comerç i tot tipus de transacció amb les oliveres o oliverars monumentals que
hagin estat arrencades a Catalunya o a l’exterior. Queda exclòs d’aquest apartat la
venda o transacció lligada a la transferència de la propietat del terreny en tant que
l’exemplar o exemplars romanguin a la mateixa ubicació.
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Esmena 24
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2 de l’article 15

2. Les oliveres monumentals que en el seu dia van ser arrancades i trasplantades
fora del seu espai originari, i que estan en un jardí o un altre espai al qual han estat
trasplantades, per tant, la comissió tècnica estudiarà i dictaminarà, en el cas que les
oliveres corrin algun perill, la viabilitat o no d’un trasllat.
Esmena 25
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de l’article 16

Les funcions de control i vigilància sobre violacions d’aquesta llei estan delegades al cos d’Agents Rurals de Catalunya. Les activitats de control també poden ser
dutes a terme per la policia autonòmica i municipal o altres cossos policials.
Esmena 26
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’apartat b del punt 1 de l’article 18

b) Arrancar o trasplantar les oliveres i olivars protegits, i també la tinença
d’exemplars arrancats tant a Catalunya com a l’exterior i el comerç o la transacció
d’aquests.
Esmena 27
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de un nou apartat del punt 2 de l’article 18

c) Realitzar qualsevol acció que pugi malmetre els elements patrimonials lligats
a l’activitat agrària tradicional (marges i altres elements de pedra seca, enjubs, cisternes, barraques i altres construccions tradicionals) als oliverars monumentals o
altres finques on hi haja oliveres monumentals protegides.
Esmena 28
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 24

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya hauran de destinar anualment
un fons suficient per a la protecció, la conservació, i la gestió, la producció i la promoció de les oliveres i els oliverars monumentals i el seu oil. D’aquest fons en gaudiran els propietaris (o el qui els representi davant de l’administració) d’oliveres i
oliverars monumentals que estiguin en producció, les empreses que elaboren oli certificat d’aquestes oliveres i les seves associacions, i els ens locals de Catalunya que
treballin amb la mateixa finalitat.
El primer any d’entrada en vigor d’aquesta Llei, l‘import anual d’aquest fons
serà de 1.200.000 euros i s’anirà revisant en funció de les necessitats de protecció i
dels productors.
Els propietaris agrícoles interessats en les oliveres i oliverars monumentals i les
seves associacions tenen prioritat en el finançament de la Generalitat de Catalunya,
i si s’escau de l’Estat i de la Unió Europea per a la realització de projectes destinats
a mantenir oliveres i oliverars monumentals, millorar la qualitat del producte i recuperar i mantenir el paisatge rural.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 48102)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 118 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals (tram. 202-00023/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al títol de la proposició de llei

Proposició de llei de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres monumentals
Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió del quart paràgraf de l’exposició de motius punt I

Tots aquests fets han facilitat que en el medi natural, agrícola però també urbà
existeixin grups i exemplars d’oliverars i d’oliveres monumentals, centenàries i mil·
lenàries.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició i supressió al sisè paràgraf de l’exposició de motius punt I

Aquestes oliveres monumentals que responen a aquestes característiques són
deutores de l’esforç humà en la seva cura i manteniment centenari. Són monuments
vius en desenvolupament i producció.
Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió al vuitè paràgraf de l’exposició de motius punt I

Per tal de detenir i evitar la degradació i desaparició d’aquest patrimoni, s’han
d’establir mecanismes i instruments de planificació que assegurin la seva adequada
gestió i la seva permanència en el lloc que els ha vist arrelar-se, prohibint de manera
explicita la seva extracció, transplantament i comercialització d’aquests exemplars.
Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un novè paràgraf a l’exposició de motius punt I

Cal recordar que l’any 2010, quan la Generalitat de Catalunya va aprovar el Catàleg del Paisatge de les Terres de l’Ebre, al capítol 13 Paisatges d’Atenció Especial
hi ha un apartat dedicat al «Paisatge d’atenció especial de les oliveres» i en ell es
parla ‘d’algunes d’elles singulars i monumentals’i, en concret, la primera de les accions que es proposa és l’Acció 1.1.1. Impulsar ajudes fiscals i subvencions de l’Administració als propietaris i pagesos que amb la seva activitat agrícola assegurin la
pervivència del paisatge de l’olivera.
Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició al novè paràgraf actual de l’exposició de motius punt 1

Aquesta llei no pretén regular de manera omnicomprensiva tots els elements que
influeixen en la producció i la transformació del paisatge. Les legislacions sectorials
han de regular l’impacte paisatgístic de les actuacions urbanístiques i de les productives. L’objecte d’aquesta llei es la protecció en el seu medi actual d’aquestes oliveres
i oliverars monumentals.
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Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del paràgraf segon de l’exposició de motius del punt II

El Títol I estableix l’objecte de la llei, les definicions així com la creació de la
Comissió Tècnica per a la protecció de les oliveres monumentals. També es preveu
l’elaboració de la llista de les oliveres i oliverars monumentals depenent dels departaments competents en matèria de medi ambient, patrimoni, agricultura i alimentació Departament de Territori i Sostenibilitat i el sistema de protecció previst per
aquestes.
Esmena 8
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del paràgraf quart de l’exposició de motius del punt IV

El Títol III estableix, les prohibicions, les exempcions i el règim sancionador que
comporta l’incompliment de les obligacions establertes en aquesta llei. Tanmateix
es contemplen les obres accions de millora de la terra i el cos competent per dur a
terme les funcions de control i vigilància.
Esmena 9
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 1

Aquesta llei té per objecte regular i protegir aquelles oliveres i oliverars monumentals, també les aïllades, en virtut de la seva funció productiva agrària, de defensa ecològica i hidrogeològica, així com pels seus elements peculiars i característics
de la història, la cultura i el paisatge.
Esmena 10
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 2

Aquesta llei és d’aplicació a totes les oliveres i oliverars que formin part de la
llista prevista del catàleg previst a l’article 6 d’aquesta llei, que radiquin al territori de Catalunya, independentment de la naturalesa i la propietat del sòl en el qual
s’assenten.
Esmena 11
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 3

1. El caràcter monumental s’atribueix quan l’olivera posseeix segles d’edad deduïbles a partir de:
a) la mida del tronc de l’arbre, amb un perímetre de tronc igual o major de 350
cm mesurat a l’altura de 130 centímetres del sòl; en cas d’olivars i oliveres amb un
tronc fragmentat el perímetre és el total obtingut reconstruint la forma teòrica del
tronc sencer;
b) o es veu determinat pel valor històric antropològic degut a la cita o la representació en documents o representacions històriques icòniques.
1. Olivera monumental. Són oliveres monumentals totes les que tinguin un perímetre de tronc igual o major de 350 centímetres, mesurat a l’altura de 130 cm del
sòl. En el cas d’oliveres amb un tronc fragmentat el perímetre és el total obtingut
reconstruint la forma teòrica del tronc sencer.
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Esmena 12
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 3 apartat a

2. Excepcionalment es pot prescindir de les característiques definides al paràgraf 1 en el cas d’olivars i oliverars amb un perímetre de tronc igual o major de 300
centímetres mesurats reconstruïts, i en el cas d’un tronc fragmentat, segons la forma
teòrica de tot el tronc en els següents casos:
a) la forma escultural del tronc (amb forma espiral, alveolar, cavata, coixinet de
bandera, presència de formacions de «mammellonari»);
a) Pel valor històric antropològic degut a una cita, la representació en documents
o representacions històriques icòniques
Esmena 13
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 3

3. El caràcter de monumentalitat es pot atribuir als oliverars que presenten un
percentatge mínim del 60 per cent dels arbres monumentals dins de la unitat de cultiu, identificades en la parcel·la cadastral corresponent.
3. Oliverar monumental. Es consideren oliverars monumentals tots els recintes
agrícoles d’oliveres que tinguin una densitat mínima de 20 oliveres monumentals
per hectàrea.
Esmena 14
GP de Ciutadans
De modificació, supressió i addició a l’article 4

1. S’estableix una Comissió Tècnica per a la protecció de les oliveres i oliverars
monumentals, que dependrà dels departaments competents en matèria de medi ambient, patrimoni, agricultura i alimentació, del Departament de Territori i Sostenibilitat, la composició de la qual estarà regulada per Reglament i de la qual formaran
part, com a mínim, els representants dels departaments corresponents i representants del sector agrari.
Esmena 15
GP de Ciutadans
De modificació i supressió a les lletres a, b, c i d de l’article 5.2

a) formular opinions sobre la metodologia, els paràmetres i la targeta d’identificació dels de les oliveres i oliverars monumentals.
b) Validar els informes rebuts realitzats per encàrrec dels Departaments competents.
c) formular opinions sobre la inclusió de les oliveres i oliverars monumentals
senyalats a la llista al catàleg d’oliveres monumentals a què es refereix l’article 6.
d) suggerir formes integrades de protecció i millora del patrimoni ambiental en
qüestió, incloses les mesures de polítiques agrícoles i forestals adequades a aquest
efecte i la promoció de l’activitat de recerca.
Esmena 16
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra a l’apartat 2 de l’article 4

e) Preveure programes d’intervenció i conservació de cada exemplar protegit i
l’entorn en què es trobi (accés del públic, mesures d’estabilitat, cures fitosanitàries i
altres accions de sanejament per al seu manteniment, actuacions permeses al voltant
de l’arbre, rètols i indicacions, manteniment dels recursos genètics...),junt amb els
recursos humans, materials i econòmics per dur-los a terme.
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Esmena 17
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 5.1

1. El Departament de Territori i Sostenibilitat Els departaments competents en
matèria de medi ambient, patrimoni, agricultura i alimentació, de manera coordinada i en el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, aprovarà
la Comissió Tècnica de Protecció d’Oliveres i Oliverars Monumentals, el Reglament
que regularà la seva composició i funcionament, així com la fitxa d’oliveres i oliverars monumentals per tal de confeccionar el cens oficial i per organitzar la detecció
i la identificació sistemàtica de les mateixes.
Esmena 18
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 5.2 lletra a

a) la identificació i ubicació unívoca.
Esmena 19
GP de Ciutadans
De modificació i supressió a l’article 5.2 lletra c

c) la varietat, dimensions la grandària i el nombre de plantes d’arbres, en el cas
de tractar-se d’oliverars.
Esmena 20
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 5.2 lletra d

d) les característiques físiques, monumentals, paisatgístiques, agràries, ambientals, històriques i culturals.
Esmena 21
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 5.2 lletra e

e) qualsevol altra característica descriptiva específica de l’exemplar
Esmena 22
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 5.2 lletra f

f) les imatges on es pugui identificar l’aspecte global de l’exemplar
Esmena 23
GP de Ciutadans
De modificació i supressió a l’article 5.3

3. Amb la disposició a què es fa referència a l’apartat 1, els departaments competents en matèria de medi ambient, patrimoni, agricultura i alimentació Departament
de Territori i Sostenibilitat declara l’inici de la fitxa del catàleg d’oliveres i oliveres oliverars monumentals, que també es pot dur a terme mitjançant l’establiment
d’acords i memoràndums d’entesa amb altres ens o organitzacions. La ciutadania
les associacions, les organitzacions, els ens locals públics i les seves articulacions
poden assenyalar l’existència d’oliveres monumentals i/o oliveres que s’han de sotmetre a protecció i millora.
Esmena 24
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del títol de l’article 6

Article 6. Llista Catàleg d’oliveres monumentals i olivars oliverars
Fascicle segon
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Esmena 25
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 6.1

1. Després del registre sistemàtic i la notificació de les oliveres monumentals, el
Departament de Territori i Sostenibilitat els departaments competents en matèria de
medi ambient, patrimoni, agricultura i alimentació, després d’haver escoltat l’opinió
de la Comissió Tècnica a la que es fa referència a l’article 4, elaborarà i actualitzará
anualmente la llista el catàleg de les oliveres i oliverars monumentals de Catalunya
i determinarà els recursos financers destinats a la seva protecció i millora.
Esmena 26
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 6.2

2. La llista El catàleg a què es refereix l’apartat 1 es publicarà al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i es comunicarà als titulars i als òrgans interessats.
Aquesta llista també contindrà les indicacions cadastrals útils per a la identificació
de les propietats individuals.
Esmena 27
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 6.2 segon paràgraf

Els propietaris titulars dels oliverars o de les oliveres monumentals, en el termini
de trenta dies a partir de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, podran interposar recurs contra la inclusió de la seva propietat en la
llista de les oliveres i oliverars protegits.
Esmena 28
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 6.3

3. El conseller competent, de Territori i Sostenibilitat després d’escoltar l’opinió
de la Comissió Tècnica a la que es fa referència a l’article 4, decideixen decideix sobre les objeccions rebudes i aprova la llista el catàleg definitiva d’oliveres i oliverars
monumentals. Aquesta llista actualització està subjecta a una nova publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Esmena 29
GP de Ciutadans
D’addició al títol de l’article 7

Article 7. Protecció d’oliveres i oliverars monumentals
Esmena 30
GP de Ciutadans
De modificació i supressió a l’article 7.1

1. Amb la publicació definitiva de la llista del catàleg, les oliveres i oliverars monumentals queden sotmeses automàticament a restriccions paisatgístiques en quan
passen a ser assimilades com a patrimoni paisatgístic comú i com a tal han de ser
identificats pels instruments de planificació municipal. Per a això es proporcionaran
les formes adequades de millora col·laboració.
Esmena 31
GP de Ciutadans
De modificació i supressió a l’article 7.2

2. S’atribuirà un únic codi d’identificació a cada olivera monumental, encara que
aquest es converteixi en aquesta en formi part d’un oliverar monumental.
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Esmena 32
GP de Ciutadans
De modificació i supressió a l’article 7.3

3. Per a la protecció i el manteniment de les oliveres monumentals de titularitat
pública i les zones on existeixen del seu entorn immediat, el Govern de la Generalitat i els governs locals, dins de les seves competències respectives, poden recórrer
a acords amb empresaris agrícoles. Aquests acords estan estipulats prioritàriament
amb els agricultors.
Esmena 33
GP de Ciutadans
De modificació i supressió al títol de l’article 8

Menció especial «Oli d’oliva verge extra de les oliveres monumentals de Catalunya» Promoció dels productes derivats de les oliveres monumentals protegides.
Esmena 34
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 8

0. La Comissió Tècnica de Protecció d’Oliveres i Oliverars Monumentals serà
l’encarregada d’avaluar i prendre decisions en relació a les mesures de promoció dels
productes derivats (oli, olives, olivada, sabons, productes cosmètics, etc.).
Esmena 35
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 8

00. La Comissió Tècnica serà l’encarregada d’elaborar i donar difusió d’una guia
de bones pràctiques de conreu on s’especifiqui les operacions agrícoles més adients
per al manteniment i producció de les oliveres monumentals.
Esmena 36
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 8

000. La Comissió Tècnica elaborarà la informació adreçada a l’aprofitament turístic i la que haurà de rebre el visitant d’oliveres o oliverars monumentals.
Esmena 37
GP de Ciutadans
De modificació i supressió a l’article 8.1

1. La Comissió Tècnica valorarà establir S’establirà la menció especial «Oli
d’oliva verge extra de les d’oliveres monumentals de Catalunya», que pot ser utilitzat per tots els productors d’oli d’oliva verge extra obtinguts a partir dels fruits d’oliveres monumentals i d’oliverars monumentals inclosos a la llista al catàleg a què fa
referència l’article 6.
2. La menció especial deu estar estarà associada amb aquelles previstes per les
marques comercials de denominació d’origen protegida (DOP), d’indicació geogràfica protegida (IGP), de les marques col·lectives i de les marques de garantia.
Esmena 38
GP de Ciutadans
De modificació i supressió a l’article 8.3

3. La promoció dels productes que gaudeixen d’aquesta menció especial garantida la realitzaran els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en la matèria, fent ús de fons propis es farà, al seu propi càrrec, dins dels límits
dels fons del pressupost, fent ús dels o d’aliens com els fons europeus en el marc del
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programa de desenvolupament rural. fins i tot en Cas de petició dels per part de propietaris, o associacions de propietaris i dels titulars, mitjançant acords comercials
específics, la promoció de consorcis de productors, o marques certificades d’oli verge extra d’oliveres monumentals, s’establiran acords específics per a la participació
en fires i esdeveniments i per a la promoció a través de canals publicitaris.
Esmena 39
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 4 a l’article 8

4. Des dels diferents departaments implicats i en col·laboració amb la Comissió Tècnica es regularan els aprofitaments i altres usos permesos (tales, podes,
fusta, etc.).
Esmena 40
GP de Ciutadans
D’addició al títol de l’article 9

Article 9. Promoció i protecció del paisatge d’oliveres.
Esmena 41
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 9.1

1. El Departament competent de Territori i Sostenibilitat promourà la imatge del
paisatge d’oliveres de Catalunya i, en particular, de les oliveres i olivars oliverars
monumentals i dels seus productes, fins i tot aquells amb fins turístics.
Esmena 42
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 9.2

2. Tenint en compte les peculiaritats del paisatge agrari històric, rural, social,
ambiental i que caracteritzen el patrimoni d’oliveres monumentals, que és alhora
històric, social i ambiental, el Departament competent en matèria de turisme d’Empresa i Ocupació, a través de l’Agència Catalana de Turisme, amb el Departament
de Territori i Sostenibilitat, en coordinació amb els departaments competents en
matèria d’agricultura i medi ambient, prèvia consulta amb la Comissió Tècnica de
la protecció de les oliveres i oliverars monumentals a què es fa referència a l’article
4, promourà un projecte específic de desenvolupament turístic, que s’ha de posar en
marxa dins d’un any a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.
Esmena 43
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 9.3

3. En el context de l’aplicació de la política agrícola comunitària, i les successives modificacions i integracions, el Govern de la Generalitat promourà accions en
relació amb el Ministeri d’Agricultura relatives a la política agrícola i forestal de
la mateixa Unió Europea dirigides a dur a terme operacions col·lectives de manteniment de la producció d’oliveres i oliverars monumentals de gran valor històric,
cultural i ambiental i/o en risc d’abandonament.
Esmena 44
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 4 a l’article 9

4. La Comissió Tècnica haurà de valorar la creació d’un espai de protecció a
l’entorn de les oliveres monumentals que es considerin que precisen de mesures de
protecció específiques. A tal efecte la Comissió Tècnica pot crear espais de protec3.01.02. Proposicions de llei
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ció amb restriccions pel que fa a canvis de cultiu que hauran de ser equiparats a un
Oliverar Monumental pel que fa als ajuts o subvencions.
Esmena 45
GP de Ciutadans
Modificació del títol de l’article 10

Article 10. Coneixement de les oliveres monumentals i del llegat olivarer
Esmena 46
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 10

La Generalitat, a través de les conselleries dels departaments amb les competències en educació, medi ambient i agricultura, sense minva de la col·laboració d’altres
departaments, facilitarà el suport i promoció del coneixement de les oliveres i olivars oliverars protegits, i de la conscienciació per a la seva conservació, així com la
inclusió de l’arbrat monumental en circuits i currículums ecoeducatius.
La conselleria El departament amb competència en cultura crearà, conservarà i
vetllarà el llegat olivarer mitjançant la creació d’un arxiu documental, bibliogràfic i
audiovisual que guardi per a futures generacions aquest patrimoni i la seva relació
amb Catalunya.
Esmena 47
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del primer paràgraf de l’article 11

Està prohibit malmetre, matar, explantar i comercialitzar Queden prohibides totes aquelles activitats que directa o indirectament puguin afectar negativament les
oliveres i oliverars monumentals incloses en la llista al catàleg a què es fa referència
a l’article 6:
Esmena 48
GP de Ciutadans
D’addició d’un apartat 1 a l’article 11

1. Deteriorar, arrancar o donar mort a les oliveres, i també modificar física o
químicament l’entorn de manera que es provoquin danys als exemplars protegits.
Esmena 49
GP de Ciutadans
D’addició d’un apartat 2 a l’article 11

2. Arrancar o trasplantar les oliveres, i també la tinença d’exemplars arrancats i
el comerç o la transacció d’aquests.
Esmena 50
GP de Ciutadans
D’addició d’un apartat 3 a l’article 11

3. La instal·lació de plataformes, objectes o cartells que puguin danyar el tronc,
el brancatge o les arrels de les oliveres protegides.
Esmena 51
GP de Ciutadans
D’addició d’un apartat 4 a l’article 11

4. La instal·lació d’estructures o elements que distorsionin l’estètica, com ara
cartells o plafons publicitaris, a excepció de cartells amb finalitat didàctica o divulgativa lligada amb la conservació i promoció de les oliveres monumentals, i que
hauran de ser de mida reduïda per tal de minimitzar l’impacte visual.
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Esmena 52
GP de Ciutadans
D’addició d’un apartat 5 a l’article 11

5. Modificar significativament el paisatge agrari dels oliverars monumentals o
malmetre elements patrimonials relacionats amb l’activitat agrària tradicional sense l’autorització de la Comissió Tècnica.
Esmena 53
GP de Ciutadans
D’addició d’un apartat 6 a l’article 11

6. No permetre l’accés als tècnics i el personal de l’administració degudament
acreditats, agents mediambientals i membres de cossos de seguretat amb funcions
de vigilància mediambiental.
Esmena 54
GP de Ciutadans
De modificació i supressió a l’article 12

1. Per als oliverars i les oliveres monumentals a què fa referència l’article 6, es
podràn concedir excepcions a les prohibicions de l’article 11 per motius d’interès general o per als productors/ propietaris que justifiquin una situació especial, on sigui
necessari que es desprenguin d’aquestes oliveres. En aquest cas l’administració se’n
farà càrrec i compensarà de forma adient la pèrdua de la seva propietat. Només per
motius d’interès general o per obres quin procediment d’autorització s’hagi completat en la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.
Esmena 55
GP de Ciutadans
De supressió de l’apartat 2 de l’article 12

2. En qualsevol cas, està prohibit assignar i transportar les plantes a les quals fa
referència l’apartat 1 per vivers i/o objectes ornamentals.
Esmena 56
GP de Ciutadans
De supressió a l’apartat 4 de l’article 12

4. Les autoritzacions expedides d’acord amb aquest article són vàlides durant dos
anys improrrogables.
Esmena 57
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 13

L’operació de replantació d’oliveres monumentals a què es refereix l’article 12
és responsabilitat exclusiva de l’empresa constructora en exclusiva, i a tal efecte,
el treball de transplantament d’exemplars haurà d’executar-se amb la prioritat de
garantir la supervivència i bon estat de l’olivera monumental i amb la participació
d’empreses de provada experiència i qualificació tècnica en aquest tipus de treball.
Esmena 58
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del títol de l’article 14

Article 14. Obres de millora de la terra Treballs de millora de l’explotació
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Esmena 59
GP de Ciutadans
De supressió y addició a l’article 14.1

1. Els treballs de millora de terres permesos als terrenys amb una presència significativa d’oliveres monumentals incloses a la llista a què fa referència l’article 6
són només les de l’oliverar o les que preveuen la producció de cultius associats que
es realitzin sense causar dany a les plantes existents.
1. Per tal d’afavorir el manteniment de l’activitat agrària de i amb la finalitat que
les finques on estan situades les oliveres monumentals incloses a la llista a què fa referència l’article 6 es mantinguin en producció i que els seus titulars puguin obtenir
les rendes pel seu treball, queden autoritzades totes les tasques pròpies del conreu,
tant a la finca com a les oliveres, com és la poda de conservació i de fructificació,
els tractaments fitosanitaris, la recol·lecció de les olives, entre moltes altres operacions. També les necessàries per a la producció de cultius associats sempre que no
perjudiquin les oliveres protegides.
Esmena 60
GP de Ciutadans
D’addició d’un apartat 1 bis a l’article 13

1 bis. En les finques amb oliveres monumentals, en el cas de que es vulgui fer una
transformació per realitzar una nova plantació d’oliveres, previ dictamen favorable
de la Comissió Tècnica prevista a l’article 4, s’autoritzarà el reagrupament dintre de
la mateixa finca de les oliveres monumentals existents, que deuran seguir tenint les
actuacions de conservació específiques per a elles i, si cal, diferents de la resta de
la finca. Aquestes actuacions de reagrupament i trasllat dintre de la mateixa finca
rebran un ajut per les despeses hagudes amb càrrec a la partida prevista a l’article
24 d’aquesta llei.
Esmena 61
GP de Ciutadans
De modificació y supressió a l’article 14.2

2. El reagrupament La plantació d’oliveres en finques amb oliveres monumentals
s’ha d’efectuar amb oliveres de varietat local i/o varietats previstes per la normativa
de producció corresponent de la DOP.
Esmena 62
GP de Ciutadans
De modificació y supressió a l’article 14.3

3. En els oliverars A les finques amb oliveres monumentals també es pot permetre, si es requereix un nombre limitat d’oliveres monumentals la realització de petites obres o actuacions de millora al servei de l’activitat agrícola sempre que aquestes
no perjudiquin l’estat de conservació de les oliveres monumentals.
Esmena 63
GP de Ciutadans
De supressió de l’article 14.4

4. Les obres a què es refereix l’apartat 3 estaran subjectes al dictamen de la Comissió a què es refereix l’article 4.
Esmena 64
GP de Ciutadans
De supressió de l’article 14.5

5. Les autoritzacions es publiquen de la mateixa manera que els plans de millora.
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Esmena 65
GP de Ciutadans
De supressió i addicció de l’article 15 apartat 1

1. Queda prohibit l’extracció, transplantament i tinència d’exemplars arrencats,
el comerç i tot tipus de transacció amb les oliveres o oliverars monumentals. Queda
exclòs d’aquest apartat la venda o transacció lligada a la transferència de la propietat
del terreny en tant que l’exemplar o exemplars romanguin a la mateixa ubicació i la
comercialització dels exemplars que, a data d’aprovació d’aquesta llei, ja hi estaven
arrancades i ubicades a vivers, centres de jardineria, etc. degudament documentades.
Esmena 66
GP de Ciutadans
De supressió i modificació de l’article 15 apartat 2

2. Les oliveres monumentals que en el seu dia van ser arrancades i trasplantades
fora del seu espai originari, i que estan en un jardí o un altre espai al qual han estat trasplantades jo no es podran moure del mateix espai, per no causar-los-hi més
danys no són objecte d’aquesta llei i no s’inclouran al catàleg llevat dels exemplars
que la Comissió Tècnica establerta a l’article 4 consideri adient incorporar.
Esmena 67
GP de Ciutadans
De supressió i modificació de l’article 15 apartat 3

3. El cas dels exemplars que estan en vivers, gardens, etc, a l’espera de ser venuts
i replantats, les empreses propietàries en els 30 dies següents a l’aprovació d’aquesta llei hauran de fer una declaració responsable del numero d’oliveres monumentals
que tenen a les seves instal·lacions, a fi i efecte de tenir documentat i poder autoritzar
la seva comercialització de manera excepcional. en el cas de no fer-ho i prèvia inspecció pel cos d’Agents Rurals se’ls hi aplicaran les sancions tipificades com a molt
greus en el art.16 d’aquesta llei. En el termini d’un any el govern de la Generalitat
de Catalunya podrà exercir el dret de tempteig i retracte sobre aquests exemplars.
Esmena 68
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 15.4

4. Les oliveres monumentals que són propietat de vivers, gardens etc.. i que romanen a les finques d’origen en cap cas podran ser extretes d’allí i el govern de la
Generalitat exercirà, en un termini de 30 dies des de l’aprovació d’aquesta llei, el
dret de tempteig i retracte, al igual que també els ens locals podran exercir-lo. En
cas contrari la Generalitat, a través del departament competent, compensarà econòmicament al propietari de les oliveres per la inversió feta i el lucre cessant atès que
l’activitat va ser formalitzada sense que existís cap figura de protecció.
Esmena 69
GP de Ciutadans
De supressió i modificació de l’article 16

Les funcions de control i vigilància sobre violacions d’aquesta llei estan delegades al cos d’Agents Rurals de Catalunya. Les encara que les activitats de control
també poden ser dutes a terme per la policia autonòmica i municipal altres cossos
policials de manera coordinada.
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Esmena 70
GP de Ciutadans
De supressió i modificació de l’article 17.1

1. Les autoritats, els agents de l’autoritat i els agents auxiliars faran avinent a la
Conselleria al departament competent en matèria de medi ambient i dels ajuntaments de totes les actuacions, les accions o les omissions que coneguin i que puguin
constituir una infracció d’aquesta llei.
Esmena 71
GP de Ciutadans
De supressió i modificació de l’article 18.1 apartat a

a. Danyar, mutilar, Deteriorar, arrancar o donar mort a les oliveres i olivars oliverars protegits, i també modificar físicament o químicament l’entorn de manera
que es provoquen provoquin danys als exemplars.
Esmena 72
GP de Ciutadans
De supressió a l’article 18.1 apartat b

b. Arrancar o trasplantar les oliveres i olivars protegits, i també la tinença
d’exemplars arrancats i el comerç o la transacció d’aquests.
Esmena 73
GP de Ciutadans
De supressió i modificació de l’article 18.2 apartat a

a. La instal·lació de plataformes, objectes o cartells que puguin danyar significativament el tronc, el brancatge o les arrels de les oliveres i oliverars protegides.
Esmena 74
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 18.2

a bis. La instal·lació d’estructures o elements que distorsionin l’estètica de l’oliverar, com ara cartells o plafons publicitaris, a excepció de cartells amb finalitat
didàctica o divulgativa lligada amb la conservació i promoció de les oliveres monumentals, i que hauran de ser de mida reduïda per tal de minimitzar l’impacte visual.
Esmena 75
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 18.2

a tris. Modificar significativament el paisatge agrari dels oliverars monumentals
o malmetre elements patrimonials relacionats amb l’activitat agrària tradicional
sense l’autorització de la Comissió Tècnica.
Esmena 76
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat número 4 a l’article 18

4. La Comissió Técnica autoritzarà totes aquelles excepcions que, per imperatiu
legal relatiu a reglamentació de sanitat vegetal, s’hagin d’efectuar sobre les oliveres
monumentals protegides.
Esmena 77
GP de Ciutadans
De supressió i modificació de l’article 19.2

2. El termini de prescripció començarà a comptar-se des del dia en què l’òrgan
competent en tingui coneixement. la infracció s’hagués comès. En les infraccions
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derivades d’una activitat continuada, la data inicial del còmput serà la d’acabament
de l’activitat o la del darrer acte en què la infracció es consuma.
Esmena 78
GP de Ciutadans
De supressió i modificació de l’article 20

Per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta llei s’imposaran les sancions següents:
a) Multa de fins a 18.000 1.800 euros per a les infraccions lleus.
b) Multa de 18.001 a 100.000 1.801 a 10.000 euros per a les infraccions greus.
c) Multa de 100.001 a 500.000 10.001 a 50.000 euros per a les infraccions molt
greus.
Esmena 79
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 21

Les circumstàncies a tenir en compte per a la graduació de les sancions seran
les següents:
– La intencionalitat.
– El dany efectivament causat a les oliveres i oliverars monumentals protegits.
– La reincidència, entesa com la comissió en el termini d’un any de més d’una
infracció de les tipificades en aquesta llei quan així s’hagi declarat per resolució
ferma.
– La situació de risc creada per a la supervivència de les oliveres i oliverars monumentals protegits.
– L’ànim de lucre i la quantia del benefici esperat o obtingut.
– Ostentar càrrec o funció que obliguen a fer complir els preceptes d’esta llei.
– La col·laboració de l’infractor en l’aclariment dels fets i en la restitució del bé
protegit.
Esmena 80
GP de Ciutadans
De modificació paràgraf primer de l’article 22

Amb independència de les sancions imposades, tot infractor està obligat a indemnitzar els danys i els perjudicis que hagi causat a les oliveres o olivars oliverars
amb motiu de la infracció d’aquesta llei o dels reglaments que la desenvolupin, i a la
reposició de la situació alterada a l’estat originari.
Esmena 81
GP de Ciutadans
De supressió i modificació de l’article 23

Amb independència de les sancions imposades que puguin correspondre en concepte de sanció si l’infractor no adopta voluntàriament les mesures correctores en
el termini que s’indiqui en el requeriment corresponent, l’òrgan competent podrà
acordar la imposició de multes reiterades per lapses de temps no inferiors a un mes
ni superiors a dos mesos. La quantia no excedirà en cada cas el vint deu per cent de
la multa principal amb el límit màxim de 3.000 300 euros per cada multa coercitiva.
Esmena 82
GP de Ciutadans
De supressió i modificació del títol de l’article 24

Article 24. Norma financera Pressupost
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Esmena 83
GP de Ciutadans
De supressió i modificació de l’article 24

Els pressupostos de la Generalitat hauran de destinar destinaran un fons anualment per a la protecció i la gestió dels oliverars i de les oliveres monumentals del
que en podran gaudir els propietaris i ens locals de Catalunya. una partida pressupostària suficient per a la protecció, la gestió, el manteniment, la promoció i divulgació de les oliveres i els oliverars monumentals i la producció i comercialització
del seu oli.
Esmena 84
GP de Ciutadans
D’addició d’un primer paràgraf a l’article 24

D’aquest fons en gaudiran els titulars d’oliveres monumentals que estiguin en
producció, les empreses que elaboren oli certificat d’aquestes oliveres i les seves
associacions i els ens locals que treballin amb la mateixa finalitat.
Esmena 85
GP de Ciutadans
D’addició d’un segon paràgraf a l’article 24

L’import d’aquesta partida pressupostària haurà de ser com a mínim el necessari per fer front a les ajudes per compensació del lucre cessant als titulars dels
elements que es protegeixin, i que inicialment caldrà preveure per a un número de
4.000 exemplars protegits. A les següents anualitats s’haurà d’actualitzar en funció
de l’aprovació del catàleg d’oliveres i oliverars monumentals de l’article 6.
Esmena 86
GP de Ciutadans
D’addició d’una disposició addicional primera

El Departament amb competències en matèria de medi ambient i/o agricultura
atorgarà un ajut en concepte de compensació per lucre cessant i amb el compromís
de conservar, treballar i mantenir en producció les oliveres i oliverars monumentals
protegits amb els següents imports:
a) Per olivera monumental 300 €/any
b) Per oliverar monumental 600 €/ha/any
Esmena 87
GP de Ciutadans
D’addició d’una disposició addicional segona

El Departament competent en matèria de fiscalitat estudiarà l’establiment de
reduccions en l’Impost de Successions i Donacions i en d’altres en què la Generalitat de Catalunya tingui potestat normativa, que beneficiïn els propietaris d’oliveres
monumentals.
Esmena 88
GP de Ciutadans
D’addició d’una disposició addicional tercera

El Departament competent en matèria de fiscalitat fixarà l’establiment de compensacions financeres als ajuntaments que redueixin la quota de l’Impost de Béns
Immobles als propietaris d’oliveres monumentals.
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Esmena 89
GP de Ciutadans
D’addició d’una disposició addicional quarta

El Departament competent en matèria de fiscalitat determinarà el percentatge de
la recaptació de l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics que beneficiarà
als propietaris d’oliveres monumentals.
Esmena 90
GP de Ciutadans
D’addició d’una disposició addicional cinquena

Els propietaris titulars d’explotacions agrícoles interessats en les oliveres monumentals i les seves associacions tenen prioritat en el finançament públic de la Generalitat, i si s’escau de l’Estat i de la Unió Europea per a la realització de projectes
destinats a mantenir oliveres monumentals, millorar la qualitat del producte, recuperar i mantenir el paisatge rural i els plans i programes que fomenten una producció sostenible i una millora de la qualitat del producte.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat,
GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 48273)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals (tram.
202-00023/12).
Esmena 1
GP Republicà
De modificació del paràgraf segon de l’Exposició de motius

Tots els pobles que han ocupat el mediterrani han contribuït a desenvolupar un
model d’agricultura que es caracteritza per la seva adaptació al territori i al seu clima, i que reconeixem com l’agricultura mediterrània. Aquesta agricultura té un dels
seus exponents en el conreu de l’olivera per la producció d’oli, que és i ha estat un
producte d’ús habitual en la dieta d’aquestes zones i una mercaderia principal en els
intercanvis comercials de totes les èpoques.
Esmena 2
GP Republicà
De modificació de l’article 1

Aquesta llei té per objecte regular i protegir aquelles oliveres identificades com
a monumentals, també les aïllades, per les seves condicions històriques, culturals i
com a elements del paisatge, posant en valor, també, la seva contribució hidrogeològica que ha contribuït al manteniment del territori.
Esmena 3
GP Republicà
De modificació de l’article 3

Article 3. Definicions
1. Olivera monumental: són oliveres monumentals totes les que tinguin un perímetre de tronc igual o major de 350 centímetres, mesurat a l’altura de 130 cm. del
sòl; i totes aquelles d’edat igual o major de 350 anys.
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2. Oliverar monumental: es consideren oliverars monumentals tots els recintes
agrícoles d’oliveres que tinguin una densitat mínima de 20 oliveres monumentals
per hectàrea.
3. Es declaren protegits genèricament, sense necessitat de resolució singularitzada, les oliveres i oliverars que compleixin una o totes les definicions d’aquest article.
Esmena 4
GP Republicà
D’addició al punt 1 de l’article 4

1. S’estableix una Comissió Tècnica interdepartamental per a la protecció de les
oliveres i oliverars monumentals, que dependrà del Departament de Territori i Sostenibilitat i que integrarà també la resta de departaments competents, la composició
de la qual estarà regulada per Reglament.
Esmena 5
GP Republicà
D’addició dels apartats e i f al punt 2 de l’article 4

e) Establir la classificació de les infraccions (article 18) i prescripció d’aquestes
(article 19), les sancions aplicables (article 20) i la graduació de les mateixes (article 21).
f) Establir les indemnitzacions per danys i perjudicis (article 22) i les multes coercitives (article 23).
Esmena 6
GP Republicà
De supressió i addició a l’apartat c del punt 2 de l’article 5

c) la grandària i el nombre de plantes d’arbres, en el cas de tractar-se d’oliverars.
Esmena 7
GP Republicà
De supressió i addició a l’article 6

Article 6. Llista Catàleg d’oliveres monumentals i olivars oliverars
1. Després del registre sistemàtic i la notificació de les oliveres monumentals, el
Departament de Territori i Sostenibilitat, després d’haver escoltat l’opinió de la Comissió Tècnica a la que es fa referència a l’article 4, elaborarà i actualitzarà anualment la llista el catàleg de les oliveres i oliverars monumentals de Catalunya i determinarà els recursos financers destinats a la seva protecció i millora.
2. La llista El catàleg a què es refereix l’apartat 1 es publicarà al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i es comunicarà als òrgans interessats. Aquesta llista
Aquest catàleg també contindrà les indicacions cadastrals útils per a la identificació
de les propietats individuals. Els propietaris dels oliverars o de les oliveres monumentals, en el termini de trenta dies a partir de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, podran interposar recurs contra la inclusió de la
seva propietat en la llista el catàleg de les oliveres i oliverars protegits.
3. El conseller de Territori i Sostenibilitat després d’escoltar l’opinió de la Comissió Tècnica a la que es fa referència a l’article 4, decideix sobre les objeccions rebudes i aprova la llista definitiva el catàleg definitiu d’oliveres monumentals. Aquesta llista està subjecta Aquest catàleg està subjecte a una nova publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Esmena 8
GP Republicà
De supressió i addició al Títol II

Títol II. Accions de promoció i divulgació difusió
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Esmena 9
GP Republicà
De modificació del punt 2 de l’article 8

2. La menció especial ha d’estar associada amb aquelles previstes per les marques comercials de denominació d’origen protegida (DOP), de les marques col·lectives i de les marques de garantia.
Esmena 10
GP Republicà
De supressió al punt 3 de l’article 8

3. La promoció dels productes que gaudeixen d’aquesta menció especial garantida es farà, al seu propi càrrec, dins dels límits dels fons del pressupost, fent ús dels
fons europeus en el marc del programa de desenvolupament rural, fins i tot en cas
de petició dels propietaris o associacions de propietaris i dels titulars, mitjançant
acords comercials específics, la promoció de consorcis de productors, la participació
en fires i esdeveniments, la promoció a través de canals publicitaris.
Esmena 11
GP Republicà
De supressió al punt 3 de l’article 9

3. En el context de l’aplicació de la política agrícola comunitària i les successives modificacions i integracions, el Govern de la Generalitat promourà accions en
relació amb el Ministeri d’Agricultura relatives a la política agrícola i forestal de la
mateixa Unió Europea dirigides a dur a terme operacions col·lectives de manteniment i producció d’oliveres monumentals de gran valor històric, cultural i ambiental
i/o en risc d’abandonament.
Esmena 12
GP Republicà
De supressió a l’article 10

La Generalitat, a través de les conselleries amb les competències en educació,
medi ambient i agricultura, sense minva de la col·laboració d’altres departaments,
facilitarà el suport i promoció del coneixement de les oliveres i olivars protegits, i
de la conscienciació per a la seva conservació, així com la inclusió de l’arbrat monumental en circuits i currículums ecoeducatius.
Esmena 13
GP Republicà
D’addició al punt 2 de l’article 15

2. Les oliveres monumentals que en el seu dia van ser arrancades i trasplantades
fora del seu espai originari, i que estan en un jardí o un altre espai al qual han estat trasplantades jo no es podran moure del mateix espai, per no causar-los-hi més
danys, llevat d’autorització de la Comissió Tècnica.
Esmena 14
GP Republicà
De supressió al punt 3 de l’article 15

3. El cas dels exemplars que estan en vivers, gardens, etc, a l’espera de ser venuts
i replantats, les empreses propietàries en els 30 dies següents a l’aprovació d’aquesta llei hauran de fer una declaració responsable del numero d’oliveres monumentals
que tenen a les seves instal·lacions, en el cas de no fer-ho i prèvia inspecció pel cos
d’Agents Rurals se’ls hi aplicaran les sancions tipificades com a molt greus en el art.
16 d’aquesta llei. En el termini d’un any el govern de la Generalitat de Catalunya
podrà exercir el dret de tempteig i retracte sobre aquests exemplars.
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Esmena 15
GP Republicà
D’addició al punt 4 de l’article 15

4. Les oliveres monumentals que són propietat de vivers, gardens etc. i que romanen a les finques d’origen en cap cas podran ser extretes d’allí i el govern de la
Generalitat exercirà el dret de tempteig i retracte, establint compensacions pels vivers i gardens que les hagin adquirit, equivalents al cost que n’hagin pagat.
Esmena 16
GP Republicà
De supressió i addició a l’article 20

Article 20. Sancions aplicables
Per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta llei s’imposaran les sancions següents:
a) Multa de fins a 18.000 12.000 euros per a les infraccions lleus.
b) Multa de 18.001 12.001 a 100.000 24.000 euros per a les infraccions greus.
c) Multa de 100.001 24.001 a 500.000 48.000 euros per a les infraccions molt
greus.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 48274)

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb
el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
(tram. 202-00023/12).
Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió del Títol de la llei

Proposició de llei sobre la protecció d’oliveres monumentals
Proposició de llei sobre la protecció de les oliveres, els olivars i el seu patrimoni
Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió de l’article 1

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte regular i protegir aquelles oliveres monumentals, també les aïllades, en virtut de la seva funció productiva agrària, de defensa ecològica i
hidrogeològica, així com pels seus elements peculiars i característics de la història,
la cultura i el paisatge el cultiu i el paisatge de l’olivera, els seus elements arquitectònics genuïns vinculats a la història del cultiu, la seva cultura i el paisatge del qual
en forma part.
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Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió a l’article 2

Article 2. Àmbit
Aquesta llei és d’aplicació a totes les oliveres i oliverars que formin part de la
llista prevista a l’article 6 d’aquesta llei, que radiquin al territori de Catalunya, independentment de la naturalesa i la propietat del sòl en el qual s’assenten.
Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i addició del punt 1 de l’article 3

1. El caràcter monumental s’atribueix quan l’olivera posseeix segles d’edat deduïbles a partir de:
a) la mida del tronc de l’arbre, amb un perímetre de tronc igual o major de 350
200 cm mesurat a l’altura de 130 centímetres del sòl; en el cas d’olivars i oliveres
amb un tronc fragmentat el perímetre és el total obtingut reconstruint la forma teòrica del tronc sencer;
b) o es veu determinat pel valor històric-antropològic degut a la cita o la representació en documents o representacions històriques icòniques.
c) les oliveres d’igual o més de 350 anys.
Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i addició del punt 2 de l’article 3

2. Es pot prescindir de les característiques definides al paràgraf 1 en el cas d’olivars i oliverars amb un perímetre de tronc igual o major de 300 200 centímetres
mesurats reconstruïts, i en el cas d’un tronc fragmentat, reconstruïts segons la forma
teòrica de tot el tronc quan es compleixi un o més en dels següents casos:
a) la forma escultural del tronc (amb forma espiral, alveolar, cavata, coixinet de
bandera, presència de formacions de «mammellonari»);
b) pel valor simbòlic reconegut atribuït per una comunitat;
c) ubicacions adjacents a béns d’interès històric, artístic, arquitectònic i arqueològic reconeguts.
Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició del punt 3 de l’article 3

3. El caràcter de monumentalitat es pot s’atribuirà als oliverars que presenten un
percentatge mínim del 60 20 per cent dels arbres monumentals dins de la unitat de
cultiu, identificades en la parcel·la cadastral corresponent.
Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 4 a l’article 3

4. Els oliverars monumentals i també les finques on hi hagi oliveres monumentals
protegides segons el descrit en els punts 1 i 2 de l’article 3, els punts 1 i 2 de l’article
9 i en l’apartat e) de l’article 4, es protegirà el conjunt d’oliveres i tots els elements
patrimonials lligats a l’activitat agrària tradicional i que donen singularitat als olivars (marges i altres elements de pedra seca com valones, amagatalls,...) enjubs,
cocons, cisternes, barraques, masets, masos i altres construccions tradicionals.
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Esmena 8
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i addició del punt 1 de l’article 4

1. S’estableix una Comissió Tècnica per a la protecció de les oliveres i oliverars
monumentals, que dependrà del Departament de Territori i Sostenibilitat, la composició de la qual estarà regulada per Reglament formada per:
a) Presidència: recaurà en el conseller o consellera amb competències en medi
ambient.
b) Un representant de la conselleria amb competències en medi ambient.
c) Un representant de la conselleria amb competències en agricultura.
d) Un representant de la conselleria amb competències en cultura.
e) Un representant de la conselleria amb competències en turisme.
f) Un representant de la conselleria amb competències en educació.
g) Un representant de cada Consell Comarcal de les comarques amb presència
d’oliveres i olivars monumentals.
h) Tres representats de les associacions ciutadanes de conservació de la natura.
i) Tres representants de les associacions de propietaris particulars.
j) Un representant de l’Institut Ramón Muntaner (IRMU) com a fundació dels
Centres d’Estudis de Parla Catalana.
k) El responsable de l’òrgan gestor.
l) Tres representats de les universitats catalanes i centres d’investigació oficials
reconeguts i amb seu a Catalunya.
Esmena 9
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i addició de l’apartat d) del punt 2 de l’article 4

d) suggerir formes integrades de protecció i millora del patrimoni ambiental en
qüestió, incloses les mesures de polítiques agrícoles i forestals adequades a aquest
efecte , i la promoció de l’activitat de recerca i la promoció de la recerca, especialment de cara a l’amenaça de plagues (Xylella fastidiosa,...) i els efectes de l’emergència climàtica i totes les amenaces del conreu de l’olivera.
Esmena 10
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició de l’apartat e) del punt 2 de l’article 4

e) establir mesures per la conservació, protecció, promoció i posada en valor de
les diferents varietats autòctones de cada territori, també les més locals, inclús si no
compleixen els criteris de protecció establerts per la present llei, degut a què són una
representació de la varietat genètica d’aquest cultiu a Catalunya.
Esmena 11
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i addició del títol de l’article 5

Article 5. Fitxa Catàleg d’oliveres i olivars monumentals
Esmena 12
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió del punt 1 de l’article 5

1. El Departament de Territori i Sostenibilitat, en el termini de dos d’un mesos
des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, aprovarà crearà la Comissió Tècnica de Protecció d’Oliveres Monumentals, el Reglament que regularà la seva composició i el
funcionament, així com la fitxa el Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals per tal
de confeccionar el cens oficial i per organitzar la detecció i la identificació sistemàtica de les mateixes.
3.01.02. Proposicions de llei

61

BOPC 450
25 d’octubre de 2019

Esmena 13
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del títol del punt 2 de l’article 5

2. La fitxa El catàleg d’oliveres i oliverars monumentals ha de contenir els següents elements d’informació:
Esmena 14
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’apartat d) del punt 2 de l’article 5

d) la varietat de l’olivera i dels olivars, les característiques monumentals, paisatgístiques, agràries, ambientals, històriques i culturals.
Esmena 15
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició dels apartats e) i f) del punt 2 de l’article 5

e) Imatges de l’olivera i/o l’olivar.
f) En el cas dels oliverars monumentals el catàleg inclourà informació tant de
les oliveres monumentals presents, així com de la resta d’oliveres no monumentals.
També s’inclourà una descripció de la finca amb un inventari detallat dels elements
patrimonials lligats a l’activitat agrària tradicional (marges de pedra seca, enjubs,
cisternes, barraques, etc) que tindran la consideració d’elements patrimonials protegits.
Esmena 16
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió del punt 3 de l’article 5

3. Amb la disposició a què es fa referència a l’apartat 1, el Departament de Territori i Sostenibilitat declara l’inici del la fitxa Catàleg d’oliveres i oliveres olivars
monumentals, que també es pot dur a terme mitjançant l’establiment d’acords i memoràndums d’entesa amb altres ens o organitzacions. La ciutadania, les associacions, les organitzacions, els ens públics i les seves articulacions poden assenyalar
l’existència d’oliveres monumentals i/o oliveres que s’han de sotmetre a protecció i
millora.
Esmena 17
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 1 de l’article 7

1. Amb la publicació definitiva de la llista, l’aprovació de la llei totes les oliveres monumentals i olivars que compleixen els criteris establerts per la present llei
queden sotmeses automàticament a restriccions paisatgístiques en quan passen a ser
assimilades com a patrimoni paisatgístic comú i com a tal han de ser identificats
pels instruments de planificació municipal. Per a això es proporcionaran les formes
adequades de millora.
Esmena 18
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del títol de l’article 8

Article 8. Menció especial «Oli d’oliva verge extra de les oliveres monumentals
de Catalunya» Promoció dels productes derivats de les oliveres protegides.
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Esmena 19
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió dels punts 1 i 2 de l’article 8

1. S’establirà la menció especial «Oli d’oliva verge extra de les oliveres monumentals de Catalunya», que pot ser utilitzat per tots els productors d’oli d’oliva verge
extra obtinguts a partir dels fruits d’oliveres monumentals i oliverars inclosos a la
llista a què fa referència l’article 6.
2. La menció especial deu estar associada amb aquelles previstes per les marques comercials de denominació d’origen protegida (DOP), d’indicació geogràfica
protegida (IGP), de les marques col·lectives i de les marques de garantia.
1. La Comissió Tècnica descrita en l’article 4 serà l’encarregada d’elaborar un
pla d’avaluació per decidir les mesures de promoció dels productes derivats de les
oliveres protegides.
Esmena 20
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 3 de l’article 8

3. La promoció dels productes que gaudeixen d’aquesta menció especial garantida es farà, al seu propi càrrec, dins dels límits dels fons del pressupost, fent ús dels
fons europeus en el marc del programa de desenvolupament rural, fins i tot en cas
de petició dels propietaris o associacions de propietaris i dels titulars, mitjançant
acords comercials específics, la promoció de consorcis de productors, la participació
en fires i esdeveniments, i la promoció a través de canals publicitaris.
Esmena 21
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del títol de l’article 9

Article 9. Promoció del paisatge d’oliveres Protecció i promoció del paisatge
d’oliveres.
Esmena 22
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició de tres nous punts a l’article 9

1. A les unitats de cultiu protegides en funció d’allò establert en el punt 3 de l’article 3 gaudiran de les següents franges de protecció addicional:
a) Una zona de protecció de 150 m comptats des del perímetre de cadascuna de
les unitats de cultiu que compleixen el punt 3 de l’article 3. Dins d’aquestes zones de
protecció queden protegides totes les oliveres que amb un perímetre de tronc igual o
superior a 100 cm a 130 cm d’alçada. La conservació de la resta d’exemplars de la
finca resta subjecta a la valoració vinculant de la Comissió Tècnica. En qualsevol
cas, no pot haver canvi de cultiu dins d’aquesta zona de protecció.
b) Una zona de protecció de 150 m a partir de la zona demarcada a l’apartat a)
anterior, amb un grau de protecció més flexible, on la transformació del cultiu queda
supeditada a la valoració vinculant de la Comissió Tècnica. En aquesta zona de protecció queden també protegides totes les oliveres amb un perímetre igual o superior
als 100 cm, a 130 cm d’alçada.
c) Les finques d’oliveres incloses dins una zona tampó hauran de gaudir d’un nivell de protecció similars que les oliveres monumentals.
2. Els municipis que ha conseqüència de la modificació de finques han perdut
grans zones de cultiu d’oliveres gaudiran de protecció específica amb l’objectiu
d’evitar la pèrdua dels conreus que hi queden:
a) Totes aquelles unitats de cultiu segons la parcel·la cadastral, on es troben
oliveres amb un perímetre igual o superior als 150 cm, a 130 cm d’alçada. Dins
d’aquestes unitats de cultiu, queden protegides totes les oliveres amb aquestes carac3.01.02. Proposicions de llei

63

BOPC 450
25 d’octubre de 2019

terístiques. La protecció de la resta d’oliveres dins la unitat de cultiu resta subjecta
a la valoració vinculant de la Comissió Tècnica. En qualsevol cas, no hi pot haver
canvi de cultiu dins la unitat de cultiu o parcel·la cadastral.
b) Creació na zona «tampó» al voltant de les unitats de cultiu definides a l’apartat a). La grandària que han de tenir i la modificació del cultiu d’aquestes zones
queda sotmesa a la valoració vinculant de la Comissió Tècnica. Tindrà prioritat el
manteniment del cultiu de l’olivera, per tal que no hi hagi una modificació del paisatge tradicional en aquestes zones al voltant d’aquests reductes.
c) La Comissió Tècnica valorarà el grau de protecció de les finques d’oliveres incloses dins d’aquests reductes.
Esmena 23
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició de l’article 11

Està prohibit malmetre, matar, explantar i comercialitzar oliveres monumentals
incloses en la llista a què es fa referència a l’article 6 protegides per aquesta llei.
Esmena 24
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició de nous punts a l’article 11

2. Danyar, mutilar, deteriorar, arrancar o donar mort a les oliveres i olivars protegits, i també modificar físicament o químicament l’entorn de manera que es provoquen danys als exemplars. En cada exemplar d’olivera es permetran els treballs
agrícoles que pertoquen pel cultiu d’aquests arbres. S’informarà als propietaris/es
de les bones pràctiques a realitzar per a cuidar i mantenir aquests arbres d’una forma sostenible, marcant uns límits a l’esporga i conservant els cimals. Pel que fa als
aprofitaments turístics, l’oleoturisme en aquests espais, també s’informarà a qui ho
gestioni de les bones pràctiques a tenir en compte durant totes les visites, tant amb
guia com per lliure i n’hauran d’informar als visitants/es. Al mateix temps, per a que
en siguin coneixedors directes, s’informarà de la present llei als propietaris, gestors,
viveristes i comerciants d’oliveres.
3. Arrancar o trasplantar les oliveres i olivars protegits, i també la tinença
d’exemplars arrancats i el comerç; o la transacció d’aquests hagin estat arrencats
tant a Catalunya com a l’exterior.
4. La instal·lació de plataformes, objectes o cartells que puguin danyar significativament el tronc, el brancatge o les arrels de les oliveres i oliverars. En els oliverars
monumentals hi estarà prohibida la instal·lació de cap infraestructura o element
que en distorsioni l’estètica. Hi són prohibits els cartells publicitaris. Queden exclosos d’aquesta prohibició els cartells o plafons, amb finalitat didàctica o divulgativa
lligada amb la conservació i promoció de les oliveres monumentals i dels oliverars.
Aquests cartells hauran de ser de mida reduïda i de característiques que s’adaptin a
l’entorn per tal de reduir-ne el seu impacte.
5. Modificar la fisonomia i estructura del paisatge agrari dels oliverars monumentals.
6 .No permetre l’accés als tècnics i el personal de l’administració degudament
acreditats, agents mediambientals i membres de cossos de seguretat amb funcions
de vigilància mediambiental.
7. Realitzar qualsevol acció que pugui malmetre els elements patrimonials lligats
a l’activitat agrària tradicional (marges i altres elements de pedra seca, enjubs, cisternes, barraques i altres construccions tradicionals) als oliverars monumentals o
altres finques on hi haja oliveres monumentals protegides dels punts 1 i 2 de l’article
3, punts 1 i 2 de l’article 9, i de l’apartat e) de l’article 4.
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8. Queden també prohibides tota aquelles altres activitats que directa o indirectament puguin afectar de forma negativa les oliveres o els oliverars monumentals
contemplats en la present llei.
Esmena 25
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 2 de l’article 12

Esmena 26
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 1 de l’article 12

1. Per als oliverars i les oliveres monumentals a què fa referència l’article 6, es
podrà concedir excepcions a les prohibicions de l’article 11 només per motius d’interès general o per obres quin procediment d’autorització s’hagi completat en la data
d’entrada en vigor d’aquesta llei.
Esmena 27
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 13

L’operació de replantació d’oliveres monumentals a què es refereix l’article 12
és responsabilitat exclusiva de l’empresa constructora que se sotmetrà al control i
supervisió per part de tècnics de la Generalitat. Es farà el més a prop possible de la
zona on han estat arrencades i l’empresa constructora haurà de garantir les cures
necessàries per a la seva supervivència.
Esmena 28
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició del punt 1 de l’article 15

1. Queda prohibit l’extracció, transplantament i tinència d’exemplars arrencats, el
comerç i tot tipus de transacció amb les oliveres o oliverars monumentals que hagin
estat arrencades a Catalunya. Queda exclòs d’aquest apartat la venda o transacció
lligada a la transferència de la propietat del terreny en tant que l’exemplar o exemplars romanguin a la mateixa ubicació.
Esmena 29
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició del punt 2 de l’article 15

2. La Comissió Tècnica estudiarà i dictaminarà, en el cas que les oliveres corrin
algun perill, la viabilitat o no d’un trasllat. Les oliveres monumentals que en el seu
dia van ser arrancades i trasplantades fora del seu espai originari, i que estan en un
jardí o un altre espai al qual han estat trasplantades ja no es podran moure del mateix espai, per no causar-los-hi més danys.
Esmena 30
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió de l’article 16

Les funcions de control i vigilància sobre violacions d’aquesta llei estan delegades al cos d’Agents Rurals de Catalunya. Les activitats de control també poden ser
dutes a terme per la policia autonòmica i municipal pels diferents cossos policials.
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Esmena 31
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’apartat b del punt 1 de l’article 18

b. Arrancar o trasplantar les oliveres i olivars protegits, i també la tinença
d’exemplars arrancats i el comerç o la transacció d’aquests hagin estat arrencats
tant a Catalunya o a altres indrets.
Esmena 32
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició de l’apartat c del punt 2 de l’article 18

c) Realitzar qualsevol acció que pugui malmetre els elements patrimonials lligats
a l’activitat agrària tradicional (marges i altres elements de pedra seca, enjubs, cisternes, barraques i altres construccions tradicionals) als oliverars monumentals o
altres finques on hi haja oliveres monumentals protegides.
Esmena 33
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 1 de l’article 19

1. Les infraccions lleus previstes en aquesta llei prescriuran als cinc anys l’any
les lleus, als dos anys les greus i als tres anys les molt greus.
Esmena 34
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 24

Correspondrien en forma d’ajut econòmic, als propietaris i pagesia que cuiden
les finques amb oliveres monumentals, les següents quantitats:
1. Tenint en compte el perímetre de tronc mesurat a 130 cm d’alçada i l’antiguitat de l’olivera:
a) Per olivera a partir de 150 cm fins a 199 cm, se li assignarien 50€ anuals. En
aquest casos com la catalogació seria voluntària, tindrien la possibilitat d’acollir-se
a l’assignació, o rebutjar-la, també de forma voluntària.
b) Per olivera a partir de 200 cm fins a 349 cm, se li assignarien 100€ anuals.
c) Per olivera a partir de 350 cm fins a 499 cm, se li assignarien 150€ anuals.
d) Per olivera a partir de 500 cm fins a 599 cm, se li assignarien 200€ anuals.
e) Per olivera a partir de 600 cm fins a 699 cm, se li assignarien 250€ anuals.
f) Per olivera a partir de 700 cm de perímetre de tronc a 130 cm d’alçada, se li
assignarien 300€ anuals.
2. Als oliverars monumentals considerats a partir del 20% d’oliveres monumentals que compleixen els criteris de protecció dins de la unitat de cultiu, identificada
en la parcel·la cadastral corresponent, se li assignarien 750€ anuals per cada hectàrea. En aquest cas també es pot estudiar relacionar els ajuts amb el % d’oliveres
monumentals existents a la unitat de cultiu.
3. S’estudiarà quines ajudes i suport podrien ser possibles per a les diverses franges addicionals de protecció i per als reductes de paisatge d’oliveres i reductes de les
diverses varietats autòctones d’olivera i les seues corresponents franges addicionals.
Esmena 35
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a les disposicions finals

Disposició addicional quarta
Els òrgans que es derivin de la present norma no es podran constituir fins donar
compliment a la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes pel que fa a la paritat mínima.
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Esmena 36
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a les disposicions finals

Disposició addicional cinquena
S’establirà una moratòria fins que aquesta llei entri en vigor a la comercialització, transport i arrencades d’oliveres per frenar l’arrencada d’oliveres durant el procés de tramitació de la llei i per tal d’evitar l’acceleració de l’espoli.
Esmena 37
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a les disposicions finals

Disposició addicional sisena
Un cop entri en vigor la present llei es començaran els treballs de debat i elaboració de la «Llei general de protecció arbòria» que inclogui totes les espècies i espais vegetals amb característiques genuïnes i monumentals.
Esmena 38
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a les disposicions finals

Disposició addicional setena
Els espais protegits amb oliveres monumentals, les finques properes d’interès i
els diversos reductes designats la Llei sobre la protecció de les oliveres, els olivars
monumentals i el seu patrimoni adquiriran la categoria d’Espai d’Alt Valor Agrari,
dins del Pla Territorial de Catalunya Llei d’Espais Agraris de Catalunya.
Esmena 39
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a les disposicions finals

Disposició addicional vuitena
Pel que fa als Departaments de la Generalitat de Catalunya que hauran de finançar i fer possibles les diferents accions, suport i ajudes que comportarà la Llei
de Protecció d’Oliveres Monumentals, seran les conselleries amb competències en
Medi Ambient, Agricultura, Cultura, Economia, Empresa, Turisme i Educació; establint la participació de cadascuna en base a les competències, pressupost i accions
a realitzar.
Esmena 40
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a les disposicions finals

Disposició addicional novena
Els barems d’ajuts de l’article 24 es detallaran amb criteris tècnics al Reglament
que desenvoluparà aquesta Llei, i serà redactat per tècnics designats pel Comitè Assessor, o el Departament de la Generalitat que es cregui oportú.
Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 48275)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les
següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals (tram. 202-00023/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició al títol de la Proposició de Llei

Proposició de llei sobre la protecció, conservació i posada en valor de les oliveres monumentals
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat II de l’Exposició de Motius

La present llei s’estructura en 24 articles, agrupats en IV títols i tres disposicions
finals.
El Títol I estableix l’objecte de la llei, les definicions així com la creació de la
Comissió Tècnica de protecció de les oliveres i oliverars monumentals. També es
preveu l’elaboració de la llista de les oliveres i oliverars monumentals depenent del
Departament de Territori i Sostenibilitat i el sistema de protecció previst per aquestes, que dependrà del o dels Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de Medi Ambient i d’Agricultura.
El Títol II regula les accions de promoció i divulgació de les oliveres i oliverars
monumentals i les accions de divulgació.
El Títol III estableix, les prohibicions, les exempcions i el règim sancionador que
comporta l’incompliment de les obligacions establertes en aquesta llei. Tanmateix es
contemplen les actuacions de millora de la terra i, també, el cos competent per dur
a terme les funcions de control i vigilància.
Per últim el títol IV regula la normativa financera prevista per garantir la protecció de les oliveres i oliverars monumentals objecte de la present llei. Les disposicions finals estableixen el desenvolupament reglamentari, l’habilitació pressupostària i l’entrada en vigor.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 1

Aquesta llei té per objecte regular i protegir, conservar i posar en valor aquelles oliveres i oliverars monumentals, també les aïllades, en virtut de la seva funció
productiva agrària, de defensa ecològica i hidrogeològica, així com pels seus valors
singulars històrics, simbòlics i de paisatge. I amb especial atenció al paisatge que les
oliveres i oliverars configuren a les Terres de l’Ebre que, juntament amb el patrimoni
rural de pedra seca, està considerat paisatge d’atenció especial (PAE).
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 2

Aquesta llei és d’aplicació a totes les oliveres i oliverars, les mesures de les quals
igualin o superin les definides a l’article 3 i que radiquin al territori de Catalunya.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 3

1. Olivera monumental: Són oliveres monumentals totes les que tinguin un perímetre de tronc igual o major de 350 centímetres, mesurat a l’altura de 130 cm del
sòl.
2. Oliverar monumental: Es consideren oliverars monumentals tots els recintes
agrícoles d’oliveres que tinguin una densitat mínima de 20 oliveres monumentals
per hectàrea.
3. Es declaren protegits genèricament, sense necessitat de resolució singularitzada, les oliveres i oliverars que compleixin una o totes les definicions d’aquest article.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 4

Article 4. Comissió Tècnica Interdepartamental de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i oliverars monumentals
1. S’estableix una Comissió Tècnica Interdepartamental per a la protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i oliverars monumentals, que dependrà del
o dels Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de medi
ambient, agricultura i cultura, la composició de la qual estarà regulada per Reglament i de la que en formaran part representants del sector agrari i d’altres sectors
de les zones amb la major concentració d’aquestes oliveres.
2. La Comissió duu a terme les tasques següents en relació amb les oliveres i
oliverars monumentals:
a) formular opinions sobre la metodologia, els paràmetres i la targeta d’identificació dels de les oliveres i oliverars monumentals.
b) validar els informes rebuts realitzats per encàrrec del Departament corresponent.
c) formular opinions sobre la inclusió de les oliveres i oliverars monumentals senyalats al catàleg d’oliveres monumentals a què es refereix l’article 6.
d) suggerir formes integrades de protecció i millora del patrimoni ambiental en
qüestió, incloses les mesures de polítiques agrícoles i forestals adequades a aquest
efecte i la promoció de l’activitat de recerca, especialment de cara a l’amenaça de
plagues i als efectes del canvi climàtic.
e) establir la classificació de les infraccions (article 18), i prescripció d’aquestes
(article 19), les sancions aplicables (article 20) i la graduació de les mateixes (article 21).
f) establir les indemnitzacions per danys i perjudicis (article 22) i les multes coercitives (article 23).
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 5

Article 5. Fitxa d’inventari d’oliveres i oliverars monumentals
1. El o els Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria
de medi ambient, d’agricultura i cultura, en el termini de sis mesos des de l’entrada
en vigor d’aquesta llei, aprovarà la Comissió Tècnica Interdepartamental de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i oliverars monumentals, el Reglament que regularà la seva composició i funcionament, així com la fitxa d’inventari
i registre d’oliveres i oliverars monumentals per tal de confeccionar el cens oficial i
per organitzar la detecció i la identificació sistemàtica de les mateixes.
2. La fitxa d’inventari d’oliveres i oliverars monumentals ha de contenir els següents elements d’informació:
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a) la ubicació unívoca.
b) la propietat.
c) la varietat, la grandària i el nombre de plantes d’arbres, en el cas de tractar-se
d’oliverars.
d) les característiques monumentals, paisatgístiques, agràries, ambientals, simbòliques, històriques, i culturals i, s’escau doncs els elements de patrimoni rural vinculats a l’activitat agrària tradicional.
3. Amb la disposició a què es fa referència a l’apartat 1, el o els Departaments de
la Generalitat de Catalunya competents en matèria de medi ambient i d’agricultura
declara l’inici de la fitxa d’inventari d’oliveres i oliverars monumentals. A proposta
dels ajuntaments, consells comarcals, o dels departaments competents en matèria de
paisatge i medi ambient, d’agricultura i cultura, d’ofici o a petició dels propietaris
on radiqui la finca, s’inscriuran en el registre sistemàtic d’oliveres monumentals i/o
oliveres que s’han de sotmetre a protecció o millora. Aquests treballs també es pot
dur a terme mitjançant l’establiment d’acords i memoràndums d’entesa amb altres
ens o organitzacions. La ciutadania, Les associacions, les organitzacions i els ens
locals públics i les seves articulacions poden assenyalar l’existència d’oliveres monumentals i/o oliveres que s’han de sotmetre a protecció i posada en valor.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 6

Article 6. Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals
1. El o els Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria
de medi ambient, d’agricultura i cultura, després de l’inventari i registre sistemàtic
i la notificació de les oliveres monumentals, d’haver escoltat l’opinió de la Comissió
Tècnica Interdepartamental a la que es fa referència a l’article 4, elaborarà i actualitzarà cada dos anys el catàleg d’oliveres i oliverars monumentals de Catalunya i
determinarà els recursos financers destinats a la seva protecció i millora.
2. El catàleg a què es refereix l’apartat 1 es notificarà als seus titulars i es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest catàleg també contindrà les indicacions d’ubicació unívoques per a la seva identificació per part dels propietaris. Els propietaris titulars de les oliveres i oliverars monumentals, en el termini
de trenta dies a partir de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, podran interposar recurs contra la inclusió de la seva propietat en la
llista de les oliveres i oliverars protegits.
3. El conseller competent després d’escoltar l’opinió de la Comissió Tècnica interdepartamental a la que es fa referència a l’article 4, decideix sobre les objeccions
rebudes i aprova la llista definitiva d’oliveres i oliverars monumentals. Aquesta llista
està subjecta a una nova publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 7

Article 7. Protecció d’oliveres i oliverars monumentals
1. Amb la publicació definitiva del catàleg, les oliveres i oliverars monumentals
queden sotmeses automàticament a restriccions paisatgístiques en quan passen a ser
assimilades com a patrimoni paisatgístic comú i com a tal han de ser identificats
pels instruments de planificació municipal. Per a això es proporcionaran les formes
adequades de col·laboració.
2. S’atribuirà un únic codi d’identificació a cada olivera monumental, encara que
formi part d’un oliverar monumental.
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3. Per a la protecció i el manteniment de les oliveres i oliverars monumentals i
els seus entorns, el Govern de la Generalitat de Catalunya i els ens locals, dins de
les seves competències respectives, poden recórrer a acords amb els seus titulars.
Esmena 10
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 8

Article 8. Menció especial «Oli d’oliva verge extra d’oliveres monumentals»
1. S’establirà la menció especial «Oli d’oliva verge extra de les d’oliveres monumentals», que podrà ser utilitzada per tots els productors que obtinguin oli d’oliva
verge extra obtingut a partir dels fruits d’oliveres monumentals i oliverars incloses a
la llista a què fa referència l’article 6.
2. Les marques comercials que utilitzin la menció especial «Oli d’oliva verge extra d’oliveres monumentals» hauran de disposar almenys d’alguna de les següents
certificacions: denominació d’origen protegida (DOP) i marca de garantia.
3. La promoció dels productes que gaudeixen d’aquesta menció especial la realitzaran els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en
la matèria, fent ús de fons europeus aliens o amb fons propis. En cas de petició per
part d’associacions de propietaris i marques certificades d’oli d’oliva verge extra
d’oliveres monumentals, s’establiran acords específics per a la participació en fires i
esdeveniments i per a la promoció a través de canals publicitaris.
Esmena 11
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 9

1. El o els Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria
de medi ambient i d’agricultura promourà la imatge del paisatge d’oliveres de Catalunya i, en particular, de les oliveres i oliverars monumentals i dels seus productes,
fins i tot aquells amb fins turístics.
2. Tenint en compte les peculiaritats del paisatge cultural, rural, social, ambiental i que caracteritzen el patrimoni d’oliveres monumentals, el Departament de la
Generalitat de Catalunya competent en matèria de turisme, junt amb el o els Departaments competents en matèria de medi ambient i d’agricultura, prèvia consulta amb
la Comissió Tècnica Interdepartamental de la protecció de les oliveres i oliverars
monumentals a què es fa referència a l’article 4, promourà un projecte específic de
desenvolupament turístic, que s’ha de posar en marxa dins d’un any a partir de la
data d’entrada en vigor d’aquesta llei.
3. En el context d’aplicació de la política agrícola comunitària, i les successives
modificacions i reformes, el Govern de la Generalitat de Catalunya promourà accions en relació amb el Ministeri d’Agricultura relatives a la política agrícola i forestal de la mateixa Unió Europea dirigides a dur a terme operacions col·lectives de
manteniment de la producció d’oliveres i oliverars monumentals de gran valor històric, cultural i ambiental i/o en risc d’abandonament.
Esmena 12
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 10

La Generalitat de Catalunya, a través dels Departaments competents en educació, cultura, medi ambient i agricultura, sense minva de la col·laboració d’altres Departaments, facilitarà el suport i promoció del coneixement de les oliveres i oliverars
protegits, i de la conscienciació per a la seva conservació, així com la inclusió de
l’arbrat monumental en circuits i currículums ecoeducatius. El Departament amb
competència en cultura crearà, conservarà i vetllarà el llegat olivarer mitjançant la
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creació d’un arxiu documental, bibliogràfic i audiovisual que guardi per a futures
generacions aquest patrimoni i la seva relació amb Catalunya.
Esmena 13
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 11

Està prohibit malmetre, matar, explantar, arrancar i comercialitzar oliveres monumentals protegides genèricament per aquesta llei.
Esmena 14
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou article 11 bis

Article 11 bis Deure de conservació
Les oliveres i oliverars han de ser conservats pels seus propietaris i titulars així
com preservar-les per assegurar la integritat del seu valor cultural.
Esmena 15
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 12

1. Per als oliverars i a les oliveres i oliverars monumentals a què fa referència
l’article 3 i 6, es podrà concedir excepcions a les prohibicions de l’article 11 només
per motius d’interès general o per als titulars que justifiquin una situació especial,
on sigui necessari que es desprenguin d’aquestes oliveres; o, també per actuacions
el procediment d’autorització de les quals s’hagi completat en la data d’entrada en
vigor d’aquesta llei.
2. En qualsevol cas, està prohibit assignar i transportar les oliveres monumentals
a les quals fa referència l’apartat 1 per a vivers i/o objectes ornamentals.
3. Es poden concedir excepcions només després d’obtenir el dictamen vinculant
de la Comissió Tècnica Interdepartamental a la que es fa referència a l’article 4, que
consisteix a avaluar si les condicions que poden permetre l’eliminació, els seus propòsits, l’absència documentada de solucions alternatives i l’existència d’un projecte
específic de replantació ho determinen.
4. Les autoritzacions expedides d’acord amb aquest article són vàlides durant dos
anys improrrogables.
Esmena 16
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 14

Article 14. Actuacions de conservació i aprofitament
1. Amb la finalitat que les finques on estan situades les oliveres i oliverars monumentals es mantinguin en producció i que els seus titulars i/o propietaris puguin
obtenir les rendes pel seu treball, queden autoritzades totes les actuacions de conservació i aprofitament habituals als oliverars, tant a la finca com a les oliveres: les
podes lleus i de fructificació, els tractaments fitosanitaris, la recol·lecció de les olives, etc., i també les necessàries per a la producció de cultius associats, però sempre
que no posin en perill la supervivència de les oliveres protegides.
2. En les finques amb oliveres monumentals, en el cas que es vulgui fer una transformació per realitzar una nova plantació, previ dictamen favorable de la Comissió Tècnica Interdepartamental prevista a l’article 4, s’autoritzarà el reagrupament
dintre de la mateixa finca de les oliveres monumentals existents, que deuran seguir
tenint les actuacions de conservació específiques per elles i, si cal, diferents de la
resta de la finca.
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3. En els oliverars monumentals també es pot permetre, si es requereix un nombre limitat d’oliveres monumentals dins d’una mateixa parcel·la cadastral, la realització de petites obres al servei de l’activitat agrícola.
4. Les obres a què es refereix l’apartat 3 estaran subjectes al dictamen de la Comissió a què es refereix l’article 4.
5. Les autoritzacions previstes al paràgraf 2. d’aquest article es publicaran de la
mateixa manera que el plans de millora.
Esmena 17
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 15

1. Queda prohibit l’extracció, trasplantament i tinència d’exemplars arrencats, el
comerç i tot tipus de transacció amb les oliveres o oliverars monumentals. Queda
exclòs d’aquest apartat la venda o transacció lligada a la transferència de la propietat del terreny en tant que l’exemplar o exemplars romanguin a la mateixa ubicació.
2. Les oliveres monumentals que en el seu dia van ser arrancades i trasplantades
fora del seu espai originari, i que estan en un jardí o un altre espai al qual han estat
trasplantades jo ja no es podran moure del mateix espai, per no causarlos-hi més
danys, llevat d’autorització de la Comissió Interdepartamental.
3. El cas dels exemplars que estan en vivers, gardens, etc, a l’espera de ser venuts
i replantats, les empreses propietàries en els 30 dies següents a l’aprovació d’aquesta llei hauran de fer una declaració responsable del numero d’oliveres monumentals
que tenen a les seves instal·lacions, en el cas de no fer-ho i prèvia inspecció pel cos
d’Agents Rurals se’ls hi aplicaran les sancions tipificades com a molt greus en el art.
20 d’aquesta llei. En el termini de dos anys el govern de la Generalitat de Catalunya
i els ens locals podran exercir el dret de tempteig i retracte sobre aquests exemplars.
4. Les oliveres i oliverars monumentals que són propietat de vivers, gardens etc..
i que romanen a les finques d’origen en cap cas podran ser extretes d’allí i el govern
de la Generalitat de Catalunya i els ens locals podran exercir el dret de tempteig i
retracte.
Esmena 18
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 16

Les funcions de control i vigilància sobre violacions d’aquesta llei estan delegades al cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. Les activitats de control
també poden ser dutes a terme per la policia autonòmica i municipal.
Esmena 19
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 1 de l’article 17

1. Les autoritats, els agents de l’autoritat i els agents auxiliars faran avinent al
Departament competent en matèria de medi ambient i als ajuntaments de totes les
actuacions, les accions o les omissions que coneguin i que puguin constituir una infracció d’aquesta llei.
Esmena 20
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 18

1. Són infraccions administratives molt greus:
a. Danyar, mutilar, Deteriorar, arrancar o donar mort a les oliveres i oliverars
protegits, i també modificar físicament o químicament l’entorn de manera que es
provoquin danys als exemplars.
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b. Arrancar o trasplantar les oliveres i oliverars protegits, i també la tinença
d’exemplars arrancats i el comerç o la transacció d’aquests.
2. Són infraccions administratives greus
a. La instal·lació de plataformes, objectes o cartells que puguin danyar significativament el tronc, el brancatge o les arrels de les oliveres i oliverars monumentals.
b. No permetre l’accés als tècnics i el personal de l’administració degudament
acreditats, agents mediambientals i membres de cossos de seguretat amb funcions
de vigilància mediambiental.
3. Constituiran infraccions administratives lleus l’incompliment de qualsevol altre precepte d’aquesta llei o dels que per a desenvolupar-la es fixin reglamentàriament.
Esmena 21
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 2 de l’article 19

2. El termini de prescripció començarà a comptar-se des del dia en què es tingui
coneixement de la infracció. En les infraccions derivades d’una activitat continuada,
la data inicial del còmput serà la d’acabament de l’activitat o la del darrer acte en
què la infracció es consuma.
Esmena 22
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 20

Per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta llei s’imposaran les sancions següents;
a) Multa de fins a 12.000 euros per a les infraccions lleus.
b) Multa de 12.001 a 24.000 euros per a les infraccions greus.
c) Multa de 24.001 a 48.000 euros per a les infraccions molt greus.
Esmena 23
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 21

Les circumstàncies a tenir en compte per a la graduació de les sancions seran
les següents;
– La intencionalitat.
– El dany efectivament causat a les oliveres i oliverars monumentals.
– La reincidència, entesa com la comissió en el termini d’un any de més d’una
infracció de les tipificades en aquesta llei quan així s’hagi declarat per resolució
ferma.
– La situació de risc creada per a la supervivència de les oliveres i oliverars protegits.
– L’ànim de lucre i la quantia del benefici esperat o obtingut.
– Ostentar càrrec o funció que obliguen a fer complir els preceptes d’esta llei.
– La col·laboració de l’infractor en l’aclariment dels fets i en la restitució del bé
protegit
Esmena 24
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 22

Amb independència de les sancions imposades, tot infractor està obligat a indemnitzar els danys i els perjudicis que hagi causat a les oliveres i oliverars amb
motiu de la infracció d’aquesta llei o dels reglaments que la desenvolupin, i a la reposició de la situació alterada a l’estat originari.
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Tot això sense perjudici de l’obligació, si s’escau, d’indemnitzar el titular de les
oliveres i oliverars danyats.
Esmena 25
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 23

Amb independència de les multes que puguin correspondre en concepte de sanció, si l’infractor no adopta voluntàriament les mesures correctores en el termini que
s’indiqui en el requeriment corresponent, l’òrgan competent podrà acordar la imposició de multes reiterades per lapsus de temps no inferiors a un mes ni superiors a
dos mesos. La quantia no excedirà en cada cas el vint per cent de la multa principal.
amb el límit màxim de 3.000 euros per cada multa coercitiva.
Esmena 26
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 24

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya hauran de destinar anualment un
fons suficient per a la protecció, la conservació, la posada en valor, la gestió, la producció i la promoció de les oliveres i els oliverars monumentals i el seu oli. D’aquest
fons en gaudiran els titulars d’oliveres i oliverars monumentals que estiguin en producció, les empreses que elaboren oli certificat d’aquestes oliveres i les seves associacions, i els ens locals de Catalunya que treballin amb la mateixa finalitat.
Els titulars d’explotacions agrícoles interessats en les oliveres i oliverars monumentals i les seves associacions tenen prioritat en el finançament de la Generalitat
de Catalunya, i si s’escau de l’Estat i de la Unió Europea en els plans i programes
que fomenten una producció sostenible, una millora de la qualitat del producte i el
manteniment del paisatge rural.
Esmena 27
GP de Junts per Catalunya
De modificació de les disposicions finals

Primera. Desenvolupament reglamentari
El Govern de la Generalitat de Catalunya, com també els Departaments competents per raó de la matèria, han d’aprovar les disposicions necessàries per a desenvolupar i aplicar el que hi ha establert en aquesta llei.
Segona. Habilitació pressupostària
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya produeixen efectes a partir de
l’entrada en vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exercici pressupostari
immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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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 la presència efectiva de les dones en la
indústria audiovisual catalana
250-00895/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 47943 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 23.10.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 47943)

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

Realitzar un estudi detallat Analitzar a través del projecte «Gènere i mitjans de
comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les dones», la situació de les
dones professionals de l’audiovisual català en tots els àmbits del sector: formació,
producció i exhibició i un estudi detallat dels continguts audiovisuals realitzats amb
el suport de fons públics, institucions i televisions públiques. Aquest estudi continuat ha de permetre fer el seguiment de la participació de les dones en el sector, dels
continguts i el disseny de les mesures d’acció positives per tal de fer complir la Llei
17/2015.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

Incorporar els mecanismes adients en Perspectiva de Gènere perquè aquesta, estigui present en la valoració dels projectes audiovisuals candidats a tenir suport de
fons públics de la Generalitat de Catalunya, on s’inclouen també els projectes que es
presenten a les comissions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Vetllar pel compliment del Pla Estratègic d’Igualtat de Gènere 2019-2022, en especial
de les actuacions 5.1.1.7 i 5.1.18 relatives a augmentar la visibilitat i audibilitat de
les dones, també en aquestes valoracions.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

Seguir treballant per millorar la col·laboració entre el Govern de la Generalitat,
especialment el Departament de Cultura, i Dones Visuals.
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Proposta de resolució sobre el compliment de determinats
compromisos amb els treballadors del Consorci per a la
Normalització Lingüística
250-00907/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 47944 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 23.10.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 47944)

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

Dur a terme les gestions necessàries i prendre els acords que calguin per fer efectiu que el Consorci per a la Normalització Lingüística disposi dels recursos pressupostaris suficients aquest any 2019 com a primer pas per assumir, l’any 2022, per a
l’exercici 2020 i posteriors, que en permetin assumir la totalitat del capítol I, d’acord
amb la previsió dels seus Estatuts.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

Extendre el procés pel qual els treballadors i treballadores del Consorci per a la
Normalització Lingüística que tenen jornades laborals de 20 i 25 hores, que així ho
sol·licitin, puguin passar a tenir durant el 2020 jornada completa sempre que les
activitats del Consorci ho justifiquin i la disponibilitat pressupostària ho permeti.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

Impulsar el 2020 la convocatòria dels processos selectius corresponents per cobrir places ja existents com a mesura per resoldre la situació del personal indefinit
no fix, un centenar aproximadament d’acord amb les necessitats d’activitat del Consorci per a la Normalització lingüística i la disponibilitat pressupostària.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 4

Continuar negociant amb el comitè d’empresa del Consorci per a la Normalització Língüística la progressiva reversió esglaonada de l’increment d’hores lectives
establerta l’any 2013, d’acord amb les necessitats d’activitat del mateix Consorci i la
disponibilitat pressupostària.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 5

Recuperar en els propers exercicis pressupostaris les places previstes en l’organigrama del Consorci per a la Normalització Lingüística però que des de fa temps
resten congelades; és a dir, no cobertes ni pressupostades.
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Proposta de resolució sobre el projecte del Museu del Còmic de
Badalona
250-00911/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 47945 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 23.10.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 47945)

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

Reprendre les converses amb l’Ajuntament de Badalona per a que es concreti,
dins els objectius específics del Pla de Museus, l’adaptació i adequació a la situació
actual d’allò previst al conveni signat el 20 de gener de 2010.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

Continuar la política d’adquisicions dirigida a constituir una base patrimonial
per al futur Centre de les Arts del Còmic i de la Il·lustració, estudiar la possibilitat d’un cofinançament futur amb l’Ajuntament de Badalona i la Diputació de
Barcelona i, de manera conjunta, redimensionar la hipòtesi de recursos humans
i econòmics plantejats en el Pla director del 2010 en funció de la disponibilitat
d’aportacions anuals de les institucions que finalment romanguin implicades en
el projecte.

Proposta de resolució sobre el foment i la difusió del ballet
250-00936/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 47946 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 23.10.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 47946)

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

Continuar impulsant i desenvolupant un programa de difusió del Ballet per a ser
exhibit en l’espai públic.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

Continuar habilitant totes les eines de col·laboració necessàries amb les diferents
escoles de dansa de Catalunya per dissenyar, desenvolupar i posar en funcionament
el programa de difusió i foment del Ballet en l’espai públic.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

Continuar habilitant els mecanismes de col·laboració pertinents, amb les diferents administracions per implementar un programa de difusió i foment del Ballet
en l’espai públic.
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’Imma Estivill Balsells, presidenta dels
Serveis Ocupacionals i de Qualificació de Pimec, davant la Comissió
de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la formació relativa a
l’ocupació en les petites i mitjanes empreses
356-00394/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de
Joventut, en la sessió 8, tinguda el 22.10.2019, DSPC-C 355.

Sol·licitud de compareixença de Sílvia Miró, directora de Polítiques
d’Ocupació i Formació de Pimec, davant la Comissió de Polítiques de
Joventut perquè informi sobre la formació relativa a l’ocupació en les
petites i mitjanes empreses
356-00395/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de
Joventut, en la sessió 8, tinguda el 22.10.2019, DSPC-C 355.

Sol·licitud de compareixença d’Eudald Planella Cutrina, portaveu de
Joves Viticultors del Penedès, davant la Comissió de Polítiques de
Joventut perquè informi sobre la vulneració de drets en el sector de
la viticultura i sobre les propostes que plantegen
356-00572/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de
Joventut, en la sessió 8, tinguda el 22.10.2019, DSPC-C 355.
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Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença d’Imma Estivill Balsells, presidenta dels Serveis
Ocupacionals i de Qualificació de Pimec, davant la Comissió de
Polítiques de Joventut per a informar sobre la formació relativa a
l’ocupació en les petites i mitjanes empreses
357-00624/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 8, tinguda el
22.10.2019, DSPC-C 355.

Compareixença d’Eudald Planella Cutrina, portaveu de Joves
Viticultors del Penedès, davant la Comissió de Polítiques de Joventut
per a informar sobre la vulneració de drets en el sector de la
viticultura i sobre les propostes que plantegen
357-00625/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 8, tinguda el
22.10.2019, DSPC-C 355.

Compareixença de Sílvia Miró, directora de Polítiques d’Ocupació
i Formació de Pimec, davant la Comissió de Polítiques de Joventut
per a informar sobre la formació relativa a l’ocupació en les petites i
mitjanes empreses
357-00626/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 8, tinguda el
22.10.2019, DSPC-C 355.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda
el 22.10.2019, DSPC-C 355.

Compareixença de Teresa Cunillera i Mestres, delegada del Govern
de l’Estat a Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’agost de 2017
365-00127/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de
2017 en la sessió 23, tinguda el 10.10.2019, DSPC-C 437.
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Compareixença de Paz Esteban López, directora en funcions del
Centre Nacional d’Intel·ligència, en qualitat de testimoni, davant la
Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’agost de
2017
365-00128/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de
2017 en la sessió 23, tinguda el 10.10.2019, DSPC-C 437.

Compareixença de José Luís Navarro Merino, cap de l’Àrea
d’Estratègia i Prospectiva de la Policia Nacional, en qualitat de
testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del
17 i el 18 d’agost de 2017
365-00129/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de
2017 en la sessió 23, tinguda el 10.10.2019, DSPC-C 437.

4.87.

Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30.

Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques
6330/2015, interposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució
1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a
Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de
setembre de 2015
385-00001/11
INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 259/2015, SOBRE LA RESOLUCIÓ 534/XII
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
CONEIXEMENT DE L’INCIDENT D’EXECUCIÓ TRASLLADAT PEL TC I ACORD
DE FORMULAR AL·LEGACIONS
Reg. 48954 / Provisió del TC del 17.10.2019

Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 259/2015, SOBRE LA RESOLUCIÓ 546/XII
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
CONEIXEMENT DE L’INCIDENT D’EXECUCIÓ TRASLLADAT PEL TC I ACORD
DE FORMULAR AL·LEGACIONS
Reg. 49154 / Provisió del TC del 21.10.2019

Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.
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Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques
4039/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra els apartats 1 a 5
de la Moció 5/XII del Parlament de Catalunya, sobre la normativa del
Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
385-00002/12
INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 136/2018, SOBRE LA RESOLUCIÓ 534/XII
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
CONEIXEMENT DE L’INCIDENT D’EXECUCIÓ TRASLLADAT PEL TC I ACORD
DE FORMULAR AL·LEGACIONS
Reg. 48955 / Provisió del TC del 17.10.2019

Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 136/2018, SOBRE LA RESOLUCIÓ 546/XII
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
CONEIXEMENT DE L’INCIDENT D’EXECUCIÓ TRASLLADAT PEL TC I ACORD
DE FORMULAR AL·LEGACIONS
Reg. 49155 / Provisió del TC del 21.10.2019

Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019

Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques
5813/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra les lletres
«c» i «d» de l’apartat 15 de l’epígraf II, titulat «Institucions i
administracions», de la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya,
sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la
convivència
385-00003/12
INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 98/2019, SOBRE LA RESOLUCIÓ 534/XII
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
CONEIXEMENT DE L’INCIDENT D’EXECUCIÓ TRASLLADAT PEL TC I ACORD
DE FORMULAR AL·LEGACIONS
Reg. 48956 / Provisió del TC del 17.10.2019

Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019
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4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament
el lloc de treball de cap de l’Àrea d’Organització i Desenvolupament
de Recursos Humans del Departament de Recursos Humans del
Parlament de Catalunya
500-00005/12
ADSCRIPCIÓ DEFINITIVA D’UNA FUNCIONÀRIA DE CARRERA
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019

Secretaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2019, va acordar
convocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament un
lloc de treball de cap de l’Àrea d’Organització i desenvolupament de Recursos Humans del Departament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya.
D’acord amb la base desena de la convocatòria, el concurs s’ha de resoldre a
favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les capacitats al·legats, i comporta l’adscripció definitiva de l’aspirant al lloc de treball
convocat.
De conformitat amb la base setena de la convocatòria, en data de 17 d’octubre de
2019 la comissió tècnica d’avaluació acorda formular la proposta d’adscripció definitiva d’Anna Cardona Carrasco al lloc de treball de cap de l’Àrea d’Organització i
desenvolupament de Recursos Humans del Departament de Recursos Humans del
Parlament de Catalunya.
Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament
Acorda:

Adscriure definitivament Anna Cardona Carrasco al lloc de treball de cap de
l’Àrea d’Organització i desenvolupament de Recursos Humans del Departament de
Recursos Humans del Parlament de Catalunya, amb efectes a partir de la data de la
presa de possessió.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableixen els articles
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant l’òrgan
convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest
acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), o bé un recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el
BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs
que considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament
el lloc de treball de gestor o gestora d’organització i formació del
Departament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya
500-00007/12
ADSCRIPCIÓ DEFINITIVA D’UNA FUNCIONÀRIA DE CARRERA
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019

Secretaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2019, va acordar
convocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament un
lloc de treball de gestor o gestora d’organització i formació del Departament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya.
D’acord amb la base desena de la convocatòria, el concurs s’ha de resoldre a
favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les capacitats al·legats, i comporta l’adscripció definitiva de l’aspirant al lloc de treball convocat.
De conformitat amb la base setena de la convocatòria, en data de 17 d’octubre
de 2019 la comissió tècnica d’avaluació acorda formular la proposta d’adscripció
definitiva de Maria Isabel Narvion Jiménez al lloc de treball de gestor o gestora
d’organització i formació del Departament de Recursos Humans del Parlament de
Catalunya.
Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament
Acorda:

Adscriure definitivament Maria Isabel Narvion Jiménez al lloc de treball de gestor o gestora d’organització i formació del Departament de Recursos Humans del
Parlament de Catalunya, amb efectes a partir de la data de la presa de possessió.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableixen els articles
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant l’òrgan
convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest
acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), o bé un recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el
BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs
que considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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Concurs oposició lliure per a proveir tres places de periodista
del Parlament de Catalunya
501-00004/12
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019

Secretaria General

De conformitat amb la base sisena del concurs oposició lliure per a proveir tres
places de periodista del Parlament de Catalunya (BOPC 341, de 23 de maig de 2019
i DOGC 7881, de 23 de maig de 2019), la Mesa del Parlament, en la sessió tinguda
el dia 22 d’octubre de 2019, ha designat per a formar part del tribunal qualificador
d’aquesta convocatòria els membres que tot seguit es detallen:
Membres titulars:
President:
Roger Torrent i Ramió, president del Parlament.
Vocals:
Xavier Muro i Bas, secretari general del Parlament.
Josep Escudé i Font, cap del Departament de Comunicació, en representació del
personal del Parlament.
Jaume Guillamet Lloveras, catedràtic d’universitat de la Facultat de Comunicació, a proposta de la Universitat Pompeu Fabra.
Joan Maria Morros i Cuadras, vicedegà del Col·legi de Periodistes de Catalunya,
a proposta del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

De conformitat amb el que disposa l’article 55.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, Ferran Domínguez García, en exercici de
les funcions de direcció i coordinació del Departament de Recursos Humans, actuarà com a secretari, amb veu però sense vot.
Membres suplents:
President:
Josep Costa i Rosselló, vicepresident primer del Parlament, com a suplent del
president.
Vocals:
Joan Ridao i Martín, com a suplent del secretari general.
Jaume Clapés Pedreny, lingüista del Parlament, com a suplent del funcionari nomenat en representació del personal del Parlament.
Carles Singla Casellas, professor titular d’universitat de la Facultat de Comunicació, a proposta de la Universitat Pompeu Fabra.
Xavier Puig Garcia, cap de Comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a proposta del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari General
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Jubilació d’un funcionari de carrera
ACORD
Mesa del Parlament, 22.10.2019

Secretaria general

L’1 de novembre de 2019, Joan Millat Domènech compleix l’edat determinada
per la legislació de la funció pública per a ésser declarat en situació de jubilació.
Atesa la documentació aportada per Joan Millat Domènech, amb relació al compliment dels requisits que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1
d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat social.
D’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, i fent ús de les
competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament
de Catalunya, la Mesa del Parlament
Acorda:

Declarar jubilat Joan Millat Domènech, amb efectes del 2 de novembre de 2019,
tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998,
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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