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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 del canvi climàtic
200-00001/11

TEXT PRESENTAT

Reg. 8597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 26 de gener, s’ha pres, entre 

d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, s’aprova l’Avantprojecte de 

llei de canvi climàtic, i s’autoritza l’esmentat conseller perquè el presenti al Parlament.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 26 de gener de 2016.

Projecte de llei de canvi climàtic

Preàmbul
El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC per les seves sigles 

en anglès) ha publicat cinc informes que confirmen l’evidència dels canvis en el clima 
i llur correlació directa amb l’activitat humana. L’últim informe conclou que l’origen 
de l’escalfament global i del consegüent canvi climàtic, ja inqüestionable, és fonamen-
talment antròpic, amb un rang de probabilitats superior al 95% i està causat, essencial-
ment, per les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) provocades per l’ús de 
combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl i l’agricultura.

El canvi climàtic i els impactes derivats d’aquest fenomen és un dels reptes actuals 
de caràcter global més importants que les societats han d’afrontar. Encarar aquest rep-
te exigeix una transformació profunda dels actuals models energètics i productius i un 
compromís mundial al més alt nivell. L’escalfament global no és exclusivament un pro-
blema ambiental, i passa a ser un concepte holístic que afecta multitud d’àmbits, tot i 
convertint-se en una qüestió cabdal que afecta l’economia, el comerç, la seguretat ali-
mentària, l’accés a l’aigua, les infraestructures, la salut i influirà cada vegada més en les 
polítiques mundials, nacionals i locals. L’alteració de les variables climàtiques (tempera-
tura, precipitació, humitat, velocitat del vent, temperatura de l’aigua de mar, etc) i l’aug-
ment en la freqüència i intensitat dels fenòmens meteorològics extrems (sequeres, inun-
dacions, onades de calor) ja suposen ara un risc per als ecosistemes i per a les persones.

Cal afrontar amb seriositat el repte del canvi climàtic. De fet, la ciència ha assenya-
lat que les concentracions de GEH a l’atmosfera han assolit ja el 2013 la xifra de 400 
parts per milió, un llindar que mai no s’havia assolit des de fa més de 800.000 anys. Els 
danys i les pèrdues derivats de fenòmens naturals han passat dels 50 mil milions de dò-
lars en la dècada dels anys 80, als més de 200 mil milions de dòlars en la darrera dèca-
da, dels quals tres quartes parts són conseqüència de fenòmens meteorològics extrems.

Així, les tres últimes dècades han estat cadascuna d’elles més càlida que l’anterior, 
i la corresponent al 2001-2010 ha estat la més càlida mai registrada des que es van co-
mençar a realitzar mesures instrumentals en l’època moderna i de manera global (cap 
al 1850). Aquest escalfament ha estat acompanyat per una ràpida disminució del gel 
marí de l’Àrtic i una acceleració de la pèrdua de la massa neta de les capes de gel de 
l’Antàrtida i Groenlàndia, així com de la resta de glaceres del món. Com a resultat de 
la fosa generalitzada del gel marí i de l’expansió tèrmica de l’aigua del mar, la mitjana 
mundial del nivell del mar ha augmentat uns 3 mm per any, aproximadament el doble 
de la tendència observada durant el segle xx (1,6 mm per any). El nivell mitjà del mar 
a nivell mundial és uns 20 cm més alt que al 1880. S’estima que la temperatura mitjana 
anual mundial a la superfície de la terra i de l’oceà durant la dècada 2001-2010 ha es-
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tat de 14,47ºC, és a dir, +0,47ºC respecte de la mitjana mundial del període 1961-1990 
(14,0ºC) i +0,21ºC per sobre de la dècada anterior (1991-2000). Tots els anys del darrer 
decenni, excepte 2008, s’han comptat entre els 10 anys més càlids dels quals es té re-
gistre. L’any més càlid mai registrat a nivell global ha estat el 2010, amb una anomalia 
de temperatura mitjana estimada de +0,54ºC respecte la mitjana climàtica 1961-1990, 
seguit molt de prop pel 2005.

A Catalunya, com a la resta del món, també s’ha produït un augment de la tempe-
ratura mitjana anual, avaluat en 0,22ºC per dècada per al període 1950-2013; una re-
ducció de les precipitacions a l’estiu del 5,4% per dècada; un increment contrastat de la 
temperatura del mar de 0,3ºC per dècada en el període 1974-2013. A més a més, l’estra-
tègia d’adaptació als impactes del canvi climàtic aprovada per la Comissió Europea el 
2013, identifica tota la conca mediterrània com una de les zones més vulnerables d’Eu-
ropa al canvi climàtic.

II
El primer reconeixement internacional del problema del canvi climàtic i de la neces-

sitat d’actuar es produí l’any 1992 en aprovar-se el Conveni Marc de les Nacions Unides 
sobre canvi climàtic, que va permetre, el 1997, la signatura del Protocol de Kyoto, amb 
la finalitat de limitar el creixement i aconseguir una estabilització de les concentracions 
de GEH a l’atmosfera. Les successives Conferències de les Parts (COP, per les sigles en 
anglès) que se celebren anualment en diverses ciutats del món realitzen el seguiment de 
l’acompliment del Protocol i, alhora, estableixen les diverses línies d’actuació que han 
de guiar les polítiques públiques per tal d’aconseguir reduir les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle (mitigació) i, a la vegada, preveure estratègies en les zones més vul-
nerables als impactes del canvi climàtic (adaptació).

Dins d’aquest marc internacional, la Unió Europea ha assumit el paper de lideratge 
en les polítiques sobre eficiència energètica i canvi climàtic; cal destacar el que es coneix 
com a Paquet Legislatiu d’Energia i Clima 2013-2020. Es tracta d’un conjunt de directi-
ves que marquen com a objectius incrementar l’ús de les energies renovables fins a un 
20% del consum brut d’energia final, reduir en un 20% el consum d’energia primària grà-
cies a un increment de l’eficiència energètica, i reduir les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle un 20% en l’horitzó de l’any 2020 en relació a l’any 1990. Així mateix, s’ha 
creat i regulat un mercat de comerç de drets d’emissió de GEH a nivell europeu.

La creació d’aquest mercat de comerç de drets d’emissió ha suposat l’aplicació dels 
instruments del mercat al servei de la reducció de les emissions de GEH. Ara bé, les 
emissions incloses dins d’aquest mecanisme suposen aproximadament la meitat de 
les emissions a nivell de la Unió Europea. La resta d’emissions correspon als anomenats 
sectors difusos. Per fer front a aquestes emissions, la Unió Europea va establir un siste-
ma de repartiment de càrregues entre els països mitjançant la Decisió núm. 406/2009/
CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de 2009 sobre l’esforç dels Estats 
membres per reduir les seves emissions de GEH amb la finalitat de complir els compro-
misos adquirits per la Comunitat fins el 2020. Aquesta Decisió pren com a any de refe-
rència l’any 2005, el primer any en què va entrar en vigor el mercat de drets d’emissió 
i, per tant, el primer any en el que es produïa la diferenciació entre emissions sotmeses 
al comerç de drets d’emissió i emissions dels sectors difusos. L’objectiu fixat a l’Estat 
espanyol va ser d’una reducció l’any 2020 d’un 10% respecte els nivells del 2005. Atès 
que aquestes emissions corresponen a sectors com el transport, l’habitatge, els residus, 
l’agricultura i la ramaderia o els gasos fluorats, sectors on Catalunya disposa de com-
petències, cal repetir el mateix esquema que va utilitzar la Unió Europea però a nivell 
de l’Estat espanyol, establint així objectius territorialitzats que facilitin una veritable 
governança multinivell. Sense aquest mecanisme es fa extremadament difícil poder ga-
rantir el compliment de l’objectiu establert per la Unió Europea. Aquesta territorialit-
zació d’objectius que Catalunya està disposada a assumir necessitaria també de l’esta-
bliment dels recursos econòmics adients, tal i com la Unió Europea va posar en mans 
dels Estats amb el repartiment dels recursos econòmics procedents de la generalització 
del mecanisme de la subhasta a la tercera fase del mercat de comerç de drets d’emissió 
(2013-2020), o mitjançant d’altres recursos econòmics que es puguin generar en aplica-
ció d’una reforma de la fiscalitat que, sense augmentar la càrrega impositiva, gravin de-
terminats usos que tenen un fort impacte en les emissions de GEH.
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L’objectiu establert a nivell de la Unió Europea per a l’any 2020 no és però un punt 
d’arribada, sinó que de fet constitueix una primera etapa en el camí de reducció de les 
emissions. En aquest sentit el Consell Europeu, a l’octubre del 2009 va reconèixer, tot i 
fent seves les recomanacions del Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climà-
tic, que en l’horitzó del 2050 Europa i el conjunt d’economies desenvolupades hauria 
de situar aquesta reducció en el nivell d’un 80-95% per sota dels valors del 1990, si es 
volia limitar l’increment de la temperatura mitjana a 2ºC respecte l’època preindustrial. 
Aquesta mirada a mig termini implica l’establiment d’un full de ruta que cobreixi quins 
han de ser els objectius a assolir en el període 2020-2050.

Catalunya ja fa temps que treballa per reduir les seves emissions. De fet, des de l’any 
2005 va iniciar un camí de reducció de les seves emissions que l’han situat actualment 
dins el marc de compliment dels compromisos de Kyoto. L’aplicació de polítiques en 
matèria de recollida selectiva de residus, la implantació de polítiques de peatges segons 
la categoria ambiental dels vehicles o els incentius a la millora en l’eficiència energèti-
ca, entre d’altres línies d’actuació, han contribuït a aquesta situació. Avançar encara més 
significa també avançar vers l’establiment de mecanismes que permetin accedir a fonts 
de finançament.

III
Els compromisos en mitigació i adaptació s’han establert sempre a nivell d’Estats, 

en una construcció de dalt cap a baix (top-down); ara bé, durant els darrers anys, tal i 
com ha estat reconegut per les Nacions Unides, el paper dels governs nacionals, regio-
nals i locals és cabdal en l’èxit de la política climàtica. Així, la construcció de baix cap 
a dalt (bottom-up) es basa en el nivell competencial, de responsabilitat i d’intervenció 
d’aquells ens que en llenguatge de les Nacions Unides s’anomenen «subnations». Aquest 
és el cas de Catalunya, amb àmplies competències i, per tant, amb una gran capacitat 
per incidir tant en el nivell d’emissions de GEH, molt especialment per a les emissions 
difuses (transport, mobilitat, agricultura, residus, aigua), com en les mesures d’adap-
tació als impactes sobre els diversos territoris (Pirineus, zona litoral, Delta de l’Ebre), 
sistemes físics (boscos, aigua, costes) i sectors socioeconòmics (salut, infraestructures, 
agricultura, gestió forestal, turisme, habitatge) més vulnerables al canvi climàtic.

Cal disposar, en coherència amb el paràgraf anterior, d’un marc legal propi adaptat 
a la realitat política, social, econòmica, ambiental i cultural de Catalunya que permeti 
clarificar i desenvolupar de forma plena tots aquells aspectes que en matèria de política 
climàtica han de guiar les accions de les institucions i de la societat catalanes per dotar 
de més solidesa llur actuació. El desenvolupament d’una llei del canvi climàtic supo-
sa també vetllar perquè en els àmbits amb concurrència de competències amb l’Admi-
nistració General de l’Estat, el seu desenvolupament sigui coherent amb els objectius 
d’aquesta llei, sobretot en camps com l’energia, la gestió de l’aigua o les infraestructures.

En relació amb el títol competencial, aquesta Llei és una norma substancialment am-
biental. El seu objectiu i llurs finalitats li atorguen ineludiblement aquest caràcter. La 
competència sobre protecció del medi ambient es configura com una competència com-
partida, en la qual correspon a l’Estat espanyol la determinació de la normativa bàsica 
(article 149.1.23 de la Constitució). Aquesta normativa bàsica, però, no pot tenir un exten-
sió tal que impedeixi a la Generalitat de Catalunya l’establiment de polítiques pròpies en 
aquest àmbit o que buidi de contingut la competència autonòmica, principi que reiterada-
ment ha estat sancionat pel Tribunal Constitucional i que l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya recull en el seu article 111, delimitant l’abast del que s’ha d’entendre per normativa 
bàsica. L’article 144.1.i) de l’Estatut atribueix també a la Generalitat de Catalunya la com-
petència en matèria de regulació del règim d’autorització i seguiment de l’emissió de ga-
sos amb efecte d’hivernacle i l’article 144.5 del mateix cos legal atribueix a la Generalitat 
de Catalunya la competència per l’establiment d’un Servei Meteorològic propi, compe-
tència que entre d’altres inclou el subministrament d’informació meteorològica i climàti-
ca, incloent-hi el pronòstic, el control i el seguiment de les situacions meteorològiques de 
risc, i també la recerca en aquests àmbits i l’elaboració de la cartografia climàtica.

Tanmateix, no es pot desconèixer que pel caràcter complex i transversal del canvi 
climàtic, aquesta Llei incideix també en d’altres àmbits sectorials atès que, per poder 
assolir la voluntat expressada a la llei de contribuir a una societat sostenible, amb bai-
xes emissions i millor adaptada als impactes del canvi climàtic, caldrà una actuació dels 
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diversos sectors econòmics i sobre els sistemes naturals, ja sigui com a subjectes actius 
per a la reducció de les emissions o per minimitzar els efectes que el canvi climàtic pot 
produir en aquests sectors i sistemes.

Aquest caràcter transversal –reconegut expressament per l’article 46.3 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya– determina que l’acció dels poders públics per fer front al 
canvi climàtic haurà de desenvolupar-se per mitjà d’altres títols competencials que al-
ludeixen a matèries que poden veure’s afectades per la lluita contra el canvi climàtic. 
Àrees i àmbits com l’agricultura, la ramaderia, els recursos hídrics, l’energia, l’habitat-
ge, la mobilitat, la salut, el turisme, els sectors industrials, les infraestructures, la gestió 
forestal, la protecció civil, etc... es veuran afectats d’una o altra manera. Així mateix, el 
desenvolupament de les polítiques sectorials en cadascun d’aquests àmbits tenen el seu 
impacte sobre la intensificació o mitigació del canvi climàtic.

En efecte, són diversos els preceptes de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que 
atorguen a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en l’exercici dels dos 
principals eixos d’actuació vers el canvi climàtic: la mitigació i l’adaptació. Correspon 
a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d’agricultura, rama-
deria i gestió forestal; en la gestió del cicle de l’aigua; en l’àmbit de caça i pesca ma-
rítima i recreativa; en matèria d’emergències i protecció civil; en matèria d’habitatge; 
en infraestructures del transport i, per tant, la competència exclusiva sobre ports, aero-
ports i heliports que no siguin d’interès general; dels transports terrestres, de viatgers i 
mercaderies per carretera, ferrocarril i cable, transport marítim i fluvial; en espais na-
turals; en matèria d’ordenació del territori i del paisatge, del litoral i de l’urbanisme; 
en l’àmbit de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica; en matèria de salut; i en 
l’àmbit del turisme.

L’article 133 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat de Ca-
talunya la competència compartida en matèria d’energia, competència que inclou en 
tot cas, el foment i la gestió de les energies renovables i de l’eficiència energètica. 
A aquests efectes cal destacar la importància de l’energia en el conjunt d’emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya. Així, el conjunt del cicle energètic (produc-
ció, transformació, transport, distribució i consum d’energia) representa el 76,8% de les 
emissions totals de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya i el 93% de les emissions 
de CO2. Aquestes dades mostren que per abordar la lluita contra les causes de l’escal-
fament global són clau les polítiques energètiques i totes aquelles altres polítiques que 
incideixen bé sigui sobre l’oferta d’aquesta energia com, molt especialment, sobre la 
seva demanda, afavorint uns models de consum eficients i responsables en àmbits com 
el transport, la mobilitat, l’urbanisme, l’habitatge, etc.

Totes aquestes actuacions tenen un evident impacte sobre l’economia, però de cap 
manera som davant una normativa que tingui per objectiu l’ordenació de l’activitat eco-
nòmica. Els efectes que es puguin derivar sobre l’economia de l’aplicació de la llei te-
nen un caràcter col·lateral, atès que com ja s’ha indicat aquesta és una Llei ambiental. 
Certament la Constitució, en el seu article 149.1.13, estableix per a l’Estat espanyol la 
competència exclusiva sobre bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica, però la jurisprudència constitucional ha considerat en reiterades ocasions 
que aquest títol competencial no l’habilita per dictar qualsevol normativa; només aque-
lla que reguli o ordeni, de manera directa i significativa, l’activitat econòmica general, 
i sempre que la regulació que s’hi empara contingui un conjunt de mesures rellevants 
amb vistes a establir el règim d’ordenació d’un sector econòmic concret, que no és el 
cas d’aquesta Llei.

IV
La lluita contra el canvi climàtic és un gran repte en què la contribució dels governs 

nacionals i locals és fonamental en tant que moltes de les polítiques a desenvolupar per 
aquestes institucions de govern incideixen sobre els processos que alteren la composició 
de l’atmosfera i la capacitat d’adaptació als impactes. En concret, el paper de les Comu-
nitats Autònomes per fer front al canvi climàtic és essencial, tant pel que fa a les ac-
tuacions d’adaptació com a les de mitigació. S’estima que el 80% de les accions per fer 
front al canvi climàtic es duen a terme a nivell de les subnations.

L’aprovació de la Llei de Canvi Climàtic ha de permetre reforçar el posicionament 
internacional i el lideratge que fins ara ha mantingut Catalunya en els fòrums interna-
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cionals, en situar-se com una nació capdavantera no només per l’assistència de mane-
ra ininterrompuda a les cimeres mundials de les Conferències de les Parts del Conveni 
Marc de les Nacions Unides d’ençà l’any 2003, sinó també per la feina feta en el camp 
de l’acció climàtica. Així, l’any 2005, la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis 
Catalans publiquen el Primer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, informe que 
s’actualitzà i amplià el desembre del 2010. El desembre del 2006, mitjançant el Decret 
573/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Medi Am-
bient i Habitatge, es crea l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic que, en el decurs dels 
anys, ha anat construint un conjunt d’instruments de planificació sectorial, plans, estra-
tègies i programes, aprovats mitjançant diferents Acords del Govern, que si bé no tenen 
el caràcter de normes jurídicament vinculants, s’articulen com a eixos estratègics de la 
política catalana vers el canvi climàtic. A nivell del govern de la Generalitat de Catalu-
nya és la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic qui coordina i supervisa les 
polítiques climàtiques.

Entre aquestes polítiques cal esmentar el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a 
Catalunya (2008-2012), aprovat la tardor del 2008; el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 
de Catalunya (PECACC 2012-2020), elaborat pels Departament d’Empresa i Ocupa-
ció mitjançant l’Institut Català d’Energia i el Departament de Teritori i Sostenibilitat, 
aprovat l’octubre del 2012; l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, horitzó 
2013-2020 (ESCACC), aprovada el novembre del 2012; el Programa d’Acords Volunta-
ris que ja agrupa més d’un centenar d’empreses, organitzacions i entitats; la incorpora-
ció del vector canvi climàtic en l’avaluació ambiental del planejament urbanístic per tal 
de donar compliment al que preveu la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental 
de plans i programes. Altres mesures d’acció climàtica han estat la creació de centres de 
recerca, el desenvolupament i participació de molts municipis en la iniciativa europea 
del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, la participació en l’Observatori Pirinenc del Canvi 
Climàtic o l’Estratègia d’Implantació del Vehicle Elèctric a Catalunya (IVECAT) per al 
període 2010-2015.

La Llei també incideix en aspectes relatius a les administracions locals, cabdals per 
aconseguir que l’aplicació de les polítiques en matèria de canvi climàtic sigui efectiva 
Així, els governs locals de Catalunya, d’acord amb l’article 84.2 de l’Estatut, disposen 
de competències pròpies en l’àmbit de les polítiques tant de mitigació com d’adaptació 
al canvi climàtic, i concretament, sobre les matèries següents: l’ordenació i la gestió del 
territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística, la conservació i el manteniment dels 
béns de domini públic local; la protecció civil i la prevenció d’incendis; la formulació i 
la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sosteni-
ble, i la regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a ter-
me a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya, entre d’altres.

La voluntat dels ens locals a Catalunya en la contribució activa a la recerca de so-
lucions als reptes del canvi climàtic, tant pel que fa a la mitigació d’emissions de GEH 
com pel que fa a l’adaptació als impactes, ha quedat ben palesa amb llur participació en 
les iniciatives europees del «pacte d’Alcaldes i Alcaldesses» i «Alcaldes i Alcaldesses 
per l’adaptació», unes iniciatives que suposen l’assumpció del compromís amb els ob-
jectius establerts per la Unió Europea a nivell local.

En aquest context, la Llei vol contribuir a superar les dificultats pròpies de coordina-
ció i possibilitar que tant les administracions nacional com local, així com els diversos 
sectors socioeconòmics, siguin coherents en llurs planificacions sectorials amb els ob-
jectius de reducció de GEH i d’adaptació als impactes del canvi climàtic. La integració 
de l’acció climàtica en les planificacions i programacions sectorials mitjançant la Llei 
de Canvi Climàtic ha de permetre que aquest marc normatiu sigui un mitjà adequat en 
l’assoliment d’una societat competitiva, innovadora i sostenible, amb baixes emissions 
de carboni i millor adaptada als impactes del canvi climàtic. La Llei ha d’esdevenir un 
veritable motor de canvi que contribueixi a què la sortida de la crisi es faci des d’un 
creixement econòmic intel·ligent, basat en el coneixement i la innovació, amb un ús més 
eficaç dels recursos tot i fomentant la cohesió econòmica, social i territorial.

V
Amb aquesta Llei es persegueixen, bàsicament, cinc finalitats. En primer lloc, acon-

seguir que Catalunya redueixi tant les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle com 
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la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, tot i afavorint la transició cap a un 
model baix d’emissions en GEH i, alhora, estimulant l’estalvi i l’eficiència en l’ús dels 
recursos (energia, aigua, sòl, materials, residus). En segon lloc, reforçar les diverses es-
tratègies i plans que s’han elaborat durant els darrers anys en l’àmbit del canvi climàtic. 
En tercer lloc, promoure i garantir la coordinació de tots els instruments de planificació 
sectorial relacionats amb el canvi climàtic i la coordinació de totes les administracions 
públiques catalanes, així com el foment de la participació de la ciutadania, dels agents 
socials i dels agents econòmics. En quart lloc, esdevenir un país avançat en la investiga-
ció i implementació de noves tecnologies. Finalment, visualitzar el paper de Catalunya 
al món, tant en els projectes de cooperació com en la participació als fòrums globals de 
debat sobre el canvi climàtic.

Pel que fa a l’estructura, aquesta Llei consta de cinquanta articles, agrupats en un 
capítol preliminar, 6 capítols, vuit disposicions addicionals, cinc disposicions transitò-
ries i onze disposicions finals.

El capítol preliminar determina l’objecte de la Llei, en detalla les responsabilitats, 
concreta l’àmbit d’aplicació i estableix les definicions a les quals fan referència les dis-
posicions de la Llei.

El capítol primer conté la regulació dels objectius relatius a les polítiques de mitiga-
ció; s’estableixen, d’una banda, uns objectius de reducció d’emissions viables però ne-
cessàriament ambiciosos, tractors de la transició de Catalunya vers un model de desen-
volupament sostenible; de l’altra banda, es crea l’Inventari d’Emissions a l’Atmosfera 
de Catalunya, d’acord amb les previsions de la Llei 34/2007 i com a complement de la 
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, que actualment està en 
funcionament com a sistema de detecció dels nivells d’immissió dels principals conta-
minants. La Llei preveu també en aquest capítol els mecanismes adients i la metodolo-
gia per a elaborar anualment l’Inventari d’Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
de Catalunya que s’obté a partir de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle in-
closos a l’Inventari d’Emissions a l’Atmosfera de Catalunya i l’evolució dels embornals, 
i en base els criteris definits per la Unió Europea i el Grup Intergovernamental d’Ex-
perts en canvi climàtic.

El capítol segon es refereix als objectius d’adaptació; recull els requisits que han de 
contenir els instruments de planificació i programació sectorials amb la finalitat d’as-
solir una coordinació intersectorial per tal que la legislació sectorial catalana s’adapti 
al nou marc regulador. Es reforça el paper del Servei Meteorològic de Catalunya per tal 
de disposar del millor coneixement disponible en matèria de projeccions climàtiques i 
regionalització.

El capítol tercer es dedica a la integració dels objectius i l’establiment de mesures 
per aconseguir aquests objectius mitjançant la introducció de la perspectiva del canvi 
climàtic en totes les polítiques sectorials de les Administracions Públiques. Es recullen 
disposicions en relació amb el sector agrícola i ramader, de l’aigua, de la biodiversitat, 
dels boscos i la gestió forestal, del sector energètic, de la indústria, els serveis i el co-
merç, de les infraestructures, dels residus, de la salut, del transport i la mobilitat, del tu-
risme, de les universitats i la recerca, així com de l’urbanisme i l’habitatge.

El capítol quart delimita el nou model organitzatiu que es va consolidar amb l’apro-
vació del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat, i recull les competències i les responsabilitats en la planificació i 
execució de les polítiques climàtiques de Catalunya. Es reforça el paper de la Comissió 
Interdepartamental del Canvi Climàtic, òrgan col·legiat que té, entre altres funcions, 
impulsar accions de caràcter transversal entre els diferents departaments per tal de dis-
minuir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle responsables del canvi climàtic 
i impulsar-ne l’adaptació als impactes, desplegant així el marc competencial definit per 
l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia aprovat el 2006.

En el mateix capítol i en el marc dels principis rectors de la Unió Europea i dels tres 
pilars sobre els que es basa el Conveni d’Aarhus, s’articula el dret dels ciutadans a parti-
cipar en els processos de presa de decisions que s’adoptin en matèria de canvi climàtic, 
i es regula la naturalesa, finalitats, composició i funcions del Consell Català del Clima 
com a òrgan de participació d’organitzacions i institucions representatives d’interessos 
diversos. S’estableixen diferents instruments per facilitar l’avaluació i el seguiment de 
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les mesures en matèria de mitigació i adaptació dels plans d’acció sectorial, i es deter-
mina la integració de l’avaluació que elaborarà un grup d’experts en l’informe que la 
Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic elevarà al Govern i al Parlament, amb 
una periodicitat màxima de tres anys. S’articula també la col·laboració del govern de la 
Generalitat de Catalunya amb els ens locals en la planificació i el finançament de les po-
lítiques climàtiques.

S’estableixen diversos articles sobre l’exemplificació de l’administració pública: l’obli-
gació que els edificis que es construeixin siguin de consum d’energia gairebé nul, termi-
ni que en el cas dels edificis públics s’avança un any abans de la seva entrada en vigor. 
S’anuncia també l’obligació requerida pel Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual 
s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, 
que transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2010/31/UE del Parlament 
Europeu i del Consell de 19 de maig, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, en 
el sentit de disposar del certificat d’eficiència energètica. S’hi inclou l’habilitació d’un 
percentatge mínim de consum d’energia d’origen renovable per a determinades instal·la-
cions públiques, o l’obligatorietat de disposar d’un programa de reducció d’emissions de 
GEH per als edificis, instal·lacions o serveis dels departaments de la Generalitat de Ca-
talunya. El capítol quart clou amb un article sobre la simplificació i racionalització ad-
ministratives, amb l’objectiu d’eliminar progressivament certes barreres administratives 
que dificultin el desenvolupament d’actuacions de mitigació i adaptació, i amb un article 
sobre col·laboració i cooperació internacional.

El capítol cinquè introdueix nous instruments de fiscalitat ambiental o ecològica per 
tal de fomentar maneres de produir i consumir més netes, amb menys impactes am-
bientals i menys malbaratadores de recursos naturals escassos. Fa molt de temps que 
la Unió Europea ha proclamat que el principi «qui contamina, paga» ha d’orientar la 
política ambiental, i cal entendre-ho en un sentit no només reparador sinó preventiu i, 
alhora, d’internalització dels costos ambientals associats a les activitats i els serveis. La 
Llei incorpora una nova figura impositiva com és l’impost sobre les emissions de CO2 
en vehicles turismes i furgonetes, que incentivi canvis en el comportament ambiental i 
aposti per models més sostenibles.

El capítol sisè inclou un ventall d’instruments per al compliment dels objectius de 
la llei. En particular, es crea el Fons Climàtic, que haurà de nodrir-se –entre d’altres– 
amb els recursos procedents de la territorialització del Fons de Carboni per a una eco-
nomia sostenible creat pel govern de l’Estat mitjançant el Reial decret 1494/2011, de 24 
d’octubre, el qual regula tant el Fons de Carboni per a una Economia Sostenible com el 
règim del comerç de drets d’emissió. Cal recordar que en el nou règim establert per la 
Llei 13/2010, de modificació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el rè-
gim del comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle per a perfeccionar i 
ampliar el règim general de comerç de drets d’emissió i incloure en el mateix l’aviació, 
l’assignació de drets d’emissió a les empreses de la Unió Europea es farà mitjançant el 
nou règim de subhasta, i els ingressos derivats d’aquests s’han de destinar a polítiques 
de canvi climàtic. Aquest procediment generarà una quantitat de recursos econòmics 
que es distribuirà entre els diferents estats membres de conformitat amb els criteris que 
estableix la directiva 2009/29/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de 
2009, per la qual es modifica la Directiva 2003/87/CE per a perfeccionar i ampliar el 
règim comunitari de comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, i que 
hauria de permetre impulsar actuacions per mitigar les emissions de canvi climàtic i 
adaptar-se als impactes i promoure, a l’ensems, la transició vers una economia baixa en 
carboni i eficient en l’ús dels recursos. Les comunitats autònomes i els ens locals tenen 
assignades competències en els àmbits que poden contribuir de forma més decidida a la 
mitigació de les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle (residus, habitatges, 
transport, agricultura, etc.) i a l’adaptació als impactes del canvi climàtic. El nou mo-
del que aquesta llei implanta va dirigit a acostar els objectius dels Estats a les mesures 
que es prenen en l’àmbit nacional i local, on es concentren part de les competències en 
aquesta matèria, i consensuar els criteris de repartiment.

D’acord amb això, en el mateix capítol es fa referència als Programes voluntaris com 
a instrument de foment amb la finalitat de donar suport a la participació d’empreses, ad-
ministracions i altres institucions i organitzacions en projectes i programes voluntaris 
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de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i de reducció de la vulnera-
bilitat als impactes del canvi climàtic. Els darrers articles de la Llei fan referència a la 
promoció, innovació i desenvolupament del coneixement, mitjançant la creació d’una 
plataforma digital i la col·laboració amb els centres de recerca; a la participació pública 
en les polítiques climàtiques, vetllant per facilitar una informació adequada als ciuta-
dans; i a la difusió del coneixement i sensibilització com a elements indispensables en 
l’avenç de les polítiques climàtiques.

Finalment i de conformitat amb les previsions fixades en l’article 42 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i en el Pla de l’energia i canvi climàtic (PECAC 2012-2020), 
i tenint en compte la necessitat urgent de legislar sobre aquest qüestió, la Llei, mitjan-
çant una disposició final, aborda l’accés a determinats recursos bàsics, i estableix com 
una nova prioritat social la lluita contra la pobresa energètica, un fenomen creixent en la 
nostra societat sobretot en aquells col·lectius més necessitats de protecció, especialment 
els que són en situació de pobresa i risc d’exclusió social.

Capítol preliminar. Disposicions generals

Article 1. Objectiu
1. L’objectiu d’aquesta Llei és contribuir a l’assoliment d’una societat innovadora, 

sostenible i econòmicament competitiva amb baixes emissions de gasos amb efecte d’hi-
vernacle i millor adaptada als impactes del canvi climàtic.

2. Constitueixen també objectius d’aquesta Llei:
a) La disminució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya per 

tal de contribuir a la transició cap a una societat amb una baixa intensitat de consum de 
combustibles fòssils.

b) La reducció de la vulnerabilitat de la població, dels sectors socioeconòmics i dels 
ecosistemes davant els impactes adversos del canvi climàtic, així com la creació i el re-
forç de les capacitats nacionals de resposta a aquests impactes.

c) L’adaptació dels sectors econòmics i la incorporació de l’anàlisi de la resiliència al 
canvi climàtic en la planificació de les infraestructures i de les edificacions.

d) El foment de l’educació, la investigació, el desenvolupament i la transferència de 
tecnologia i la difusió del coneixement en matèria d’adaptació i mitigació del canvi cli-
màtic.

e) L’establiment de mecanismes que proveeixin informació objectiva i avaluable so-
bre tots els aspectes relacionats amb el canvi climàtic, la seva evolució temporal i els 
seus impactes.

f) Facilitar la participació ciutadana i la dels agents econòmics i socials en l’elabora-
ció i avaluació de les polítiques climàtiques.

3. La responsabilitat en l’assoliment dels objectius d’aquesta Llei és compartida pel 
conjunt del govern de la Generalitat de Catalunya, dels ens locals, dels sectors produc-
tius, dels agents polítics, socials i econòmics, així com de la ciutadania en general.

Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei és d’aplicació a:
a) Les administracions públiques d’acord amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de rè-

gim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
b) Les persones físiques i jurídiques de naturalesa privada.
c) Els ens sense personalitat jurídica que es relacionen amb el sector públic de Ca-

talunya.
2. En l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya, les disposicions de 

la Llei s’han d’aplicar d’acord amb el repartiment competencial entre els diversos de-
partaments de la Generalitat de Catalunya.

Article 3. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:
a) Acord voluntari: instrument que determina un compromís entre una administra-

ció pública i una o diverses organitzacions públiques o privades per tal d’establir mesu-
res voluntàries que contribueixin a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hiver-
nacle o mesures que fomentin l’adaptació al canvi climàtic, més enllà del que els obliga 
la normativa.
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b) Adaptació: capacitat d’ajust dels sistemes naturals o humans al canvi climàtic i als 
seus impactes per tal de moderar-ne els danys o aprofitar les oportunitats.

c) Any base: Si no s’especifica el contrari, correspon a l’any que serveix de referèn-
cia per al càlcul dels objectius de reducció d’emissions de GEH en el context del Proto-
col de Kioto.

d) Canvi climàtic: canvi en el clima atribuït directament o indirectament a l’activitat 
humana, que altera la composició de l’atmosfera mundial, i que se suma a la variabilitat 
natural del clima observada durant períodes de temps comparables.

e) Gasos amb efecte d’hivernacle (GEH): els gasos amb efecte d’hivernacle són com-
ponents gasosos de l’atmosfera, tant naturals com d’origen antropogènic, que absorbei-
xen i reemeten radiació infraroja. Als efectes d’aquesta llei seran considerats GEH els 
regulats per la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre canvi climàtic i els que, en 
endavant, la Convenció pugui reconèixer.

f) Gran rehabilitació: conjunt d’obres que o bé consisteixen en l’enderrocament d’un 
edifici salvant-ne únicament les façanes, o bé constitueixen una actuació global que 
afecta l’estructura o l’ús general de l’edifici o l’habitatge rehabilitat.

g) Edifici de consum energètic gairebé nul: edifici amb un nivell d’eficiència ener-
gètica molt elevat, calculada d’acord amb la metodologia establerta a l’annex I de la 
Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de maig relativa a la 
eficiència energètica dels edificis. La quantitat gairebé nul·la o molt baixa de l’energia 
requerida ha d’estar àmpliament coberta per energia procedent de fonts renovables, in-
closa l’energia produïda in situ o en el seu entorn.

h) Embornal: reservori que absorbeix o emmagatzema carboni com a part del cicle 
natural del carboni. Els embornals més comuns són l’oceà, l’atmosfera, el sòl, els bos-
cos i la vegetació.

i) Emissions indirectes: emissions de GEH que són conseqüència de les activitats 
de l’organització, però procedeixen de fonts que són propietat o estan controlades per 
altres organitzacions. S’exclouen del seu àmbit les emissions conseqüència del consum 
d’energia elèctrica.

j) Escenari climàtic: representació plausible i simplificada del clima futur.
k) Indicador de canvi climàtic: expressió de l’evolució d’una variable relacionada 

amb l’avaluació de les polítiques de canvi climàtic. Exemples en són les emissions de 
GEH emeses a Catalunya, el balanç energètic de Catalunya, el nombre de viatges realit-
zats a Catalunya i el mode de transport, les dades sobre la disponibilitat d’aigua o l’es-
très hídric de Catalunya.

l) Mitigació: intervenció antropogènica que té per objectiu reduir les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle o millorar els embornals.

m) Projecció climàtica: una projecció climàtica o pronòstic del clima és el resultat 
d’obtenir una estimació de l’evolució real del clima en el futur, per exemple a escales de 
temps estacionals, interanuals o més prolongades. Atès que l’evolució futura del sistema 
climàtic pot ser molt sensible a les condicions inicials, aquestes prediccions solen ser 
probabilístiques.

n) Recurs energètic: tota aquella substància de la qual hom pot obtenir energia a tra-
vés de diversos processos.

o) Resiliència: capacitat d’un sistema humà o natural per anticipar, absorbir, adap-
tar-se o recuperar-se dels efectes d’un esdeveniment climàtic advers d’una manera opor-
tuna i eficient.

p) Vulnerabilitat: grau en què un sistema és susceptible o incapaç d’afrontar els efec-
tes adversos del canvi climàtic, incloent la variabilitat i els extrems climàtics. El grau de 
vulnerabilitat depèn del caràcter, la magnitud i la rapidesa de les variacions climàtiques 
i de les fluctuacions a què està exposat un sistema o sector, així com de la seva sensibi-
litat i capacitat d’adaptació.

Capítol 1. Mitigació del canvi climàtic

Article 4. Objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
1. El Govern ha de presentar al Parlament l’objectiu de reducció d’emissions de ga-

sos amb efecte d’hivernacle per als diferents períodes de compliment que la Unió Euro-
pea estableixi.
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2. L’objectiu per a cada període es fixa prenent com a referència la reducció acorda-
da pel conjunt de la Unió Europea i els criteris de repartiment d’esforços que la Unió 
Europea fixi per als seus estats membres.

3. Els objectius de reducció poden ser modificats posteriorment en funció de les cir-
cumstàncies següents:

a) Nou coneixement científic.
b) Desenvolupament tecnològic.
c) Afectacions a l’economia catalana, en especial aquelles relatives a la competitivi-

tat dels sectors, a les petites i mitjanes empreses i a la creació d’ocupació.
d) Afectacions a la seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament energètic.
e) Impactes sobre comunitats socials desafavorides.
f) Consideracions ambientals.
g) Modificació de les polítiques europees i internacionals relatives al canvi climàtic.
4. El departament competent en matèria de canvi climàtic ha d’elaborar, conjunta-

ment amb la resta de departaments i amb la participació dels diversos actors implicats, 
el marc estratègic de referència de mitigació on s’hi recullin, entre d’altres, els objectius 
d’emissions de GEH per als diferents períodes considerats, així com una proposta de les 
mesures necessàries per al seu assoliment. Tanmateix, atesa la importància de les po-
lítiques energètiques sobre el total de les emissions de GEH, per a l’elaboració d’aquest 
marc estratègic de referència s’han de tenir en compte els objectius establerts en matèria 
de política energètica.

Els objectius i les mesures s’han d’integrar en les respectives planificacions i progra-
macions sectorials. El Govern aprova el marc estratègic de referència a proposta de la 
Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, descrita a l’article 24.

Article 5. Inventari d’emissions a l’atmosfera de Catalunya
1. Per fer el seguiment de les emissions i la planificació de les polítiques, el departa-

ment competent en matèria de medi ambient ha d’elaborar l’Inventari d’emissions a l’at-
mosfera de Catalunya. Aquest inventari recull les emissions de substàncies a l’atmosfera 
procedents tant de fonts naturals com antropogèniques que poden incidir en la salut de 
les persones, en la degradació de materials, en els éssers vius i en el funcionament dels 
ecosistemes, d’acord amb la relació de contaminants relacionats a l’Annex I.

2. Les emissions dels gasos amb efecte d’hivernacle inclosos a l’inventari esmentat 
a l’apartat 1 i l’evolució dels embornals constitueixen l’Inventari d’emissions de GEH 
de Catalunya. La seva elaboració es realitza d’acord amb els criteris definits per la Unió 
Europea i pel Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic.

3. Els inventaris s’actualitzen anualment i han d’estar disponibles al portal institu-
cional de la Generalitat de Catalunya.

Capítol 2. Adaptació al canvi climàtic

Article 6. Objectius
Els objectius que cal assolir en l’adaptació al canvi climàtic són:
a) Que Catalunya esdevingui menys vulnerable als impactes del canvi climàtic a 

través dels instruments de planificació i programació que s’estableixen en aquesta llei.
b) Contribuir a introduir els canvis necessaris en els sistemes econòmics, socials i 

ambientals que garanteixin llur funcionalitat en les noves condicions climàtiques.

Article 7. Contingut dels instruments de planificació i programació
1. El departament competent en matèria de canvi climàtic ha d’elaborar el marc es-

tratègic de referència d’adaptació on s’hi recullin, entre d’altres, l’avaluació dels impac-
tes, com els provocats per l’increment del risc d’episodis de fenòmens meteorològics 
extrems, la identificació dels sistemes naturals, dels territoris i dels sectors socioeco-
nòmics més vulnerables, així com una proposta de les mesures d’adaptació necessàries 
per reduir la vulnerabilitat. El Govern aprova el marc estratègic de referència a proposta 
de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, descrita a l’article 24.

2. A partir del marc estratègic de referència d’adaptació establert, els diferents de-
partaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l’àmbit de les com-
petències respectives en matèria d’agricultura, aigua, biodiversitat, boscos, comerç, 
educació, energia, gestió forestal, habitatge, indústria, infraestructures, mobilitat, pro-
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tecció civil, ramaderia, recerca, residus, salut, transport, turisme, universitats i urbanis-
me, han d’integrar en llur planificació i programació sectorials els objectius referents a 
la reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic.

3. Amb aquesta finalitat els instruments de planificació i programació sectorials in-
dicats han d’incorporar:

a) L’avaluació sistemàtica i seguiment dels impactes observats i previstos del canvi 
climàtic sobre els sectors socioeconòmics, els sistemes naturals i els territoris més vul-
nerables.

b) El coneixement disponible en matèria de projeccions climàtiques a Catalunya per 
diferents horitzons temporals.

c) L’establiment de mesures de resposta viables econòmicament, socialment i ambi-
entalment que han d’adoptar les institucions públiques i els agents privats amb l’objectiu 
d’adaptar-se als impactes del canvi climàtic.

Article 8. Projeccions climàtiques
1. El Servei Meteorològic de Catalunya ha d’elaborar i revisar les projeccions cli-

màtiques de Catalunya. Les projeccions es realitzen en base als escenaris establerts pel 
Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic, tot i comparant els resultats se-
gons diversos escenaris qualitatius. Aquestes projecccions són la base del coneixement 
en aquest àmbit per al desenvolupament del marc estratègic de referència d’adaptació i 
de les respectives planificacions sectorials.

2. El Servei Meteorològic de Catalunya ha de proporcionar, periòdicament, la infor-
mació al públic sobre:

a) L’estat del clima a Catalunya, que inclou l’avaluació de l’evolució del clima passat.
b) Les projeccions climàtiques i els canvis esperables en les variables meteorolò-

giques de temperatura, precipitació, humitat relativa i velocitat del vent, entre d’altres.
c) L’anàlisi tècnica comparativa respecte els resultats de projeccions anteriors tant 

pel que fa a les variables observades com projectades.

Capítol 3. Integració dels objectius de la llei en les polítiques sectorials

Article 9. Reducció de la vulnerabilitat al canvi climàtic i reducció de les 
emissions de GEH
1. Les diferents polítiques sectorials del govern de la Generalitat han d’integrar en la 

seva planificació, execució i control les mesures adequades per reduir la vulnerabilitat 
al canvi climàtic d’acord amb el que s’estableix en els articles següents.

2. D’acord amb l’apartat anterior, i pel que fa a l’àmbit de la protecció civil, el depar-
tament competent en la matèria ha d’incloure en els plans d’emergència i de protecció 
civil vigents les modificacions que s’escaiguin com a conseqüència de l’increment en la 
intensitat i la freqüència dels fenòmens meteorològics extrems.

3. S’han de preveure també, quan es tracti de sectors susceptibles de generar emi-
ssions de GEH, les mesures tècnicament i econòmicament viables per a la reducció 
d’aquestes emissions.

Article 10. Agricultura i ramaderia
Les mesures a adoptar en matèria d’agricultura i ramaderia han d’anar encamina-

des a reduir la vulnerabilitat i les emissions de GEH del sistema agrari català, tenint en 
compte especialment:

a) La incorporació en la planificació del reg agrícola dels impactes observats i pro-
jectats del canvi climàtic a Catalunya, amb especial atenció al risc d’una insuficient ga-
rantia en la disponibilitat d’aigua per a reg, d’acord amb el previst a la planificació hi-
drològica.

b) El foment prioritari de les mesures adreçades a la intensificació de les modernit-
zacions de regadius que comportin un millor i més racional aprofitament de l’aigua amb 
la màxima eficiència energètica.

c) L’impuls al reg de suport per als cultius tradicionals de secà amb l’objectiu d’asse-
gurar la seva pervivència i productivitat.

d) La valorització d’espècies o de varietats pròpies o foranies adaptades a les noves 
condicions ambientals d’acord amb treballs genètics i ecofisiològics.
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e) La progressiva utilització de fertilitzants d’origen bio-orgànic en detriment d’aquells 
fertilitzants químics altament emissors de GEH durant la seva fase de producció i ús.

f) La minimització de les emissions derivades de les dejeccions ramaderes a través 
dels diferents tipus de gestió.

g) La promoció dels productes agroramaders de proximitat a través de les eines de 
suport que disposa el Govern per tal d’aconseguir una agricultura i una ramaderia soste-
nibles i de qualitat, altament eficient en el consum de recursos.

Article 11. Aigua
Les mesures a adoptar en matèria d’aigua han d’anar encaminades a reduir la vulne-

rabilitat del sistema hídric català, tenint en compte especialment:
a) La implantació dels cabals de manteniment en els cursos fluvials de les conques 

internes de Catalunya, així com la seva successiva revisió en funció de l’evolució de les 
variables climàtiques. En el cas de les conques de caràcter intercomunitari les mesures 
es desenvolupen en els termes que s’acordin amb els òrgans de conca corresponents.

b) L’aplicació de mesures econòmiques per a la progressiva restauració integral dels 
ecosistemes i per a la gestió del cicle de l’aigua.

c) La interconnexió de les xarxes d’abastament com a mesura que atorga seguretat, 
flexibilitat i robustesa al sistema d’abastament.

d) La derivació amb caràcter prioritari dels recursos hídrics aconseguits mitjançant 
millores d’estalvi i eficiència cap a l’assoliment dels objectius de qualitat dels ecosiste-
mes aquàtics i, en cas de sequera extrema, cap a l’abastament urbà.

e) L’avaluació de la vulnerabilitat en les diverses masses d’aigua continentals i cos-
taneres a partir de la diagnosi del document d’impactes i pressions dels successius plans 
de gestió hidrològica i les mesures d’adaptació necessàries.

Article 12. Biodiversitat
Les mesures a adoptar en matèria de biodiversitat han d’anar encaminades a reduir 

la vulnerabilitat de la biodiversitat a Catalunya, tenint en compte especialment:
a) L’avaluació dels impactes del canvi climàtic en les mesures de planificació i de 

gestió dels espais naturals de Catalunya per garantir-hi la conservació de la biodiversitat.
b) La preservació de la permeabilitat ecològica i l’evitació de la fragmentació dels 

hàbitats i dels sistemes naturals, a través de la planificació amb incidència territorial.
c) L’efectivitat de les polítiques de pagament per serveis ambientals per tal d’incenti-

var les activitats que mantenen i milloren els serveis dels ecosistemes.

Article 13. Boscos i gestió forestal
Les mesures a adoptar en matèria de boscos i gestió forestal han d’anar encamina-

des a reduir la vulnerabilitat del sistema forestal català i optimitzar la seva capacitat 
d’actuar com embornal, tenint en compte especialment:

a) La definició i promoció d’una gestió forestal que augmenti la resistència i resilièn-
cia de les masses boscoses als impactes del canvi climàtic.

b) L’avaluació dels riscos del canvi climàtic i la seva gestió.
c) L’afavoriment d’una gestió forestal que permeti la reducció del risc d’incendis i la 

recuperació dels mosaics agroforestals i de pastures.
d) L’execució de mesures de gestió forestal activa adreçades a conservar la biodiver-

sitat, a millorar la vitalitat dels ecosistemes forestals i la seva capacitat d’adaptació als 
recursos hídrics disponibles, així com la seva funció reguladora del cicle hidrològic i de 
protecció contra l’erosió i altres efectes adversos de les pluges intenses.

Article 14. Energia
1. Les mesures a adoptar en matèria d’energia han d’anar encaminades a reduir la 

vulnerabilitat i les emissions de GEH del sistema energètic català, tenint en compte es-
pecialment:

a) L’impuls a les polítiques d’estalvi i d’eficiència energètica.
b) La promoció de les energies renovables a Catalunya.
2. L’Institut Català d’Energia, d’acord amb les seves funcions en matèria d’energia 

especificades a l’article 2 de la Llei 9/1991, de 3 de maig, ha d’impulsar i realitzar, en 
col·laboració amb els diferents departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, els programes i les actuacions necessaris en matèria d’energies renovables 
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i d’estalvi i eficiència energètica per a l’assoliment dels objectius establerts en aquesta 
llei. Igualment, actua com a impulsor de les actuacions en aquest àmbit de les adminis-
tracions locals catalanes amb competències energètiques.

Article 15. Indústria, serveis i comerç
1. Les empreses amb centres de treball a Catalunya que en el seu conjunt tinguin 

més de 250 treballadors que vulguin acollir-se als ajuts, bonificacions i beneficis fiscals 
relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, energètica, d’innovació o per a 
una transició cap a una economia baixa en carboni establerts o gestionats pel govern de 
la Generalitat de Catalunya, han d’acreditar:

a) L’anàlisi de llur vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, d’acord al marc es-
tratègic de referència definit a l’article 7 i, si s’escau, un calendari de mesures d’adaptació.

b) L’inventari de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del conjunt dels seus 
centres a Catalunya així com les actuacions que estan portant a terme per a reduir-les. 
Les dades de l’inventari han d’estar validades per una entitat de certificació independent 
degudament habilitada. En el cas de centres amb activitats incloses dins el règim de co-
merç de drets d’emissió de la UE o en un programa voluntari que inclogui el càlcul, la 
reducció d’emissions de GEH, i l’accés públic a aquesta informació, la validació de les 
emissions de GEH realitzada a l’ampara dels respectius sistemes es considera vàlida als 
efectes d’aquest article.

2. El govern de la Generalitat de Catalunya ha de vetllar per què els ajuts, bonifica-
cions i beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, ener-
gètica, d’innovació o per a una transició cap a una economia baixa en carboni, a què es 
puguin acollir les empreses amb centres de treball a Catalunya que en el seu conjunt 
tinguin menys de 250 treballadors, incloguin criteris de selecció positiva quan puguin 
demostrar que han adoptat les mesures descrites a l’apartat anterior.

Article 16. Infraestructures
1. Els gestors de les infraestructures existents portuàries, d’aeroports, de transport 

terrestre, d’energia, de residus i d’aigua de Catalunya que vulguin acollir-se als ajuts, 
bonificacions i beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, 
energètica, d’innovació o per a una transició cap a una economia baixa en carboni esta-
blerts o gestionats pel govern de la Generalitat de Catalunya, han d’acreditar:

a) L’anàlisi de llur vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, d’acord amb el 
marc estratègic de referència definit a l’article 7, la incorporació de mesures que millo-
rin la seva resiliència al canvi climàtic i, si s’escau, un calendari de mesures d’adaptació 
i l’establiment d’un mecanisme de seguiment.

b) L’inventari de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del conjunt dels seus 
centres a Catalunya així com les actuacions que estan portant a terme per a reduir-les. 
Les dades de l’inventari han d’estar validades per una entitat de certificació independent 
degudament habilitada. En el cas de centres amb activitats incloses dins el règim de co-
merç de drets d’emissió de la UE o en un programa voluntari que inclogui el càlcul i la 
reducció d’emissions de GEH i l’accés públic a aquesta informació, la validació de les 
emissions de GEH realitzada a l’ampara dels respectius sistemes es considera vàlida als 
efectes d’aquest article.

2. Els promotors de la planificació i dels projectes constructius de noves infraes-
tructures portuàries, d’aeroports, de transport, d’energia, de residus i d’aigua que es de-
senvolupin a Catalunya han d’incorporar, en el marc de l’avaluació ambiental de plans 
i projectes:

a) L’anàlisi de la seva vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic i l’establiment 
d’un mecanisme de seguiment. Aquesta anàlisi avaluarà, pel cap baix, l’impacte sobre 
la nova infraestructura tant de fenòmens meteorològics extrems (sequeres, onades de 
calor, inundacions, temporals marítims) com de manca de subministraments (energia, 
aigua, matèries primeres), i el sistema de monitoreig de les mesures.

b) L’avaluació de llur contribució a les emissions de GEH tant en la fase de construc-
ció com d’explotació. Aquesta avaluació recollirà, pel cap baix i per a cada una de les 
alternatives, una estimació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
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Article 17. Residus
Les mesures a adoptar en matèria de residus han d’anar encaminades a reduir la vul-

nerabilitat i les emissions de GEH, tenint en compte especialment:
a) L’avaluació de les emissions de GEH derivades de la gestió dels residus.
b) La prevenció, la preparació per a la reutilització, el reciclatge, altre tipus de valo-

rització, per exemple, la valorització energètica i finalment l’eliminació.
c) El foment de la recollida selectiva, especialment de la matèria orgànica, evitant la 

seva deposició en abocadors.
d) La substitució de matèries primeres per subproductes o materials procedents de la 

valorització de residus afavorint la creació d’una economia circular.

Article 18. Salut
Les mesures a adoptar en matèria de salut han d’anar encaminades a reduir la vulne-

rabilitat de la població, tenint en compte especialment:
a) La identificació i l’avaluació dels efectes del canvi climàtic sobre la salut de les 

persones.
b) L’adopció de mesures de prevenció davant dels efectes del canvi climàtic que pu-

guin resultar adversos sobre la salut de les persones.
c) La comunicació dels riscos per a la salut derivats dels efectes del canvi climàtic.
d) El desenvolupament de mesures de protecció de la salut de la població davant dels 

efectes del canvi climàtic, especialment pel que fa a malalties transmeses per vectors, 
qualitat de l’aigua, qualitat de l’aire i protecció a les onades de calor. Així mateix, l’adop-
ció de mesures de protecció de la salut en l’àmbit alimentari davant de qualsevol efecte 
del canvi climàtic que pugui afectar la innocuïtat dels aliments consumits a Catalunya.

Article 19. Transports i mobilitat
1. Les mesures a adoptar en matèria de transports i mobilitat han d’anar encamina-

des a reduir la vulnerabilitat i les emissions de GEH, tenint en compte especialment:
a) La racionalització de la demanda de mobilitat i transport tant de mercaderies com 

de persones mitjançant el desenvolupament, entre d’altres, d’instruments de gestió, in-
formació, integració tarifària i plataformes intermodals, que permetin optimitzar el 
conjunt de la xarxa d’infraestructures de transport.

b) L’impuls a la millora en l’eficiència energètica del parc de vehicles, a la diversifi-
cació energètica i als mitjans de transport energèticament més eficients, tot i atenent de 
no transvasar les emissions cap a d’altres contaminants amb impactes locals.

c) La creació de les condicions tècniques i de gestió que facilitin la integració i la in-
termodalitat dels diferents modes de transport.

2. Les flotes de transport de mercaderies i els operadors de transport públic de viat-
gers han d’informar els usuaris del servei de la quantitat de GEH emesos per a la pres-
tació del servei.

3. En els diferents mitjans o aplicatius informàtics que informin o permetin consul-
tar els diferents modes de desplaçament, cal que l’operador de transport públic destaqui 
la quantitat de GEH estalviats en desplaçar-se mitjançant modes actius enlloc de fer-ho 
en vehicle privat motoritzat.

Article 20. Turisme
1. Les mesures a adoptar en matèria de turisme han d’anar encaminades a reduir la 

vulnerabilitat i les emissions de GEH, tenint en compte especialment:
a) El foment d’un model turístic que avaluï les noves situacions, tant les oportunitats 

com les amenaces, derivades dels impactes del canvi climàtic.
b) El tractament de la sostenibilitat del sector turístic, inclosos els recursos, produc-

tes i destinacions, de forma integral.
2. Entre els criteris de valoració per al finançament de projectes per al foment del 

turisme en el marc del fons creat a la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics i desenvolupat al Decret 161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament 
del Fons per al foment del turisme o d’altres instruments de finançament públics, cons-
titueix un criteri de selecció positiu el fet que els beneficiaris disposin d’una planificació 
que inclogui les mesures necessàries per tal de:

a) reduir llur impacte en la generació de gasos amb efecte d’hivernacle.
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b) incrementar l’eficiència i l’estalvi d’aigua i energia, l’autoconsum d’energia de 
fonts renovables, i la reducció en la generació de residus.

c) disminuir la vulnerabilitat davant dels fenòmens meteorològics extrems.
d) sensibilitzar, informar i educar tant els treballadors del sector com els turistes so-

bre l’ús sostenible dels recursos.
3. Amb l’objectiu de reduir llur vulnerabilitat davant de fenòmens meteorològics ex-

trems, i en el marc dels instruments de col·laboració existents, el govern de la Generali-
tat de Catalunya ha d’instar i oferir suport als municipis que tinguin la consideració de 
turístics perquè disposin, en el marc de les seves competències, d’una planificació que 
incorpori una avaluació de les mesures específiques per a garantir els serveis bàsics mu-
nicipals en època de màxima afluència turística. Aquests serveis bàsics inclouen l’abas-
tament d’aigua potable, el subministrament d’energia, la gestió de residus, el transport, 
la depuració d’aigües residuals urbanes i l’atenció primària de salut.

Article 21. Universitats i Recerca
1. Les mesures a adoptar en matèria d’universitats i recerca, sens perjudici de l’auto-

nomia que correspon a cada centre, han d’anar encaminades a contribuir a l’impuls en 
el coneixement sobre canvi climàtic i la consolidació de les bones pràctiques en aquest 
àmbit, tenint en compte especialment:

1.1. Pel que fa a l’oferta universitària:
a) El desenvolupament d’una oferta universitària en els respectius plans d’estudi que 

incorpori el coneixement dels aspectes rellevants en matèria de canvi climàtic.
b) La promoció d’estudis universitaris especialitzats en els àmbits de protecció 

d’aquesta llei.
c) L’impuls de pràctiques universitàries en centres nacionals i internacionals que de-

senvolupin activitats d’estudi, recerca o anàlisi en relació al clima, l’eficiència energèti-
ca, les energies renovables, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic i els instruments 
econòmics amb incidència directa o indirecta sobre el canvi climàtic.

d) L’oferta de formació continuada adreçada als col·lectius de professionals universi-
taris i molt especialment als mestres i sectors amb incidència educativa.

1.2. Pel que fa a la recerca:
a) La generació de projectes d’investigació, la creació i consolidació de grups investi-

gadors, centres d’alt nivell i d’empreses spin off resultants dels avenços en el coneixement.
b) La potenciació de les accions de mecenatge i d’atracció de capital privat, nacional 

i internacional, i d’àngels inversors en R+D+I.
c) L’increment dels vincles amb els centres i instituts internacionals capdavanters.
d) La creació d’iniciatives, patents i explotació dels resultats de la recerca.
2. El departament competent en matèria d’universitats del govern de la Generalitat 

de Catalunya, conjuntament amb les universitats, han d’impulsar i reforçar les relacions 
universitat-empresa i universitats-ens locals mitjançant la creació d’espais de trobada, 
físics i virtuals, i d’un teixit d’agents que l’afavoreixin, per tal de facilitar l’accés al co-
neixement acadèmic, tècnic i de la recerca en aquests àmbits.

Article 22. Urbanisme i habitatge
1. Les mesures a adoptar en matèria d’urbanisme i habitatge han d’anar encamina-

des a reduir la vulnerabilitat i les emissions de GEH, tenint en compte especialment:
a) L’adaptació de la normativa urbanística i energètica per tal que la promoció de les 

noves àrees residencials siguin àrees el màxim d’autosuficients energèticament.
b) El foment de l’ús d’energia provinent de fonts renovables en el sector de l’edifica-

ció, prioritzant aquelles que no generen un transvasament cap a d’altres contaminants 
amb impactes locals.

c) L’impuls a les polítiques actives que fomentin la rehabilitació energètica del parc 
d’habitatges existents així com la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica, i especial-
ment aquelles actuacions adreçades a la reducció de la demanda energètica i de recursos 
naturals.

d) L’adaptació de la normativa urbanística i mediambiental per tal que tant les fi-
gures de nous planejaments urbanístics i llurs modificacions i revisions, com el pla-
nejament territorial, incorporin una anàlisi quantitativa i una valoració descriptiva de 
l’impacte sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i dels impactes del canvi 
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climàtic sobre el nou planejament, així com mesures per a la seva mitigació i adaptació. 
Aquesta anàlisi ha d’incloure les emissions vinculades a la mobilitat generada, als con-
sums energètics del cicle de l’aigua, de residus i les associades als consums energètics 
dels usos residencials i terciaris.

2. El Govern de la Generalitat de Catalunya i les administracions locals han de pro-
moure:

a) L’ús, per part dels professionals en el disseny, projecció i construcció de zones re-
sidencials, de fonts d’energia renovable per a calefacció i refrigeració.

b) La construcció amb criteris bioclimàtics.
c) El foment de les mesures necessàries per a la millora del clima urbà, en especial 

la reducció dels efectes de les illes de calor urbana.
d) Que els municipis, en el seu ordenament urbanístic, tinguin en compte les reco-

manacions de l’Organització Mundial de la Salut sobre la superfície de verd urbà per 
habitant.

e) La reserva de punts de càrrega de vehicles elèctrics en els centres de treball i edi-
ficis públics.

Capítol 4. Sector públic i Governança

Article 23. L’Administració de la Generalitat de Catalunya
1. Correspon al govern de la Generalitat de Catalunya la responsabilitat en la plani-

ficació i execució de les polítiques climàtiques de Catalunya.
2. La planificació de les polítiques climàtiques abasta, especialment, la mitigació de 

gasos amb efecte d’hivernacle de tots els sectors generadors i l’adaptació als impactes 
del canvi climàtic sobre els sistemes naturals, els sectors socioeconòmics i els territoris, 
tot i establint els objectius a assolir i les mesures genèriques a adoptar que hauran d’in-
cloure, necessàriament i pel cap baix, les descrites al capítol 3 d’aquesta Llei.

3. En els àmbits amb concurrència de competències amb l’Administració General de 
l’Estat, la Generalitat de Catalunya ha de vetllar perquè el seu desenvolupament sigui 
coherent amb els objectius establerts en aquesta Llei, mitjançant l’aplicació dels meca-
nismes de col·laboració oportuns.

Article 24. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic
1. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, òrgan col·legiat adscrit al de-

partament competent en matèria de canvi climàtic, coordina la planificació de les políti-
ques climàtiques i realitza el seguiment del seu acompliment.

2. Són funcions de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic les següents:
a) Impulsar les polítiques del govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la 

mitigació d’emissions i a l’adaptació als impactes del canvi climàtic.
b) Aprovar les propostes dels marcs estratègics de mitigació i adaptació a què fan 

referència els articles 4 i 7.
c) Coordinar l’actuació dels diversos departaments de l’Administració de la Genera-

litat de Catalunya en l’àmbit de la lluita contra el canvi climàtic.
d) Fer el seguiment i l’avaluació de les polítiques climàtiques i dels plans d’acció 

sectorials en aquells aspectes rellevants per a l’assoliment dels objectius d’aquesta Llei.
e) Establir les prioritats d’actuació del Fons Climàtic definit a l’article 45 d’aques-

ta Llei, tot i atenent a la disponibilitat econòmica, la planificació sectorial i l’anàlisi 
cost-eficiència.

3. La composició i el règim de funcionament es determinen reglamentàriament.

Article 25. El Consell Català del Clima
1. El Consell Català del Clima, òrgan col·legiat adscrit al departament competent en 

matèria de canvi climàtic, té com a objectiu canalitzar la participació pública, la infor-
mació i la consulta de les polítiques climàtiques.

2. A més a més de les descrites a l’apartat anterior, són funcions del Consell Català 
del Clima:

a) La formulació de propostes d’actuació en matèria de polítiques climàtiques.
b) La formulació de propostes sobre la planificació climàtica i les seves actualitza-

cions i revisions i, en especial, sobre els marcs estratègics de mitigació i adaptació a què 
es fa referència als articles 4 i 7.
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c) En general, la formulació de propostes a la Comissió Interdepartamental del Can-
vi Climàtic i qualsevol altra funció de caire consultiu que li sigui encomanada.

3. La composició i el règim de funcionament es determinen reglamentàriament. Cal 
que aquest reglament garanteixi que en la composició del Consell Català del Clima 
hi hagi membres escollits d’entre les entitats i les associacions més representatives del 
món de l’administració local, de la recerca, empresarial, veïnal, sindical, ambiental i 
econòmic de Catalunya.

Article 26. Avaluació de les polítiques climàtiques
1. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, cada tres anys, ha d’elevar al 

Govern i al Parlament un informe sobre l’avenç de les mesures en matèria de mitigació 
i adaptació contingudes als plans d’acció sectorials. En aquest sentit, els Departaments 
de la Generalitat de Catalunya fan arribar a la Comissió Interdepartamental del Canvi 
Climàtic, amb la periodicitat que es determini, la informació sobre els diversos indica-
dors en matèria d’avaluació de polítiques de canvi climàtic. El Parlament pot requerir 
el Govern perquè procedeixi a realitzar una revisió de la planificació de les polítiques 
climàtiques i, per tant, dels objectius i terminis inicialment previstos en funció del grau 
d’acompliment en la implementació de les mesures.

2. L’informe esmentat ha d’incloure una avaluació, realitzada per un grup d’experts 
independents, sobre la planificació i el grau d’execució i foment de les polítiques climà-
tiques, tot i assenyalant les orientacions a seguir. Les conclusions d’aquesta avaluació 
independent no tenen caràcter vinculant. El procediment de selecció dels experts es de-
termina reglamentàriament.

3. L’informe i l’avaluació han de romandre a disposició de la ciutadania a través del 
portal web institucional de la Generalitat de Catalunya.

Article 27. L’administració local
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha de fomentar, mitjançant els mecanis-

mes i òrgans de col·laboració i cooperació existents, la participació dels ens locals tant 
en la planificació de les polítiques climàtiques com en els plans d’acció sectorial de cada 
departament en aquells aspectes rellevants al compliment dels objectius d’aquesta Llei.

2. El govern de la Generalitat de Catalunya ha de promoure i oferir suport perquè els 
municipis no contemplats a l’article 20.3, ja sigui de forma individual o agrupada, in-
tegrin en la planificació local tant la mitigació dels gasos amb efecte d’hivernacle, com 
l’adaptació als impactes del canvi climàtic, tot i tenint en compte les singularitats orga-
nitzatives de l’administració local i l’estructura socioeconòmica dels territoris. Els con-
tinguts d’aquesta planificació en matèria de canvi climàtic s’han d’establir conjuntament 
entre l’administració local i la Generalitat de Catalunya.

3. El finançament necessari per a l’execució de les mesures contemplades als plans 
municipals ha d’incloure l’aplicació de polítiques fiscals que incentivin les bones pràcti-
ques, afavorint la mitigació i disminuint la vulnerabilitat, i desincentivin les males pràc-
tiques. Aquest finançament pot ser complementat també mitjançant l’aportació econò-
mica de la Generalitat de Catalunya.

Article 28. Exemplificació de l’Administració Pública
1. El consum energètic de les instal·lacions públiques de gestió de residus, de sane-

jament d’aigües residuals urbanes i de potabilització d’aigua, la gestió de les quals és 
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o dels 
organismes que en depenen, ha d’incloure un percentatge d’energia d’origen renovable. 
El govern de la Generalitat de Catalunya estableix periòdicament l’objectiu a assolir en 
funció de la seva viabilitat tècnica i econòmica.

2. Tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els or-
ganismes que en depenen han de:

a) Disposar d’un inventari de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle gene-
rats pels immobles, instal·lacions i serveis que presten.

b) Establir un objectiu de reducció d’emissions de GEH i un programa d’actuació 
que tingui en compte les directrius que a aquests efectes hagin establert els departa-
ments competents en matèria d’energia i habitatge, en tot allò relatiu a energies renova-
bles i estalvi i eficiència energètica.
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c) Incloure en tots els procediments de licitació, concessió d’obra pública i de ges-
tió de serveis públics i contractació que reglamentàriament s’estableixi, a excepció dels 
contractes menors, especificacions tècniques i criteris d’adjudicació relatius a l’ús efi-
cient de recursos, especialment en el consum d’aigua i energia, i la minimització de les 
emissions de GEH, d’acord amb les recomanacions establertes per la Unió Europea i 
la Generalitat de Catalunya en matèria d’ambientalització de la contractació pública. 
La quantificació ha d’incloure, sempre que sigui possible, el cost d’inversió, explotació 
i manteniment del subministrament o servei. Els departaments competents en matèria 
de contractació, energia i medi ambient elaboren els criteris generals els quals s’han 
d’adaptar a cada procediment de licitació i contractació.

d) Fer pública la informació sobre el grau d’assoliment dels objectius i de les mesu-
res correctores que es proposin en cas de desviació. Aquest informe tindrà una perio-
dicitat anual i el contingut mínim que s’especifica a l’annex II. El departament o orga-
nisme que ja tingui establert un sistema d’informació o declaració ambiental, com és el 
cas de l’EMAS, pot integrar el contingut que s’especifica en l’annex II en aquest altre 
sistema.

3. Els programes de reducció i els informes anuals indicats en l’apartat anterior són 
aprovats pels Secretaris Generals o els òrgans de direcció dels respectius organismes 
i seran públics. Els programes han de contemplar un procés regular de revisió que pot 
incloure la modificació dels objectius establerts. En qualsevol cas aquesta modificació 
dels objectius ha de ser aprovada pels òrgans abans esmentats, detallant els motius que 
ho fan necessari.

4. En el marc dels instruments de col·laboració existents, el govern de la Generalitat 
de Catalunya ha d’instar les administracions locals, les universitats i els centres de re-
cerca perquè implementin mesures equivalents a les descrites en aquest article en llurs 
infraestructures, equipaments i serveis.

Article 29. Simplificació i racionalització administratives
Amb l’objectiu d’eliminar progressivament, per una banda, certes barreres admi-

nistratives que dificulten el desenvolupament d’actuacions de mitigació i adaptació, i de 
garantir, per l’altra, el principi de simplificació i racionalitat administratives, s’establei-
xen les mesures següents:

a) Es faculta el govern de la Generalitat de Catalunya per tal que pugui declarar com 
a obres d’interès públic, i a proposta del departament competent en matèria d’energia, 
aquelles infraestructures d’energies renovables que responguin a una planificació gene-
ral en matèria d’energia.

En la determinació de les compensacions per als territoris que acullen les infraes-
tructures que descriu la lletra a), a més del municipi que les acull, cal també tenir pre-
sent els territoris confrontants o pròxims atenent el seu grau d’afectació i de vulnerabi-
litat.

b) La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic ha de realitzar una avaluació 
de la política d’ajuts de la Generalitat de Catalunya en els sectors o sistemes inclosos en 
aquesta llei i de la seva adequació als objectius d’aquesta Llei. Aquesta avaluació és part 
de l’informe esmentat a l’article 26.

c) En els procediments d’avaluació ambiental de plans, programes i projectes que es 
desenvolupin a Catalunya, s’han de valorar les emissions de GEH que la seva execució 
i gestió puguin produir, així com la vulnerabilitat davant dels impactes del canvi cli-
màtic. Els promotors de projectes sotmesos al procediment d’avaluació d’impacte am-
biental han d’incorporar aquests mateixos elements en l’estudi d’impacte ambiental i les 
mesures per a la seva gestió i minimització. Els departaments de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya competents en matèria de canvi climàtic i avaluació ambien-
tal, han d’establir reglamentàriament les metodologies que facilitin el càlcul de les emi-
ssions de GEH i l’anàlisi de la vulnerabilitat.

Article 30. Col·laboració i cooperació internacional
1. El govern de la Generalitat de Catalunya ha de mantenir i potenciar el seu com-

promís i la seva activitat internacional especialment en els àmbits de:
a) Les cimeres mundials sobre canvi climàtic de les Nacions Unides.
b) Els debats en el marc de la UE sobre les polítiques climàtiques.
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c) Les xarxes i d’altres espais de col·laboració amb d’altres territoris per a l’intercan-
vi d’informació i coneixement i per al desenvolupament de projectes conjunts de miti-
gació i adaptació.

d) El suport al món local, amb l’objectiu que mantingui el seu compromís amb les 
iniciatives europees i internacionals en aquest àmbit.

2. Les administracions públiques de Catalunya, en exercici de llurs competències 
i funcions en matèria de canvi climàtic, han de contribuir en assolir els objectius es-
tablerts per les Nacions Unides en cooperació al desenvolupament. La contribució ha 
d’incloure actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic en col·laboració amb 
els agents públics i privats.

Capítol 5. Fiscalitat climàtica

Secció 1. Consideracions generals

Article 31. Objectiu de la fiscalitat climàtica
Les administracions públiques de Catalunya han d’incentivar aquelles actuacions 

que afavoreixen l’adaptació al canvi climàtic o la reducció d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle quan sigui possible tècnicament i econòmica, i gravar aquelles que 
en fan augmentar llur vulnerabilitat o n’incrementen les emissions.

Article 32. Coordinació amb el món local
1. En el marc dels instruments de col·laboració existents, el govern de la Generalitat 

de Catalunya ha de fomentar que els ens locals, en l’àmbit de les seves competències, 
apliquin una política fiscal d’acord amb l’objectiu expressat en l’article 27.3 en àmbits 
com l’impost de béns immobles, l’impost d’activitats econòmiques, les taxes municipals 
de residus i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per tal d’incentivar en el 
sector privat aquelles actuacions que contribueixin a fer efectives polítiques de mitiga-
ció i adaptació al canvi climàtic.

2. A títol merament enunciatiu, les actuacions a què es fa referència en l’apartat an-
terior són:

a) El foment de les energies renovables,
b) la descentralització de xarxes i l’autoconsum energètic,
c) els habitatges energèticament eficients,
d) la mobilitat sostenible,
e) l’estalvi d’aigua,
f) la millora de la biodiversitat o evitar-ne la pèrdua,
g) la reducció d’impactes sobre la salut,
h) els equipaments més eficients,
i) la modificació dels processos de producció per a la reducció de les emissions de 

GEH i altres agents contaminants,
j) la gestió forestal sostenible,
k) la prevenció en la generació de residus i la seva valorització.

Article 33. Creació d’impostos ambientals
Es crea com a tribut propi de la Generalitat de Catalunya l’impost sobre les emis-

sions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica.

Secció 2. Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica

Article 34. Objecte i naturalesa
L’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica té per objecte 

gravar les emissions de CO2 que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’incre-
ment de les emissions de GEH.

Article 35. Fet imposable
a) Constitueix el fet imposable de l’impost les emissions de CO2 dels vehicles aptes 

per circular per les vies públiques i inclosos dins les categories següents:
– Turismes de la categoria M1: vehicles de motor, amb com a mínim 4 rodes, disse-

nyats i fabricats per al transport de persones i fins a un màxim de vuit seients.
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– Comercials lleugers de la categoria N1: vehicles destinats al transport de mercade-
ries amb una massa màxima admissible no superior o igual a 3,5 tones.

b) A l’efecte d’aquest impost, es considera apte per a circular per les vies públiques:
– els vehicles indicats a l’apartat anterior matriculats en els registres públics corres-

ponents mentre no hagi estat donat de baixa d’aquests.
– els vehicles proveïts de permisos temporals i els de matrícula turística.
c) No estan subjectes a l’impost els vehicles que, havent estat donats de baixa en els 

registres per l’antiguitat del model, puguin ser autoritzats per a circular excepcionalment 
arran d’exhibicions, certàmens o carreres limitades a vehicles d’aquesta naturalesa.

Article 36. Subjecte passiu
Són subjectes passius de l’impost:
a) Les persones físiques titulars del vehicle, residents a Catalunya.
b) Les persones jurídiques i les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei ge-

neral tributària, titulars del vehicle que siguin residents o tinguin establiment, sucursal 
o oficina en el territori de Catalunya, en els termes que s’estableixin reglamentàriament.

Article 37. Exempcions
1. Estan exempts de l’impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals 

adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplo-

màtics i funcionaris consulars de carrera acreditats, que siguin nacionals dels respectius 
països, externament identificats i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.

c) Els vehicles dels organismes internacionals, amb seu o oficina a Catalunya, i dels 
seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.

d) Els vehicles respecte dels quals així es derivi d’allò disposat en tractats o conve-
nis internacionals.

e) Les ambulàncies i els altres vehicles destinats directament a l’assistència sanitària 
o al trasllat de ferits o malalts.

f) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de 
l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 
de desembre.

g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclu-
siu. Aquesta exempció s’aplicarà sempre que es mantinguin les circumstàncies esmen-
tades, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu 
transport.

h) Els vehicles la propulsió dels quals sigui en exclusiva, biodièsel, biogàs o metanol.
2. Els subjectes passius beneficiaris de les exempcions previstes en els apartats f) i 

g) no la poden gaudir per més d’un vehicle simultàniament. A aquests efectes, es consi-
deren persones amb discapacitat les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o 
superior al 33%.

Article 38. Quota tributària
1. La quota tributària s’obté d’aplicar la tarifa que correspongui a les emissions ofi-

cials de CO2/km del vehicle, d’acord amb les taules de l’apartat 2 d’aquest article.
Les emissions oficials de CO2 s’acrediten per mitjà d’un certificat expedit a l’efecte 

pel fabricant o importador del vehicle excepte en els casos en què aquestes emissions 
constin en la targeta d’inspecció tècnica o en qualsevol altre document de caràcter ofi-
cial expedit individualment respecte del vehicle de què es tracti.

2. Les tarifes a la que fa esment l’apartat anterior són:
a) Turismes de la categoria M1

Emissions oficials de CO2 Tipus marginal (€/g CO2/km) 

no superiors o iguals a 120 g/km 0      

superiors a 120 g/km i menors o igual de 140 g/km 0,55

superiors a 140 g/km i menors o igual de 160 g/km 0,65

superiors a 160 g/km i menors o igual de 199 g/km 0,80

superiors a 199 g/km 1,0
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b) Comercials lleugers de la categoria N1

Emissions oficials de CO2 Tipus marginal (€/g CO2/km)

no superiors o iguals a 140 g/km 0

superiors a 140 g/km 0,40

Article 39. Bonificacions
Els vehicles que tinguin la consideració de vehicles històrics gaudeixen de la boni-

ficació del 100% de la quota. Per gaudir d’aquesta bonificació cal acreditar a la targeta 
ITV del vehicle que figura la seva qualificació com a vehicle matriculat com històric.

Article 40. Període impositiu i meritació
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
2. El període impositiu és inferior a l’any natural en els supòsits següents:
– adquisició del vehicle en una data posterior a l’1 de gener
– transmissió del vehicle durant el període impositiu.
3. L’impost es merita el darrer dia del període impositiu. En cas de transmissió del 

vehicle, la meritació es produeix per al titular que transmet el vehicle el dia en què és 
produeix la transmissió.

4. En els supòsits previstos en l’apartat 2 d’aquest precepte, la quota es prorrateja per 
a cada subjecte passiu en funció del nombre de dies en què és titular del vehicle.

Article 41. Padró i pagament
1. L’impost es gestiona mitjançant padró que es publica anualment en el Diari Ofi

cial de la Generalitat de Catalunya i és elaborat per cada Delegació de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

2. S’ha d’establir per reglament el procediment per a la modificació de les dades 
contingudes en el padró a què es refereix l’apartat 1.

3. El pagament de l’impost s’efectua mitjançant rebut, en els termes i condicions que 
s’estableixin reglamentàriament.

Article 42. Gestió, recaptació i inspecció
La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost creat per aquesta llei corresponen 

a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei 7/2007, del 17 
de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici de la col·laboració amb els 
òrgans d’inspecció sectorialment competents.

Article 43. Infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions en matèria de l’impost creat per aquesta llei és el 

vigent per als tributs propis de la Generalitat.

Article 44. Recursos i reclamacions
Els actes de gestió, d’inspecció i de recaptació dictats en l’àmbit de l’impost creat 

per aquesta llei poden ésser objecte de reclamació economicoadministrativa davant la 
Junta de Finances, sens perjudici de la interposició prèvia, amb caràcter potestatiu, del 
recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte impugnat.

Capítol 6. Altres instruments per al compliment dels objectius de la Llei

Article 45. Fons Climàtic
1. Es crea el Fons Climàtic, de caràcter públic i sense personalitat jurídica, adscrit al 

departament competent en matèria de canvi climàtic, i que té com a objectiu esdevenir 
un instrument necessari per a l’execució de polítiques i accions de mitigació i adaptació 
al canvi climàtic que afavoreixin el compliment dels objectius d’aquesta Llei. A títol ex-
clusivament enunciatiu i no exhaustiu, entre les actuacions a impulsar pel Fons es con-
sideren les següents:

a) el foment de les energies renovables,
b) la descentralització de xarxes i l’autoconsum energètic,
c) els habitatges energèticament eficients,
d) la mobilitat sostenible,
e) l’estalvi d’aigua,
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f) la millora de la biodiversitat,
g) la reducció d’impactes sobre la salut,
h) la garantia de protecció a la població front a l’increment del risc de fenòmens me-

teorològics extrems,
i) els equipaments més eficients,
j) la modificació dels processos de producció per a la reducció de les emissions con-

taminants,
k) la gestió forestal sostenible,
l) la recerca i la innovació en l’àmbit del canvi climàtic.
m) la sensibilització, informació i educació.
2. El Fons Climàtic es nodreix amb els recursos econòmics procedents de:
a) Els ingressos procedents dels instruments establerts en el capítol cinquè d’aquesta 

Llei.
b) Els ingressos obtinguts de la subhasta de drets d’emissió del règim de comerç de 

drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, en els termes que s’acordin amb l’Es-
tat espanyol.

c) La part dels ingressos de les assignacions tributàries de l’IRPF per a finalitats 
d’interès social que corresponguin a la Generalitat de Catalunya i que aquesta destini a 
la protecció del medi ambient.

d) Qualssevol altra font de recursos econòmics que el govern de la Generalitat de 
Catalunya consideri oportuna.

3. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, òrgan competent, estableix 
les prioritats d’actuació i el repartiment corresponent atenent a les disponibilitats econò-
miques del Fons, la planificació sectorial i l’anàlisi cost-eficiència.

Article 46. Règim de comerç de drets d’emissió
1. Correspon al departament competent en matèria de canvi climàtic l’autorització, 

la supervisió, el control i el seguiment a Catalunya de totes aquelles activitats incloses 
en el règim de comerç de drets d’emissió de la UE.

2. El govern de la Generalitat de Catalunya estableix els mecanismes administratius 
i de suport necessaris per tal de facilitar a les activitats situades a Catalunya el compli-
ment dels requisits establerts per la normativa en aquesta matèria.

3. El govern de la Generalitat de Catalunya, reglamentàriament, estableix els meca-
nismes d’habilitació, acreditació de verificadors i certificació de persones físiques que 
puguin desenvolupar les tasques de verificació, d’acord amb la normativa europea així 
com la supervisió de les seves actuacions.

Article 47. Acords voluntaris
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha de promoure el desenvolupament 

d’acords de caràcter voluntari per tal que les empreses i les organitzacions puguin fer 
explícita la seva contribució a la lluita contra el canvi climàtic de les seves activitats, 
productes i serveis. Sens perjudici que el Govern pugui crear-ne més en el futur, s’esta-
bleixen els programes d’acords voluntaris amb els objectius següents:

a) Inventari i reducció d’emissions de GEH.
b) Compensació d’emissions de GEH.
c) Reducció de la vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic.
2. Les condicions i requisits d’adhesió als programes d’acords voluntaris anterior-

ment esmentats es determinen reglamentàriament.

Article 48. Transferència de coneixement
1. Les delegacions exteriors de l’administració de la Generalitat de Catalunya han 

d’incentivar i facilitar l’accés als mercats internacionals d’empreses i serveis catalans 
que ofereixin tecnologies per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hiverna-
cle i l’adaptació als impactes del canvi climàtic.

2. El govern de la Generalitat de Catalunya ha de crear una plataforma digital que 
inclogui, entre d’altres, els avenços científics en matèria de canvi climàtic, les experièn-
cies internacionals exitoses en polítiques de mitigació i adaptació, i posar a l’abast la 
transferència del coneixement que aquests avenços i experiències suposin per a la ciuta-
dania i els agents socioeconòmics.
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3. Els departaments competents en els àmbits d’agricultura, aigua, biodiversitat, co-
merç, educació, energia, gestió forestal, habitatge, indústria, infraestructures, mobilitat, 
medi natural, protecció civil, ramaderia, RDI, residus, salut, transport, turisme i urba-
nisme han d’establir les vies de col·laboració escaients amb els centres que facin recer-
ca, desenvolupament i innovació en matèria de canvi climàtic a Catalunya.

Article 49. Participació pública en plans i programes i accés a la informació 
ambiental
1. La Generalitat de Catalunya ha de fomentar, bé sigui mitjançant allò especificat a 

l’article 25 del Consell Català del Clima, bé mitjançant un procés descentralitzat a tot el 
territori, la participació de la ciutadania en totes les polítiques climàtiques.

2. La Generalitat de Catalunya ha de facilitar la informació adequada als ciutadans 
per tal que puguin aportar la seva contribució abans que s’adoptin les decisions sobre 
plans i programes, d’acord amb les normatives europees per les quals s’estableixen me-
sures per a la participació dels ciutadans en l’elaboració de determinats plans i progra-
mes relacionats amb el medi ambient.

3. Les autoritats públiques han de vetllar perquè els indicadors previstos a l’article 
26 s’actualitzin, es publiquin i es posin a disposició del públic, a fi de recollir les obser-
vacions pertinents.

4. La Generalitat de Catalunya ha d’establir els mitjans tècnics telemàtics i accessi-
bles per informar la ciutadania de les iniciatives i actuacions públiques en matèria cli-
màtica. Així mateix, els plans i programes sectorials, el contingut dels quals sigui relle-
vant a efectes de canvi climàtic, han d’estar a disposició de la ciutadania a les diverses 
seus dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 50. Difusió del coneixement i sensibilització
1. El govern de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb d’altres institucions 

del camp de la recerca i de la ciència, ha d’elaborar periòdicament un informe sobre 
l’estat del coneixement en matèria de canvi climàtic a Catalunya.

2. La Generalitat de Catalunya ha de promoure campanyes informatives i formatives 
entre la ciutadania amb la finalitat de fer conèixer els darrers avenços científics sobre el 
canvi climàtic i sobre les polítiques públiques per mitigar-lo i adaptar-s’hi.

3. El govern de la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments competents 
en matèria d’ensenyament i canvi climàtic, ha d’impulsar un programa específic de sen-
sibilització i formació a les escoles sobre el repte del canvi climàtic.

Disposicions addicionals

Primera. Objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
1. L’objectiu de reducció d’emissions de GEH per a l’any 2020 és del 25% respecte 

l’any base 2005. Així mateix, i pel que fa a les emissions de GEH que no formen part 
del règim de comerç de drets d’emissió, anomenades emissions difuses, l’objectiu de re-
ducció és del 15% respecte l’any base 2005.

2. Els objectius de reducció per a cada un dels períodes han de permetre assolir una 
reducció mínima del 80% per a l’any 2050 respecte les emissions de l’any base.

Segona. Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020
El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, aprovat per Acord del 

Govern de 9 d’octubre de 2012 és, d’acord amb l’article 4.4 i 23.1, l’element de planifica-
ció de les polítiques de mitigació en l’àmbit energètic.

Tercera. Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, horitzó 2013-2020 
(ESCACC)
L’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, horitzó 2013-2020 (ESCACC), 

aprovada per Acord del Govern de 13 de novembre de 2012 és, d’acord amb els articles 
7.1, 23.1 i 23.2 d’aquesta Llei, l’element de planificació de les polítiques d’adaptació a 
partir del qual els diferents departaments de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya, en l’àmbit de les seves respectives competències, han de desenvolupar els plans 
d’acció sectorials corresponents d’acord amb l’article 7.2.
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Quarta. Programes voluntaris
El Programa voluntari d’inventari i reducció d’emissions de GEH, d’acord amb 

l’article 47 d’aquesta llei, correspon a tots els efectes al Programa d’Acords Voluntaris 
per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, aprovat per Resolució 
MAH/2099/2010, de 3 de juny.

Cinquena. Consum d’energia procedent de fonts renovables a determinades 
instal·lacions públiques
En aplicació de l’article 28 apartat 1 el percentatge de consum d’energia d’origen 

renovable per a les instal·lacions públiques de gestió de residus, de sanejament d’aigües 
residuals urbanes i de potabilització d’aigua és d’un mínim del 20% per l’any 2020.

Sisena. Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la 
Generalitat de Catalunya
El govern de la Generalitat de Catalunya ha d’elaborar periòdicament un Pla d’estal-

vi i eficiència energètica per als seus edificis i equipaments. Aquest Pla ha d’incloure les 
mesures de coordinació, impuls i desenvolupament necessàries per donar compliment 
al que s’especifica a l’article 28, apartat 2, lletra b. Així mateix, el Pla ha d’incorporar 
un objectiu en matèria de consum d’energies renovables tot i tenint en compte allò esta-
blert a la disposició addicional cinquena.

Setena. Elements quantitatius
La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pot modificar les tarifes esta-

blertes en l’article 38 d’aquesta llei.

Vuitena. Normativa supletòria
En l’aplicació del tribut creat per aquesta llei, regeix supletòriament la Llei general 

tributària i les normes complementàries que la despleguen.

Disposicions transitòries

Primera. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic
Mentre no es desenvolupi reglamentàriament la composició, el funcionament, el rè-

gim de les convocatòries, la creació de grups de treball i la constitució de l’òrgan col-
legiat a què es refereix l’article 24, és d’aplicació a aquests efectes l’Acord del Govern 
adoptat el 18 d’octubre de 2011 sobre la composició i funcions de la Comissió Interde-
partamental del Canvi Climàtic.

Segona. El Consell Català del Clima
Mentre no es desenvolupi reglamentàriament la composició i el règim de funciona-

ment a què es refereix l’article 25.3, el departament competent en matèria de canvi cli-
màtic pot canalitzar aquests funcions a través d’altres òrgans que, atesa la seva compo-
sició i finalitats, puguin desenvolupar aquestes funcions.

Tercera. Avaluació independent de les polítiques en matèria de canvi climàtic
Mentre no es desenvolupi reglamentàriament la composició i l’estructura del grup 

d’experts a què es refereix l’article 26.2, aquestes funcions s’atribueixen al Consell As-
sessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).

Quarta. Avaluació ambiental de plans, programes i projectes
Mentre no es desenvolupin reglamentàriament les metodologies a què fa referència 

l’article 29, lletra c), són d’aplicació les instruccions que els departaments responsables 
en matèria d’avaluació ambiental i de canvi climàtic hagin publicat.

Cinquena. Sol·licituds de llicència d’edificis nous i d’edificis existents sotmesos 
a una gran rehabilitació
1. Les sol·licituds de llicència d’edificis nous i d’edificis existents sotmesos a una 

gran rehabilitació han d’incloure un disseny que compleixi amb els requisits correspo-
nents a un edifici de consum d’energia gairebé nul, que a tal efecte estableixin els de-
partaments competents en matèria d’energia i habitatge:

a) A partir de l’1 de gener del 2019 en el cas que siguin de titularitat privada.
b) A partir de l’1 de gener del 2017 en el cas que siguin de titularitat pública.
2. Resten exempts els edificis existents amb valor arquitectònic o històric.
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Disposicions finals

Primera. Inventari d’Emissions a l’Atmosfera de Catalunya
1. S’habilita el Govern per a revisar cada cinc anys la relació de contaminants inclo-

sa a l’annex I. La primera revisió s’ha de portar a terme en el termini d’un any a comp-
tar de l’entrada en vigor de la Llei.

2. S’habilita el Govern per a revisar, en qualsevol moment, la relació de contami-
nants de l’annex I en cas que sigui necessari per adaptar-la al que prevegin les directrius 
europees i internacionals en matèria de canvi climàtic.

Segona. Integració dels objectius de la llei als plans i programes sectorials
D’acord amb els articles 4.4, 7.2 i 23.2 els diferents departaments de l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya, en un termini no superior a tres anys des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, han d’adaptar llur planificació i programació sectorials als objec-
tius indicats en matèria de reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i 
de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic.

Tercera. Informació que han de subministrar determinades empreses i els 
titulars de determinades infraestructures
1. En el termini d’un any de l’aprovació d’aquesta Llei, el departament competent 

en matèria de canvi climàtic ha d’establir la metodologia de càlcul dels inventaris, con-
cretar l’habilitació de les entitats de certificació i el calendari d’aplicació en tots aquells 
aspectes a què es fa esment en els articles 15, 16, 19.2 i 28.2 i que siguin necessaris per 
a la seva correcta aplicació. Així mateix i en base al coneixement existent en matèria 
de vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic i al volum de les emissions de GEH, ha 
d’establir l’abast concret de les infraestructures afectades així com les possibles excep-
cions.

2. En aquest desenvolupament cal tenir en compte l’existència de programes volun-
taris establerts per la Generalitat de Catalunya que totalment o parcial incloguin els re-
quisits esmentats.

Quarta. Inventari d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle als 
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els organismes 
que en depenen
En aplicació de l’article 28 apartat 2, els departaments de l’Administració de la Ge-

neralitat de Catalunya i els organismes que en depenen han de disposar en el termini 
d’un any de l’aprovació d’aquesta Llei d’un inventari de les seves emissions de GEH 
derivades del consum de combustibles fòssils, de gasos fluorats i del consum d’electri-
citat. En el termini de dos anys des de l’aprovació d’aquesta Llei, els departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els organismes que en depenen incor-
poraran progressivament en aquest inventari les emissions de GEH indirectes que si-
guin rellevants per a la seva organització.

Cinquena. Fons Climàtic
En el termini d’un any de l’aprovació d’aquesta Llei, el govern de la Generalitat de 

Catalunya ha d’establir el funcionament del Fons Climàtic.

Sisena. Programes voluntaris de compensació d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle i de reducció de la vulnerabilitat davant el canvi climàtic
En el termini d’un any de l’aprovació d’aquesta Llei, el departament de l’Adminis-

tració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de canvi climàtic ha d’es-
tablir el funcionament dels programes voluntaris de compensació d’emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle i de reducció de la vulnerabilitat davant el canvi climàtic.

Setena. Bonificacions, devolucions i ajuts a l’adquisició de carburants d’origen 
fòssil
En un termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el govern de la 

Generalitat de Catalunya ha de revisar les bonificacions, devolucions i d’altres mesures 
similars que s’apliquin directament a l’adquisició de carburants d’origen fòssil. Aquesta 
revisió inclou un calendari per a la seva progressiva eliminació i uns criteris que han de 
permetre que, mentre siguin vigents, la devolució o bonificació es faci atenent als prin-
cipis d’eficiència, estalvi i contribució a les emissions de GEH.
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Vuitena. Modificació del Decret 342/2011 de 17 de maig, de reestructuració del 
Departament de Territori i Sostenibilitat
En el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern actualit-

zarà el Decret 342/2011 de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori 
i Sostenibilitat, per tal de donar compliment a les noves funcions establertes en aquesta 
llei en matèria de canvi climàtic.

Novena. Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica
1. Aquest impost és d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2018.
2. La implantació té lloc de manera gradual, tal i com s’indica a continuació:
– Turismes de la categoria M1 amb emissions de CO2 superiors a 160 g/km: 2018.
– Turismes de la categoria M1 amb emissions de CO2 superiors a 140 g/km i menors 

o iguals a 160 g/km: 2019.
– Turismes de la categoria M1 amb emissions de CO2 menors o iguals a 140 g/km: 

2020.
– Comercials lleugers de la categoria N1 amb emissions de CO2 superiors a 140 g/km: 

2019.

Desena. Desenvolupament d’estratègies específiques en matèria d’energia
D’acord amb l’article 14, el departament de l’administració de la Generalitat de Ca-

talunya competent en matèria d’energia ha de desenvolupar en un termini no superior 
a un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les següents estratègies específiques:

a) El desenvolupament d’un marc normatiu que afavoreixi l’autoconsum energètic a 
partir d’energies renovables.

b) El foment de la generació d’energia distribuïda i la implantació de xarxes de dis-
tribució d’energia intel·ligents.

Onzena. Garantia d’accés als recursos bàsics d’energia i aigua
1. En l’àmbit de llurs respectives competències tant el govern de la Generalitat de 

Catalunya com, si s’escau, els ens locals, i amb l’objectiu de garantir l’accés universal 
de tota la població a un consum mínim, mínim vital, de determinats recursos bàsics, 
han d’impulsar els mecanismes necessaris que garanteixin aquest mínim vital en el cas 
de subministraments d’energia elèctrica, combustibles no carburants i aigua.

2. D’acord amb l’apartat anterior, s’han de dissenyar tarifes socials amb preus reduïts 
o gratuïts que assegurin aquest mínim vital en els subministraments d’energia elèctrica, 
combustibles no carburants i aigua per a la població en situació de pobresa i risc d’ex-
clusió social.

3. Els Departaments competents en matèria de benestar social, energia i aigua i, si 
s’escau, els ens locals, han de definir les condicions i la metodologia que permetin esta-
blir el consum mínim d’energia i aigua necessaris i les tarifes socials que assegurin la 
cobertura d’aquest mínim vital per a la població en situació de pobresa i risc d’exclusió 
social.

Annex I. Relació de contaminants a l’atmosfera inclosos en l’Inventari 
d’Emissions a l’Atmosfera de Catalunya (article 5 apartat 1)
a) Acidificadors, precursors d’ozó i gasos amb efecte d’hivernacle:
SOx: Òxids de sofre (SO2 + SO3).
NOx: Òxids de nitrògen (NO+NO2).
COVNM: Compostos Orgànics Volàtils No Metànics (s’exclouen els clorofluorocarburs).
CH4: Metà.
CO: Monòxid de Carboni.
CO2: Diòxid de Carboni.
N2O: ôxid nitrós.
NH3: Amoníac.
SF6: Hexafluorur de sofre.
HFC: Hidrofluorocarburs.
PFC: Perfluorocarburs.
b) Metalls pesants:
As: Arsènic i els seus compostos sòlids i gasosos.
Cd: Cadmi i els seus compostos sòlids i gasosos.
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Cr: Crom i els seus compostos sòlids i gasosos.
Cu: Coure i els seus compostos sòlids i gasosos.
Hg: Mercuri i els seus compostos sòlids i gasosos.
Ni: Níquel i els seus compostos sòlids i gasosos.
Pb: Plom i els seus compostos sòlids i gasosos.
Se: Seleni i els seus compostos sòlids i gasosos.
Zn: Zinc i els seus compostos sòlids i gasosos.
c) Partícules:
PM2,5: Partícules de diàmetre aerodinàmic inferior a 2,5 micres.
PM10: Partícules de diàmetre aerodinàmic inferior a 10 micres.
PST: Partícules en suspensió totals.
d) Contaminants Orgànics Persistents (COP):
HCH: Hexaclorociclohexà.
PCP: Pentaclorofenol.
HCB: Hexaclorobenzè.
TCM: Tetraclorometà.
TRI: Tricloroetilè.
PER: Percloroetilè.
TCB: Triclorobenzè.
TCE: Tricloroetà.
DIOX: Dioxines i furans.
HAP: Hidrocarburs Aròmàtics Policíclics.
PCB: Policlorobifenils.

Annex II. Contingut mínim de l’informe a què fa referència l’article 28 apartat 2
a) Inventari d’emissions de GEH.
b) Mesures d’estalvi i eficiència energètica i en l’ús de l’aigua en edificis.
c) Mesures de reducció en la generació i millora de la gestió de residus.
d) Grau d’eficiència energètica dels edificis i instal·lacions.
e) Mesures d’implantació d’energies renovables.
f) Mesures de foment del transport col·lectiu.
g) Mesures per a la introducció de vehicles amb baixes emissions de CO2.
h) Actuacions en matèria d’ambientalització de la contractació pública, amb especial 

incidència en els grups de productes definits com a prioritaris per la UE així com els es-
tablerts en les guies d’ambientalització de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents del Projecte de llei

Carpeta 1
1. Ofici de tramesa de 24 de maig de 2012 del secretari de Medi Ambient i Soste-

nibilitat al secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat de la propos-
ta d’Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria prèvia a l’inici de la tramitació de 
l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic de Catalunya de 15 de maig de 2012 (folis 1 a 14).

2. Còpia diligenciada de l’Acord del Govern de 19 de juny de 2012, pel qual s’aprova 
la memòria prèvia a l’inici de la tramitació de l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic 
de Catalunya (folis 15 a 27).

3. Escrit de tramesa de 4 d’octubre de 2012 del director del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible al secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat adjuntant in-
forme del CADS 3/2012 de 20 de setembre de 2012 (folis 28 a 40).

4. Convocatòria de reunió de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic del 
dia 26 de maig de 2014, a les 17:30 hores amb un únic punt de l’ordre del dia: «Presen-
tació de l’esborrany de l’Avantprojecte de la llei catalana del canvi climàtic» (foli 41).

5. Correu electrònic de 12 de maig de 2014 del secretari de la Comissió Interdeparta-
mental del Canvi Climàtic als membres assistents a la reunió del 26 de maig de 2014, de 
tramesa de la versió 30 de l’Avantprojecte de llei catalana del canvi climàtic de 11.03.2014 
i de tramesa de l’acta de la sessió anterior de 28 de juny de 2013 (folis 42 a 104).

6. Correu electrònic de 21 de maig de 2014 del secretari de la Comissió Interdepar-
tamental del Canvi Climàtic trametent l’ordre del dia de sessió de la Comissió Interde-
partamental del Canvi Climàtic de 26 de maig de 2014 (folis 105 a 106).
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7. Informe favorable de la Direcció General de Pressupostos de 5 de juny de 2014 
sobre la Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria prèvia a l’inici de la 
tramitació (foli 107).

8. Còpia diligenciada de l’Acord del Govern d’1 de juliol de 2014, pel qual s’aprova 
la memòria prèvia a l’inici de la tramitació de l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic 
de Catalunya (folis 108 a 121).

9. Correu electrònic de 17 de juliol de 2014 del secretari de la Comissió Interdepar-
tamental del Canvi Climàtic als seus membres, de convocatòria de la reunió i tramesa 
de l’ordre del dia i documentació corresponent a la nova versió de l’Avantprojecte de llei 
catalana del canvi climàtic (versió 33) i un document a doble columna (excepte el pre-
àmbul), que es correspon a la versió 33 confrontada amb la versió 30, per tal de facilitar 
el seguiment dels canvis introduïts a la nova versió (folis 122 a 236).

10. Correu electrònic de 25 de juliol de 2014 del secretari de la Comissió Interde-
partamental del Canvi Climàtic de tramesa de l’esborrany de l’Acta de la reunió de 21 
de juliol de 2014 als membres assistents, i de tramesa d’una relació de les entitats a les 
quals s’ha d’atorgar el tràmit d’audiència (folis 237 a 245).

11. Correu electrònic de 23 de setembre de 2014 del director de l’Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic a la directora general de Polítiques Ambientals, trametent la memò-
ria d’avaluació d’impacte ja finalitzada, esborrany de l’Avantprojecte de llei, memòria 
justificativa, dos arxius excels i el test de pimes (folis 246 a 349).

12. Correu electrònic de 23 de setembre de 2014 de la directora general de Políti-
ques Ambientals al cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic comunicant l’acord del 
Consell de Direcció d’iniciar el tràmit per portar la llei a Govern (folis 350 a 351).

13. Correu electrònic de la directora general de Polítiques Ambientals de 25 de se-
tembre de 2014 a la cap de l’Àrea d’Assessorament Jurídic a l’Àmbit de Medi Ambient 
de tramesa del text de l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic juntament amb la me-
mòria justificativa signada, memòria d’avaluació de l’impacte també signada, dos arxius 
excels que acompanyen com a annexos la memòria d’impacte i el test de pimes, sol·li-
citant l’emissió de l’informe jurídic preliminar i iniciar la tramitació de l’expedient de 
disposició general amb l’aprovació per part del Govern del corresponent Projecte de llei 
(folis 352 a 457).

14. Comunicat intern de 29 de setembre de 2014 del senyor Salvador Samitier, cap 
de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic a la senyora Catalina Cerdà, advocada de la 
Generalitat, cap de l’Àrea d’Assessorament Jurídic a l’Àmbit de Medi Ambient, adjun-
tant els originals signats per la directora general de Polítiques Ambientals el 29 de se-
tembre de 2014, de l’Avantprojecte de llei catalana del canvi climàtic, de la memòria 
general i de la memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, els quals 
s’han inclòs annexos al document 13 (foli 458).

15. Informe jurídic preliminar (I) en el qual l’Àrea d’Assessorament Jurídic a l’Àm-
bit de Medi Ambient proposa una sèrie de consideracions i observacions tant pel que fa 
al text de l’Avantprojecte com pel que fa a la documentació adjunta, tramès per correu 
electrònic el 15 d’octubre de 2014 (folis 459 a 477).

16. Informe del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 4/2014 de 15 
d’octubre de 2014 sobre «Aportacions dels CADS a l’avantprojecte de llei de canvi cli-
màtic (folis 478 a 507).

17. Observacions de l’Oficina del Govern de 23 d’octubre de 2014 sobre la memòria 
d’avaluació i sobre el text de la disposició (folis 508 a 525).

18. Nova versió 37 corresponent al Sigov-2 de l’Avantprojecte de llei, de la memòria 
general i de la memòria d’avaluació de l’impacte de dates 23.10.2014, on s’han introduït 
les observacions formulades en l’informe jurídic preliminar (I) i tramesa per correu 
electrònic a la cap de l’Àrea d’Assessorament Jurídic a l’àmbit de Medi Ambient el 24 
d’octubre de 2014 (folis 526 a 637).

19. Correu electrònic de 27 d’octubre de 2014 de la cap de l’Àrea d’Assessorament 
Jurídic a l’Àmbit de Medi Ambient de resposta al cap de l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic comunicant que manquen introduir unes petites modificacions a l’articulat de 
la versió 37 Sigov-2 del text de l’Avantprojecte de llei (foli 638).

20. Nova versió de l’Avantprojecte de llei de 31.10.2014 corresponent al Sigov-3, 
nova versió de l’avantprojecte de llei, de la memòria justificativa i de la memòria d’ava-



BOPC 66
25 de febrer de 2016

3.01.01. Projectes de llei 38

luació de l’impacte també de dates 31.10.2014, corresponent al Sigov-3 i dos arxius ex-
cels que acompanyen la memòria d’avaluació de l’impacte i el test de pimes, tramès per 
correu electrònic el 27 d’octubre de 2014 a la directora general de Polítiques Ambientals 
(folis 639 a 779).

21. Tramesa oficial de l’expedient de 3 de novembre de 2014 de la Bústia de la Di-
recció General de Polítiques Ambientals a la Bústia d’Assessorament Jurídic SMAS, 
per l’emissió de l’informe jurídic preliminar amb lliurament de l’expedient i annexos 
corresponents al text de l’Avantprojecte de llei i memòries de 31.10.2014, versió Sigov– 
3 (folis 780 a 921).

Carpeta 2
22. Diligència per fer constar que en data 6 de novembre de 2014, el Sr. Salvador Sa-

mitier i Martí, cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic lliura en ma a l’Àrea d’As-
sessorament Jurídic a l’Àmbit de Medi Ambient la nova versió (31.10.2014) de la memò-
ria justificativa i de la memòria d’avaluació de l’impacte (foli 922).

23. Nota de 12 de novembre de 2014, per la qual es dona resposta a les observacions 
realitzades per l’Àrea de Millora de la Regulació de l’Oficina del Govern en data 23 
d’octubre de 2014, al contingut de l’articulat de l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic 
(folis 923 a 930).

24. Informe jurídic preliminar (II) de 18 de novembre de 2014 sobre l’Avantprojecte 
de llei de canvi climàtic (folis 931 a 944).

25. Informe explicatiu sobre les modificacions proposades en l’informe jurídic pre-
liminar (folis 945 a 954).

26. Informe de 24 de novembre de 2015 de la directora general de Polítiques Am-
bientals de resposta a les consideracions de l’Informe jurídic preliminar (folis 955 a 959).

27. Nova versió de l’Avantprojecte de llei de data 24.11.2014 corresponent al Si-
gov-4, de la memòria justificativa, de la memòria d’avaluació de l’impacte i de dos ar-
xius excels que acompanyen la memòria d’impacte, el test de pimes, l’informe resposta 
a l’informe jurídic preliminar i la fitxa per iniciar el tràmit del Sigov, tramès per correu 
electrònic el 27 de novembre de 2014 (folis 960 a 1.111).

28. Correu electrònic de 27 de novembre de 2014 de tramesa de la mateixa docu-
mentació esmentada anteriorment (doc. 27) relativa al text de l’Avantprojecte de llei i 
les dues memòries de 24.11.2014, corresponents al Sigov-4 (folis 961 a 2.011), de la cap 
de l’Àrea d’Assessorament Jurídic a l’Àmbit de Medi Ambient, senyora Catalina Cerdà 
a l’advocada en cap del departament de Territori i Sostenibilitat, senyora Carme Sardà, 
per tal de seguir la tramitació al Sigov (foli 1.112).

29. Observacions de 2 de desembre de 2014 formulades per l’Àrea de Millora de la 
Regulació de l’Oficina del Govern (folis 1.113 a 1.130).

30. Fitxa del Consell Tècnic i Govern de l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic on 
consta que la proposta normativa conté un preàmbul, dividit en cinc apartats i 62 arti-
cles (folis 1.131 a 1.134).

31. Nova versió de l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic de 12.12.2014 corres-
ponent a la versió 44 Sigov-5 consolidada, format jurídic, i resum de les observacions 
formulades al tràmit de consulta Interdepartamental amb les modificacions introduïdes 
com a resultat del tràmit (folis 1.135 a 1.267).

32. Ordre del dia del Consell Tècnic de la Generalitat de Catalunya, sessió de 16 
desembre de 2014 on consta la iniciativa del Departament de Territori i Sostenibilitat 
II– SIG14TES1081– Avantprojecte de llei de canvi climàtic, si bé amb posterioritat es 
va retirar degut a unes observacions formulades pel Departament d’Economia i Conei-
xement (folis 1.268 a 1.271).

33. Nova versió de l’Avantprojecte de llei de 7.04.2015 corresponent a la versió 47 
Sigov-8 on es mostren les modificacions en color vermell i una Nota resum justificant 
els canvis introduïts respecte de la versió 46, així com una explicació del plantejament 
del nou Impost sobre les emissions de CO2 per turismes i furgonetes d’acord amb les 
observacions formulades pel Departament d’Economia i Coneixement, tramès per cor-
reu electrònic de 14 d’abril de 2015 al secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat i a la 
directora general de Polítiques Ambientals (folis 1.272 a 1.316).

34. Nova versió 49 Sigov-10, de l’Avantprojecte de llei, de la memòria justificativa i 
de la memòria d’avaluació de l’impacte de dates 11.05.2015, el test de pimes, Document 
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resum de les observacions rebudes dels diferents departaments en el tràmit d’audiència 
Interdepartamental i les respostes (correspon als folis 1.135 a 1.267 del document núme-
ro 31), un cop introduïdes les observacions del departament d’Economia i Coneixement 
i del Departament d’Empresa i Ocupació (folis 1.317 a 1.451).

35. Nova versió 49 Sigov-10 de l’Avantprojecte de llei, de la memòria general i de la 
memòria d’avaluació de l’impacte que s’esmenta en el correu anterior (document 34) per 
tal que es pugui incloure a l’ordre del dia del Consell Tècnic del dimarts 19 de maig de 
2015, tramès per correu electrònic de 13 de maig de 2015 a l’advocada en cap del De-
partament de Territori i Sostenibilitat (folis 1.452 a 1.494).

36. Observacions de l’Oficina del Govern de 14 de maig de 2015, nova versió de 
l’Avantprojecte i informe de valoració per tal que pugui ser incorporada la iniciativa al 
Sigov (folis 1.495 a 1.536).

37. Ordre del dia del Consell Tècnic de la Generalitat de Catalunya, sessió del dia 19 
de maig de 2015, on consta la iniciativa del departament de Territori i Sostenibilitat II– 
SIG14TES1081– Avantprojecte de llei de canvi climàtic (folis 1.537 a 1.539).

38. Fitxa del Consell Tècnic i Govern de l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic on 
consta que la proposta normativa conté un preàmbul, dividit en cinc apartats i 50 arti-
cles (folis 1.540 a 1.543).

39. Certificat del Consell Tècnic que acredita que en la sessió del Consell Tècnic 
de la Generalitat de Catalunya del dia 19 de maig de 2015 ha quedat vista, per tal que 
continuï la seva tramitació, la iniciativa SIG14TES1081 Avantprojecte de llei de canvi 
climàtic (foli 1.544).

40. Text de l’Avantprojecte de llei en la versió que va ser vista pel Consell Tècnic el 
19 de maig de 2015, memòria justificativa i memòria d’avaluació de l’impacte, informe 
d’impacte pressupostari, quantificació de les càrregues administratives i el test de pi-
mes (folis 1.545 a 1.670).

Carpeta 3
41. Notificacions de 22 de maig de 2015 comunicant l’inici del tràmit d’audiència de 

l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic a les entitats interessades que s’identifiquen en 
la memòria justificativa amb els acusaments de recepció (folis 1.671 a 1.812).

42. Edicte de 25 de maig de 2015, pel qual se sotmet a informació pública l’Avant-
projecte de llei de canvi climàtic, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu
nya 6878 de 25.5.2015 (folis 1.813 a 1.815).

43. Correu electrònic de 27 de maig de 2015 de l’advocada en cap del departament 
de Territori i Sostenibilitat a l’advocada en cap del departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural proposant un canvi en la redacció de l’article 
13 de l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic relatiu a les mesures a adoptar en matè-
ria de boscos i gestió forestal, respecte del que va passar pel Consell Tècnic de 19 de 
maig de 2015, atesa l’observació prèvia d’aquest Departament (folis 1.816 a 1.818)

44. Correu electrònic del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de 27 de maig 
de 2015 adreçat al Sr. Alemany de l’entitat Abertis, comunicant que s’ha sotmès a infor-
mació pública l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic, indicant on es pot consultar la 
documentació (folis 1.819 a 1.857).

45. Informe de 18 de maig de 2015 de la Direcció General de Pressupostos corres-
ponent a l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic i correu de tramesa de 29 de maig de 
2015 (folis 1.858 a 1.861)

46. Correu electrònic de tramesa de l’informe de la Direcció General de Pressupos-
tos de la cap de l’Àrea d’Assessorament Jurídic a l’Àmbit de Medi Ambient, senyora Ca-
talina Cerdà al senyor Salvador Samitier, cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic 
(folis 1.862 a 1.865)

47. Escrit de tramesa del Gabinet Tècnic del Departament de Territori i Sostenibili-
tat a l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la versió castellana de l’Avantprojecte de 
llei de canvi climàtic revisada, mitjançant correu electrònic de 10 de juny de 2.015 (folis 
1.866 a 1.996)

48. Sol·licitud d’informe al Servei d’Organització per correu electrònic de 10 de juny 
de 2015 mitjançant la Bústia TES Àmbit Funcional Organització i Comunicació Interna 
(folis 1.997 a 2.123)
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49. Al·legacions al tràmit d’audiència per part de la Confederació d’Associacions Ve-
ïnals de Catalunya (CONFAVC) (folis 2.124 a 2.134)

50. Al·legacions presentades al tràmit d’audiència per l’Autoritat del Transport Me-
tropolità (ATM) (folis 2.135 a 2.139)

51. Al·legacions formulades per Comei, SL al tràmit d’informació pública (folis 
2.140 a 2.142).

52. Al·legacions interposades al tràmit d’informació pública per part de l’Associació 
Eòlica de Catalunya (EOLICATT) (folis 2.143 a 2.144)

53. Al·legacions presentades al tràmit d’audiència per Ecologistes en Acció de Cata-
lunya (folis 2.145 a 2.157)

54. Al·legacions a la informació pública interposades per Endesa, SA (folis 2.158 a 
2.160)

55. Al·legacions al tràmit d’informació pública formulades per l’Agrupació de Fabri-
cants de Ciment de Catalunya - Ciment Català (folis 2.161 a 2.166)

56. Al·legacions al tràmit d’audiència presentades per la Diputació de Barcelona (fo-
lis 2.167 a 2.169).

57. Al·legacions a la informació pública interposades per l’Agrupació de Serveis 
d’Aigua de Catalunya (ASAC) (folis 2.170 a 2.185)

58. Al·legacions presentades al tràmit d’informació pública per l’Associació de Pre-
venció d’Accidents de Trànsit (PAT) (folis 2.186 a 2.198)

59. Al·legacions interposades al tràmit d’audiència per Comissions Obreres de Cata-
lunya (CCOO) (folis 2.199 a 2.205)

60. Al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública per Greenpeace (folis 
2.206 a 2.217)

Carpeta 4
61. Al·legacions formulades per l’Agència de Residus de Catalunya al tràmit d’au-

diència de 12 de juny de 2015 (folis 2.218 a 2.220).
62. Al·legacions al tràmit d’audiència presentades per l’Associació Catalana de Co-

munitats de Regants (ATATCOR) (folis 2.221 a 2.224)
63. Al·legacions al tràmit d’informació pública formulades per 350 BCN - Movimi-

ento ciudadano por el clima (folis 2.225 a 2.238)
64. Al·legacions al tràmit d’informació pública interposades per l’Associació de Na-

turalistes de Girona (folis 2.239 a 2.253)
65. Al·legacions al tràmit d’audiència formulades per Foment del Treball Nacional 

(folis 2.254 a 2.262)
66. Al·legacions presentades al tràmit d’audiència per la Diputació de Tarragona (fo-

lis 2.263 a 2.270)
67. Al·legacions interposades en el tràmit d’audiència per l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona (AMB) (folis 2.271 a 2.275)
68. Al·legacions presentades al tràmit d’informació pública per Club Emas Associa-

ció d’organitzacions registrades EMAS a Catalunya (folis 2.276 a 2.280)
69. Al·legacions interposades al tràmit d’informació pública pel Col·legi Oficial 

d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya (folis 2.281 a 2.287)
70. Al·legacions formulades al tràmit d’audiència per la Fundació RACC (folis 2.288 

a 2.295)
71. Ampliació de les al·legacions presentades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(AMB) (folis 2.296 a 2.310)
72. Tramesa a l’advocada en cap del Departament de Territori i Sostenibilitat de 13 

de juliol de 2015 de la documentació pel Consell Tècnic, prèviament a la sol·licitud d’in-
forme a la Comissió de Govern Local i de dictamen al Consell de Treball Econòmic i 
Social de Catalunya, que inclou el text de l’Avantprojecte de llei de 8 de juliol de 2015, 
la memòria justificativa, la memòria d’avaluació de l’impacte amb els dos annexos i els 
test de pimes i la memòria d’observacions i al·legacions de dates 8 de juliol de 2015 (fo-
lis 2.311 a 2.583)

73. Correus electrònics del cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic on es posa 
de manifest que no cal actualització de l’informe jurídic preliminar en tant no hi ha can-
vis substancials (folis 2.584 a 2.587)

74. Reiteració de la petició de l’informe al Servei d’Organització (folis 2.588 a 2.589)
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75. Sol·licitud de 15 de juliol de 2015 de l’informe d’impacte de gènere a l’Institut 
Català de les Dones (foli 2.590)

76. Tramesa de la petició de la Secretaria de Govern de 16 de juliol de 2015 (folis 
2.591 a 2.592)

77. Observacions fetes per l’Oficina del Govern de 16 de juliol de 2015 on s’identifi-
quen dos errades en relació amb unes al·legacions acceptades i no incorporades al text 
de la memòria d’observacions i al·legacions així com unes al·legacions no valorades i 
resposta del cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (folis 2.593 a 2.777)

78. Resposta a la petició de l’Oficina de Govern i resum de les observacions rebudes 
al tràmit d’informació pública (folis 2.778 a 2.870)

79. Informe del Servei d’Organització de data 16 de juliol de 2015 (folis 2.871 a 2.876)
80. Informe de l’Institut Català de les Dones de 27 de juliol de 2015 (folis 2.877 a 

2.879)
81. Consideracions de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic a l’informe del Servei 

d’Organització i esmena dels errors a la memòria d’avaluació de l’impacte de 16 de ju-
liol de 2015 (folis 2.880 a 2.956)

82. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 21 de juliol de 2015 (foli 2.957).
83. Sol·licitud d’informe a la Comissió de Govern Local de data 22 de juliol de 2015 

(foli 2.958).
84. Certificat de l’acord de la Comissió de Govern Local de 31 de juliol de 2015 (foli 

2.959).
85. Sol·licitud de dictamen al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya de 

31 de juliol de 2015 (foli 2.960).
86. Sol·licitud de l’informe a la Secretaria d’Administració i Funció Pública del De-

partament de Governació i Relacions Institucionals de data 31 de juliol de 2015 i res-
posta (foli 2.961 a 2.963).

87. Sol·licitud de l’informe jurídic final a la Bústia TES Assessorament Jurídic 
SMAS el 2 de setembre de 2015 (foli 2.964).

88. Dictamen 20/2015 sobre l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic, aprovat pel Ple 
del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del 
dia 7 de setembre de 2015 (folis 2.965 a 2.973).

89. Informe de valoració de 8 de setembre de 2015 de la Direcció General de Políti-
ques Ambientals sobre el Dictamen 20.2015 de l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic 
elaborat pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (folis 2.974 a 2.979).

90. Nova versió de l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic un cop emès el dictamen 
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (folis 2.980 a 3.018).

91. Tramesa de 8 de setembre de 2015 a la Bústia TES Assessorament Jurídic SMAS 
del dictamen 20.2015 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, de l’in-
forme de valoració del dictamen i de la Nova versió de l’Avantprojecte de llei de canvi 
climàtic resultant de l’informe de valoració (foli 3.019).

92. Informe jurídic final de 9 de setembre de 2015 (folis 3.020 a 3.034).
93. Informe de valoració de l’Informe jurídic final de 9 de setembre de 2015 (folis 

3.035 a 3.036).
94. Nova versió de l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic un cop emès l’Informe 

jurídic final, Informe de valoració del Dictamen 20.2015 del Consell de Treball, Econò-
mic i Social de Catalunya, Informe de valoració de l’informe jurídic final, memòria jus-
tificativa, memòria d’avaluació de l’impacte amb els dos annexos i el test pimes, docu-
mentació tramesa per correu electrònic el 9 de setembre de 2015 des de la Bústia de la 
Direcció General de Polítiques Ambientals a la Bústia d’Assessorament Jurídic SMAS 
per a que s’inclogui a l’ordre del dia del Consell Tècnic del 15 de setembre de 2015 (fo-
lis 3.037 a 3.114)

95. Informe de valoració de l’Informe del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible a l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic (folis 3.115 a 3.137).

96. Ordre del dia del Consell Tècnic de la Generalitat de Catalunya, sessió del dia 
15 de setembre de 2015, on consta la iniciativa del Departament de Territori i Sostenibi-
litat IV A-SIG14TES1081– Avantprojecte de llei de canvi climàtic en l’apartat IV punt 
A) relatiu als informes previs a l’elevació al Govern sobre avantprojectes de llei, projec-
tes de Decret i propostes d’Acord (folis 3.138 a 3.141)

Fascicle segon
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97. Ordre del dia del Govern de la Generalitat de Catalunya, sessió de 22 de setem-
bre de 2015, on consta en l’apartat 26 referent al Departament de Territori i Sostenibili-
tat, la iniciativa SIG14TES1081-Avantprojecte de llei de canvi climàtic.(CT 15.09.2015 
Vgov Ap. IV A) (folis 3.142 a 3.144).

98. Informe de tancament sobre el procés participatiu per a l’elaboració de l’Avant-
projecte de llei de canvi climàtic amb els resultats dels tallers oberta a la ciutadania, 
sessions als ens locals i aportacions del formulari en línia de 8 d’octubre de 2015 (folis 
3.145 a 3.175).

99. Observacions de l’Oficina del Govern a la Comunicació en relació a l’avantpro-
jecte de llei del canvi climàtic. SIG15TES1039 tramès el 8 d’octubre de 2015 per correu 
electrònic de l’advocada en cap del departament de TES, Sra. Carme Sardà al cap de 
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Sr. Salvador Samitier (folis 3.176 a 3.218).

100. Resposta del cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de 9 d’octubre de 
2015 a l’advocada en cap adjuntant la resposta en relació amb la Comunicació al Govern 
SIGTES1039 (folis 3.219 a 3.220).

101. Ordre del dia del Govern de la Generalitat de Catalunya de 13 d’octubre de 
2015 on consta en l’apartat referent al Departament de Territori i Sostenibilitat la inicia-
tiva: «7.SIG15TES1039 – Comunicació al Govern amb relació a l’avantprojecte de llei 
del canvi climàtic.» (folis 3.221 a 3.263).

Carpeta 5
102. Acord del Govern de 20 d’octubre de 2015 de prendre coneixement del contin-

gut de l’avantprojecte de llei de canvi climàtic, atès que l’actual context no possibilita la 
presentació de projectes de llei al parlament de Catalunya per a la seva tramitació (folis 
3.264 a 3.314)

103. Correu electrònic de 26 d’octubre de 2015 de la Bústia TES Oficina Catalana 
del Canvi climàtic a la Sra. Nuño de Greenpeace trametent resposta a les al·legacions 
presentades en el tràmit d’informació pública amb una taula de valoració de les obser-
vacions, ja que no constava cap adreça per practicar la notificació (folis 3.315 a 3.325)

104. Correu electrònic de 26 d’octubre de 2015 de la Bústia TES Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic al Sr. Viganó de l’entitat 350 BCN trametent resposta a les al·legacions 
presentades en el tràmit d’informació pública per mitjà d’una taula de valoració de les 
al·legacions ja que no constava cap adreça a efectes de notificacions (folis 3.326 a 3.337).

105. Ofici de 26 d’octubre de 2015 de notificació al Col·legi Oficial d’Enginyers Tèc-
nics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya adjuntant una taula amb la valoració de 
les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública amb indicació de les ac-
ceptades, les rebutjades i motivació (folis 3.338 a 3.343).

106. Ofici de 26 d’octubre de 2015 enviant a Consultoria Comei, SL una taula amb 
la valoració de totes les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública (folis 
3.344 a 3.352).

107. Ofici de 26 d’octubre de 2015 de tramesa a l’Agència de Residus de Catalunya 
de la valoració de les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública (folis 
3.353 a 3.356)

108. Notificació de 26 d’octubre de 2015 enviant a l’Associació de Prevenció d’Acci-
dents de Trànsit (PAT) una taula amb la resposta a les al·legacions formulades en el trà-
mit d’informació pública (folis 3.357 a 3.371).

109. Ofici de 26 d’octubre de 2015 de notificació al president de l’Associació dels 
Naturalistes de Girona trametent resposta a les al·legacions presentades en el tràmit 
d’informació pública (folis 3.372 a 3.386).

110. Ofici de 26 d’octubre de 2015 de tramesa a Endesa, SA d’una taula amb la va-
loració de les al·legacions formulades en el període d’informació pública (folis 3.387 a 
3.394).

111. Ofici de 26 d’octubre de 2015 per la qual s’envia al president de l’Agrupació de 
Fabricants de Ciment de Catalunya-Ciment Català la valoració de les al·legacions for-
mulades en el tràmit d’informació pública (folis 3.395 a 3.399).

112. Ofici de 26 d’octubre de 2015 de tramesa a l’Associació Eòlica de Catalunya 
EolicCat d’una taula amb la valoració de les al·legacions presentades en el tràmit d’in-
formació pública (folis 3.400 a 3.404).
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113. Notificació de 26 d’octubre de 2015 enviant a l’Agrupació de Serveis d’Aigua de 
Catalunya una taula amb la valoració de les al·legacions interposades en el tràmit d’in-
formació pública (folis 3.405 a 3.411).

114. Ofici de 26 d’octubre de 2015 de tramesa a la Confederació d’Associacions Ve-
ïnals de Catalunya de la resposta a les al·legacions presentades en el tràmit d’audiència 
(folis 3.412 a 3.426).

115. Ofici de 26 d’octubre de 2015 per la qual s’envia a la gerent de Serveis de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona una taula amb la valoració de les al·legacions pre-
sentades en el tràmit d’audiència (folis.3.427 a 3.434).

116. Ofici de 26 d’octubre de 2015 de tramesa a la gerent de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona de la valoració de les al·legacions formulades en el tràmit d’audiència (folis 
3.435 a 3.445).

117. Notificació de 26 d’octubre de 2015 de tramesa al director de la Fundació 
RACC de la valoració de les al·legacions presentades en el tràmit d’audiència i justifi-
cant de correus conforme s’ha lliurat al destinatari ja que la targeta blava s’ha extraviat 
(folis 3.446 a 3.455).

118. Ofici de 26 d’octubre de 2015 de tramesa a l’Autoritat del Transport Metropo-
lità de la valoració de les al·legacions formulades en el tràmit d’audiència (folis 3.456 a 
3.462).

119. Ofici de 26 d’octubre de 2015 de tramesa a l’Associació Catalana de Comuni-
tats de Regants d’una taula amb la valoració de les al·legacions interposades en el tràmit 
d’audiència (folis 3.463 a 3.468).

120. Ofici de 26 d’octubre de 2015 de tramesa a la Federació d’Ecologistes en Acció 
de Catalunya de la valoració de les al·legacions formulades en el tràmit d’audiència (fo-
lis 3.469 a 3.497).

121. Notificació de 26 d’octubre de 2015 a Comissions Obreres de Catalunya de la 
valoració de les al·legacions presentades en el tràmit d’audiència (folis 3.498 a 3.507).

122. Ofici de 26 d’octubre de 2015 de tramesa al secretari general de Foment del 
Treball Nacional de la resposta a les al·legacions interposades en el tràmit d’audiència 
(folis 3.508 a 3.520)

123. Ofici de 26 d’octubre de 2015 de tramesa a la secretaria general de la Diputació 
de Tarragona de la valoració de les al·legacions formulades en el tràmit d’audiència (fo-
lis 3.521 a 3.531).

124. Ofici de 26 d’octubre de 2015 a l’Associació d’Organitzacions Registrades 
Emas a Catalunya –Club Emas– notificant la valoració de les al·legacions presentades 
en el tràmit d’informació pública i justificant conforme s’ha retornat la notificació el 29 
d’octubre de 2015 ja que el domicili que hi consta (Carrer Josep Anselm Clavé, 2, 4ª 
planta) és desconegut (folis 3.532 a 3.538)

125. Informe de 26 d’octubre de 2015 de tancament sobre el procés participatiu per a 
l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic i resultats dels tallers oberts a la 
ciutadania, sessions als ens locals i aportacions del formulari en línia (folis 3.539 a 3.549)

126. Nou intent de notificació de 3 de novembre de 2015 a l’Associació d’Organitza-
cions Registrades Emas a Catalunya– Club Emas adjuntant una taula amb la valoració 
de les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública i justificant de recepció 
(folis 3.550 a 3.556)

127. Diligència de 6 de novembre de 2015 per fer constar les notificacions practica-
des via correu electrònic el 29 d’octubre de 2015 a les persones i institucions que van 
participar en els diversos espais de debat ciutadà que es van organitzar territorialment 
durant el mes de juliol de 2014 en el procés participatiu per l’elaboració de l’Avantpro-
jecte de llei de canvi climàtic, en relació amb el Formulari en línia (folis 3.557 a 3.566)

128. Diligència de 6 de novembre de 2015 en què hi figura una relació de les perso-
nes a qui se’ls hi va notificar el procés de participació mitjançant correu electrònic de 
29 d’octubre de 2015 i que van participar en els diversos espais de debat que es van or-
ganitzar territorialment durant el mes de juliol de 2014 pel que fa a les Sessions obertes 
a la ciutadania (folis 3.567 a 3.580)

129. Diligència de 6 de novembre de 2015 per fer constar que en data 29 d’octubre 
de 2015 es va notificar per correu electrònic a les Diputacions i ens locals que van parti-
cipar en els diversos espais de debat ciutadà que es van organitzar territorialment durant 
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el mes de juliol de 2014 per a la redacció de l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic (fo-
lis 3.581 a 3.585)

130. Nou intent de notificació a la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya 
mitjançant ofici de 16 de novembre de 2015 adjuntant una taula amb la valoració de les 
al·legacions formulades en el tràmit d’audiència i justificant de correus conforme s’ha 
lliurat al destinatari atès que la targeta blava s’ha extraviat. (folis 3.586 a 3.600).

131. Tramesa de l’informe de 10 de desembre de 2014 de l’Àrea d’Organització de 
l’Administració i del Sector Públic per part de la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública, que s’inclou en aquest Document núm.131 perquè va aparèixer amb posteriori-
tat, però es fa constar que en realitat i cronològicament forma part i es correspon amb el 
Document núm.31 de la Carpeta 2 (folis 3.601 a 3.607).

132. Informe CT 6/15 de la Direcció General de Tributs i Joc del Departament 
d’Economia i Coneixement de data 15 de maig de 2015, que s’inclou en aquest Docu-
ment núm.132 perquè va aparèixer amb posterioritat, però es fa constar que en realitat 
i cronològicament forma part i es correspon amb el Document núm.78 de la Carpeta 4 
(foli 3.608).

133. Justificant de recepció del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 
que s’inclou en aquest Document núm.133 perquè va aparèixer amb posterioritat, però 
es fa constar que en realitat i cronològicament forma part i es correspon amb el Docu-
ment núm. 85 de la Carpeta 4 (foli 3.609).

134. Ordre del dia del Consell Tècnic de 15 de setembre de 2015 on consten els in-
formes previs a l’elevació al Govern sobre Avantprojectes de llei, i certificat del secre-
tari del Govern que acredita que en la sessió del Consell Tècnic de la Generalitat de 
Catalunya de 15 de setembre de 2015 ha quedat vista, per tal de ser elevada al Govern, 
la iniciativa SIG14TES1081 Avantprojecte de llei de canvi climàtic, i es fa constar que 
aquest document núm.134 en realitat es correspon amb el document 96 de la carpeta 4 
(foli 3.610).

135. Certificat del secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya que acredita 
que en la sessió del Consell Tècnic de la Generalitat de Catalunya del dia 19 de gener 
de 2016 ha quedat vista, per tal de ser elevada al Govern, la iniciativa SIG16TES0051 
Avantprojecte de llei de canvi climàtic i text de l’Avantprojecte aprovat pel Govern (fo-
lis 3.611 a 3.650).

136. Certificat del secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya que acredita 
que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 26 de gener, es va prendre, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, l’Avant-
projecte de llei de canvi climàtic, i autoritzar el conseller perquè el presenti al Parla-
ment (foli 3.651).

N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par
lament.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 26.02.2016 al 03.03.2016).
Finiment del termini: 04.03.2016; 09:30 h.
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Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públi
ques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
202-00022/10

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 26.02.2016 al 03.03.2016).
Finiment del termini: 04.03.2016; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació
202-00013/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 26.02.2016 al 10.03.2016).
Finiment del termini: 11.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació 
audiovisual de Catalunya
202-00014/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 8293 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenta la proposició 
de llei següent: 

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació 
audiovisual de Catalunya

Exposició de motius
Els organismes reguladors i gestors de la comunicació audiovisual a Catalunya, la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya, han de vetllar pel respecte als principis de neutralitat, imparcialitat i pluralitat in-
formativa a Catalunya. Tanmateix, els responsables dels seus òrgans de gestió són esco-
llits pel Parlament i això implica que des de la cambra legislativa catalana s’ha de seguir 
un procediment d’elecció que asseguri que els candidats designats compleixin tots els 
requisits de mèrit i capacitat imprescindibles pel desenvolupament de la seva funció.

De la mateixa manera, es fa palesa la necessitat d’una reforma en profunditat dels 
òrgans de control i gestió tant de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb l’objectiu de desgovernamentalitzar 
aquests dos organismes i assegurar que l’exercici de les funcions assignades es du a ter-
me amb total neutralitat i imparcialitat respecte de partits, ideologies o posicionaments 
polítics determinats.

Per aquests motius, el grup parlamentari de Ciutadans presenta la proposició de llei 
de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya.

Article 1. De supressió a l’apartat 2 de l’article 7 de la llei 11/2007, d’11 d’octubre, 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’integren i del presi-

dent o presidenta
[...]
7.2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament, per majoria de 

dos terços, després que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en veri-
fiqui la idoneïtat, d’acord amb criteris estrictes de competència professional. A aquest 
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efecte, s’ha de valorar especialment que hagin exercit funcions d’administració, d’alta 
direcció, de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat similar, en entitats 
públiques o privades. Aquests mèrits han d’ésser justificats de manera concreta en l’in-
forme sobre els candidats a què fa referència l’apartat 3. Si en una primera votació no 
s’obté aquesta majoria de dos terços, els membres són elegits per majoria absoluta en 
una segona votació, que s’ha de fer en la mateixa sessió.

Article 2. De modificació de l’apartat 3 de l’article 7 de la llei 11/2007, d’11 
d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat 
de la següent manera
[...]
7.3. El Parlament ha d’enviar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya la llista dels 

candidats a formar part del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, en un nombre que pot ésser superior al de les vacants existents.

Aquesta llista estarà formada per professionals de la comunicació de competència 
i prestigi reconeguts, amb més de quinze anys d’experiència professional acreditada en 
l’àmbit de la comunicació audiovisual.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’emetre un informe sobre cadascun 
dels candidats relatiu a llur capacitat i idoneïtat per a ocupar el càrrec, i ha de trametre 
els dits informes al Parlament, abans de la compareixença i l’examen públic dels candi
dats davant la comissió que correspongui.

Article 3. De supressió a l’apartat 4 de l’article 7 de la llei 11/2007, d’11 d’octubre, 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
[...]
7.4. El Parlament elegeix per majoria de dos terços el president o presidenta del Con-

sell de Govern d’entre els sis membres que l’integren. Si en una primera votació no 
s’obté aquesta majoria de dos terços, el president o presidenta del Consell de Govern és 
elegit per majoria absoluta en una segona votació, que s’ha de fer en la mateixa sessió.

Article 4. De modificació de l’apartat 5 de l’article 7 de la llei 11/2007, d’11 
d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat 
de la següent manera , [...]
7.5. En els supòsits enumerats a l’article 9.5, el membre substitut és elegit pel Par

lament, per majoria de dos terços, seguint el mateix procediment que estableix l’article 
present. Si el membre que s’ha de substituir és el president o presidenta del Consell de 
Govern, el nou president o presidenta ha de ser elegit pel Parlament, entre els sis mem
bres, per una majoria de dos terços.

Article 5. De supressió a l’apartat 2 de l’article 12 de la llei 11/2007, d’11 
d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Funcionament del Consell de Govern
[...]
12.2. Els acords del Consell de Govern s’adopten per majoria dels membres de dret, 

excepte en els supòsits de l’article 11.d, e, f, g, k i l, en els quals es requereix una majoria 
qualificada de dos terços. Si en una primera votació no s’assoleix aquesta majoria qua-
lificada, cal fer una segona votació, una vegada han transcorregut vint-i-quatre hores. Si 
en aquesta segona votació tampoc no s’assoleix la majoria de dos terços, cal fer-ne una 
tercera, que pot ésser en la mateixa sessió, en la qual els acords es poden adoptar per 
majoria simple.

Article 6. D’addició d’un apartat a l’article 21 de la llei 11/2007, d’11 d’octubre, 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Contingut del contracte programa
[...]
21.3. El contracte programa té una vigència de quatre anys i és prorrogable per un 

període màxim d’un any.

Article 7. De supressió a l’apartat 3 de l’article 4 de la llei 2/2000, de 4 de maig, 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
4.3. Els membres del Consell són elegits pel Parlament, a proposta, com a mínim, 

de dos grups parlamentaris, per una majoria de dos terços. Si en una primera votació no 
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s’obté la majoria de dos terços, són elegits per majoria absoluta en una segona votació, 
que s’ha de fer en la mateixa sessió.

Article 8. De supressió a l’apartat 4 de l’article 4 de la llei 2/2000, de 4 de maig, 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
4.4. El president o presidenta del Consell és escollit pel Parlament, per una majoria 

de dos terços, d’entre els sis membres que integren el Consell. Si en una primera votació 
no s’obté aquesta majoria de dos terços, és elegit per majoria absoluta en una segona vo-
tació, que s’ha de fer en la mateixa sessió.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la despesa pressupostària en polítiques 
d’infància i família
250-00058/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP C’s (reg. 10305).
Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència
250-00079/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP C’s (reg. 10305).
Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
250-00103/11

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 9973 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, comunica 

a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en Proposta de Resolució so-
bre la DGAIA (tram. 250-00103/11), presentada 25 de gener de 2016 i amb número de 
registre 004097.

Es retira el punt 1 de la Proposta de Resolució.
1. Comparèixer en seu parlamentària, mitjançant la directora general d’Atenció a la 

Infància i l’Adolescència, i informar sobre l’estat de les mesures contemplades en les 
dues darreres memòries de l’Observatori de Drets de la Infància.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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Proposta de resolució sobre la neteja del llit del riu Ripoll al pas Ripollet
250-00124/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre les hores lectives a l’ensenyament secundari
250-00125/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 al Baix Llobregat
250-00126/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució de suport a les mobilitzacions i accions contra el 
Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre
250-00127/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.
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Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat amb 
els ajuntaments
250-00128/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre la transparència en la contractació 
d’Independent Diplomat
250-00129/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre el compliment de l’acord d’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans
250-00130/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre la difusió de continguts a través de la 
freqüència 92.5 de la FM
250-00131/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 35/2010, de 
l’occità, aranès a l’Aran
250-00132/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre la presentació del Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
250-00133/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre la pobresa energètica
250-00134/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.
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Proposta de resolució sobre l’execució de les obres del centre de 
telecomunicacions del coll de Bucs
250-00135/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del centre d’atenció primària 
Montilivi, de Girona
250-00136/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre la creació del Museu d’Art Contemporani de 
Girona
250-00137/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Bosc de la 
Pabordia, de Girona
250-00138/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.
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Proposta de resolució sobre el projecte de reforma i millorament de la 
plaça de Catalunya de Girona
250-00139/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre la presentació del pla funcional del nou 
Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00140/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre la línia 10 del metro
250-00141/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre el seguiment de l’autisme
250-00142/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.
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Proposta de resolució sobre els mecanismes de transparència, 
participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca 
i els parcs científics
250-00143/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària als pacients amb 
discapacitat auditiva
250-00144/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Serra de Miralles i 
del nou Institut de Tordera
250-00145/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre el garantiment de les beques de menjador
250-00146/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat i l’oferta 
educativa a Esplugues de Llobregat
250-00147/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat i l’oferta 
educativa a Sant Feliu de Llobregat
250-00148/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de primer d’ESO 
a l’Institut Can Planas, de Barberà del Vallès
250-00149/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre la rebaixa de les taxes universitàries
250-00151/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.
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Proposta de resolució sobre el tancament de la planta de Delphi de Sant 
Cugat del Vallès
250-00152/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre la neutralitat en la funció pública
250-00153/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució contra la denúncia interposada pels Mossos 
d’Esquadra contra l’advocat de drets humans Andrés García Berrio
250-00154/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre el millorament de la freqüència d’aturada dels 
trens de rodalia al baixador de Viladecans
250-00156/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.
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Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a centres públics 
del Baix Llobregat
250-00157/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les condicions i els drets 
laborals dels treballadors domèstics amb els de la resta de treballadors
250-00158/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2016 al 07.03.2016).
Finiment del termini: 08.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als treballadors de la 
Corporació Sanitària Parc Taulí
250-00159/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 8294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert 

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre els pagaments pendents als treballadors i treballadores de Corporació Sanitària Parc 
Taulí, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’actual crisi econòmica ha causat un greu perjudici que ha afectat molt directament 

al finançament de serveis bàsics per a la població, com és el sistema sanitari públic. Un 
sistema dels millors d’Europa que, fins fa poc, garantia a totes les persones el dret a ser 
ateses segons les seves necessitats; un sistema nacional de salut d’accés universal, equi-
tatiu i eficient, finançat a través dels impostos per garantir aquest model.

Les reduccions pressupostàries han comportat el tancament de llits i quiròfans, la 
disminució d’horaris d’assistència sanitària, la reducció de salaris dels treballadors/es, 
la no cobertura de les contingències dels professionals, la no realització de programes 
comunitaris preventius entre d’altres, mesures que han empitjorat les llistes d’espera 
(quirúrgiques, ambulatòries, proves diagnòstiques,...) i, en definitiva, més traves en l’ac-
cessibilitat al serveis; així com també el malestar en els professionals, angoixa en la ciu-
tadania i desconfiança en la credibilitat del sistema sanitari públic.
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Des de l’any 2011, s’han anat aplicant reduccions pressupostàries en sanitat, que a 
Sabadell i municipis de l’entorn estan tenint una repercussió molt important perquè ja 
partia d’una discriminació històrica quant a dèficit d’infraestructures i d’accessibilitat 
als serveis respecte la resta de Catalunya, reconegut per la Conselleria de Salut en el Pla 
Sanitari del Vallès Occidental Est l’any 2005.

Aquesta situació ha recaigut sobre les esquenes dels professionals sanitaris de la 
Corporació Sanitària Parc Taulí, els quals han patit pèrdua de drets laborals i han deixat 
de cobrar pagues. La gestió de recursos, un cop més, ha tingut decisions que han impac-
tat negativament sobre els salaris dels professionals.

L’any 2014 l’Alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, va assolir un compromís per 
part del conseller del Salut, Boi Ruiz, per garantir la paga extra del Nadal del 2014 i ini-
ciar l’elaboració d’un pla de gestió (que en cap cas afectaria plantilla ni massa salarial), 
orientat al pagament de totes les pagues pendents al 2015. Finalment, durant l’any 2015 
no s’han fet efectius els pagament pendents amb els treballadors/es i s’han iniciat mobi-
litzacions per denunciar l’incompliment de la Conselleria.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer efectiu, en el ter-

mini de tres mesos, els pagaments pendents amb els treballadors i treballadores de la 
Corporació Sanitària Parc Taulí corresponents als anys 2012, 2013 i 2014.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats, 
GP SOC

Proposta de resolució sobre els funcionaris del cos comú processal
250-00160/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 8483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los funciona-
rios del cuerpo común procesal, para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Con la implantación de la nueva oficina judicial, se ha establecido por parte del Go-

vern un incremento de 80 €/mes del complemento específico para los funcionarios del 
Servicio Común de Ejecución de Sentencias y para el Cuerpo de Auxilio que asuma es-
pecíficamente las funciones de supervisión de Archivos y Efectos Judiciales.

No obstante, se omite deliberadamente que con este nuevo modelo el Govern de la 
Generalitat ha suprimido los siguientes complementos: 

– El complemento de los funcionarios del Servicio Común Procesal General de has-
ta 130 € mensuales.

– El complemento mensual reconocido a los funcionarios que desempeñan funcio-
nes del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, de una media de 150 €.

– A los funcionarios del SCP de Ejecución para los que se ha establecido un incre-
mento de 80 € mensuales, se les impide seguir prestando el Servicio de Guardia que 
hasta ahora efectuaban rotatoriamente, percibiendo una compensación de hasta 289 € 
por la realización de guardias de ocho días consecutivos.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
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1. Restablecer el complemento de los funcionarios del Servicio Común Procesal Ge-
neral en la cuantía que estaba establecida, con efectos retroactivos desde su supresión.

2. Restablecer el complemento mensual reconocido a los funcionarios que desempe-
ñan funciones del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, con efectos retroactivos.

3. Adoptar las medidas pertinentes para permitir la compatibilidad de realización 
de guardias y su correspondiente retribución, a los funcionarios del SCP de Ejecución.

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’agenda europea i internacional del 
Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
250-00161/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 8529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la agenda europea 
e internacional del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y 
Transparencia, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior i Coopera-
ció, Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El nuevo Govern de la Generalitat de Cataluña ha creado el Departamento de Asun-

tos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia. Asimismo ha institucionali-
zado la figura del Consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Trans-
parencia.

Bajo este paraguas, y dentro de las funciones de este departamento, se incluyen: «las 
relaciones exteriores y actuación de la Generalitat ante las instituciones de la Unión Eu-
ropea» así como «las políticas de transparencia y gobierno abierto».

Para que la Generalitat pueda llevar a cabo actuaciones conforme a la legalidad vi-
gente, éstas tienen que ceñirse a las denominadas de acción exterior, es decir, aquellas 
que no perjudiquen ni perturben la Política Exterior de España ni las relaciones exterio-
res del Estado.

En este sentido, el artículo 193.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de forma 
fehaciente establece que la Generalidad de Cataluña respetará la competencia del Esta-
do en materia de relaciones exteriores en consonancia con el artículo 149.1.3 de la Cons-
titución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en esta materia.

Igualmente, la Ley aprobada por el Parlamento de Cataluña 16/2014, de 4 de diciem-
bre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea ha considerado que son 
principios rectores de la acción exterior: 

– La transparencia en la actuación de los poderes públicos
– La no discriminación por razón de género, origen, nacionalidad, raza, edad, orien-

tación sexual, identidad de género, discapacidad, religión o convicciones políticas
Para poder llevar a cabo la función de control al Gobierno de la Generalitat en este 

ámbito es necesario que los grupos parlamentarios dispongan, con la debida antelación 
para poder reaccionar, la agenda europea e internacional del Departamento de Asun-
tos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia. Asimismo, es obligación del 
Gobierno de la Generalitat por las funciones del propio departamento y por la obliga-
ción de cumplir con el principio de transparencia de los poderes públicos respecto de la 
acción exterior.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a informar en sede par-

lamentaria, con la debida antelación, sobre la agenda europea e internacional del De-
partamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia y en par-
ticular, la del conseller, Honorable Sr. Raul Romeva. Dicha agenda debe contener, como 
mínimo, los nombres y cargos de las personas que a nivel europeo e internacional se 
pretende contactar.

Palacio del Parlamento, 16 de febrero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona
250-00162/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 8598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Al febrer de 2015 es va produir l’ampliació del servei de la Unitat d’Hemodinàmica 

de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, a les 24 hores del dia, donades les 
reivindicacions dels ciutadans pels greus casos apareguts.

Un any després, 476 casos han activat el Codi Infart i 1.700 han sigut els procedi-
ments que ha realitzat la Unitat, tot convertint-se en la sala que, en proporció al nombre 
d’habitants, treballa més pels casos existents.

No obstant aquesta implantació, i tal i com es reclama des del propi servei de Car-
diologia de l’Hospital, manca, de manera urgent, una segona sala d’aquesta Unitat, per-
què dos casos de codi infart o dues actuacions urgents per a una població a la província 
800.000 habitants, no poden ser tractats alhora. A més a més, la llista d’espera de per-
sones que requereixen d’una actuació programada supera les 100 persones i continuen 
donant-se els trasllats dels malalts fins a Barcelona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a implantar una sego-

na sala a la Unitat d’Hemodinàmica a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, 
que doni servei les 24 hores del dia.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, GP PPC 



BOPC 66
25 de febrer de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 60

Proposta de resolució sobre l’Institut Can Llong, de Sabadell
250-00163/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 8647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Joan García González, diputado, Laura Vílchez 

Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de 
resolución sobre el instituto Can Llong de Sabadell, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Existe desde el año 2011 una reivindicación del barrio del Can Llong en Sabadell 

para la construcción de un Instituto de secundaria. Ese mismo año el Ayuntamiento de 
Sabadell aprobó en pleno la cesión a la Generalitat de Cataluña de los terrenos que de-
berían acoger las instalaciones de este centro.

Este instituto se incluía ya en el mapa escolar de la ciudad hasta 2015, cuando te-
niendo en cuenta el crecimiento demográfico del barrio se preveía ya en 2004 la nece-
sidad de nuevos centros escolares de primaria y secundaria para abarcar la demanda.

El 20 de Febrero de 2014 el Ayuntamiento de Sabadell planteó a las Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos afectadas que para el curso 2014-2015 el barrio contaría 
con dos líneas para cursar la ESO en módulos prefabricados. Desde entonces tanto el 
Ayuntamiento de Sabadell como la Generalitat de Catalunya han sostenido que siguen 
buscando una ubicación.

Debido a que el próximo curso seguirá aumentando la demanda de plazas de secun-
daria de la zona por la finalización de promociones de primaria con dos grupos de 6º 
del Mas Boadella, de la Escuela Can Llong y teniendo en cuenta que la primera promo-
ción del colegio de Can Virolet saldrá en cuatro años.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Ejecutar las obras del instituto de secundaria en el barrio de Can Llong de Saba-

dell durante el presente ejercicio presupuestario.
2. Destinar los recursos presupuestarios suficientes durante el presente ejercicio 

para la ejecución de dicha obra.

Palacio del Parlamento, 16 de febrero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Joan García González, Laura Vílchez Sánchez, di-
putados, GP C’s

Proposta de resolució sobre l’acolliment en família aliena
250-00164/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 8875 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’acolliment en família aliena, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons les dades facilitades per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-

lescència i recollides a l’Informe sobre els Drets dels Infants 2015 del Síndic de Greu-
ges de Catalunya, a Catalunya hi ha 180 infants menors de 6 anys ingressats en centres.
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Tant la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de l’infant i la Llei 14/2014, de 
17 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència, prioritza l’acolli-
ment familiar front l’internament de l’infant en un centre públic o privat. L’acolliment 
procura a l’infant un entorn familiar, on desenvolupar els llaços d’estima i de solidaritat, 
i és el millor espai per assolir el seu màxim desenvolupament.

El nombre de famílies acollidores a Catalunya és insuficient per donar cobertura a 
les necessitats existents. L’any 2014, hi havia 622 famílies acollidores a Catalunya i, se-
gons indica el Síndic, no s’ha incrementat en els darrers anys.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Desenvolupar, abans de finalitzar l’any 2016, un pla d’acció per incrementar i po-

tenciar el número de famílies acollidores a Catalunya.
2. Incrementar el nombre d’Unitats Convivencials d’Acció Educativa (UCAE).
3. Promocionar l’acolliment en família aliena, per tal que els infants menors de 6 

anys siguin desinternats dels centres.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raül Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i els adolescents 
maltractats
250-00165/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 8876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i ado-
lescents maltractats, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Infància, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Informe sobre els Drets dels l’Infant 2015 del Síndic de Greuges de Catalunya es-

menta la situació actual que pateixen molts infants i adolescents en situació de desem-
parament, en relació a l’incompliment de les mesures de protecció que tenen reconegu-
des com a dret.

El Síndic posa de relleu el llarg temps d’espera per accedir al recurs alternatiu a la 
família més adequat a la seva necessitat. L’informe esmenta l’existència de «nois i noies 
que es troben al domicili familiar, amb proposta d’ingrés en centre per causa de situa-
cions de negligència o maltractament, en espera que se’ls assigni plaça en centres, on es 
podrà estudiar la seva situació. Aquesta situació podria vulnerar el dret a obtenir el re-
curs més adequat i el dret de ser protegit davant les situacions de maltractament».

A més, aquesta problemàtica afecta també a infants i adolescents ja ingressats en 
centres d’acolliment i que pateixen un temps d’espera excessiu pendents d’un ingrés a 
un CRAE, generant una situació «d’incertesa i inestabilitat»

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalunya a: 
1. Garantir una execució immediata de les mesures de protecció per aquells infants i 

adolescents que romanen al domicili familiar tot i haver-se detectat situacions de negli-
gència o maltractament.
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2. Realitzar una planificació adequada dels recursos per tal de reduir al mínim el 
temps d’espera dels infants i joves d’un centre d’acollida a un centre residencial d’acció 
educativa (CRAE).

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raül Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00166/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 8877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la Cartera de Serveis Socials de 
Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
La Cartera de Serveis Socials 2010-2011, aprovada mitjançant el Decret 142/2010, 

d’11 d’octubre, determina com a prestacions garantides, d’una banda, el servei bà-
sic d’atenció social, destinat a la població general mitjançant la intervenció d’un equip 
de professionals compost per tres treballadors socials i dos educadors socials per cada 
15.000 habitants; i, de l’altra, el Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i a l’Adoles-
cència en Desemparament (SEAIA), que té com a població destinatària els infants i ado-
lescents en situació o risc de desemparament i les seves famílies, mitjançant la interven-
ció d’un equip format per un psicòleg, un pedagog, un treballador social i un educador 
amb la ràtio d’un professional per cada 40 infants (exclosa la figura de l’educador social).

Segons l’Informe sobre els Drets dels Infants 2015 del Síndic de Greuges de Catalu-
nya, actualment «no es compleixen les ràtios de professionals que marca la Cartera de 
Serveis Socials per als serveis esmentats, ja que, malgrat que estiguin configurats com 
a prestacions garantides no sempre es cobreixen les baixes ni les reduccions de jornada 
del personal que presta aquests serveis». La manca de ràtios te una incidència especial 
en aquells territoris on hi ha una concentració superior de problemàtica social.

Per altra banda, destaca que la «Cartera de Serveis Socials no s’ha actualitzat d’acord 
amb les necessitats creixents fruit de la crisi econòmica i social» i, per tant, han estat en 
molts casos els ajuntaments qui han implementat programes i destinat recursos propis 
per fer front a aquesta nova realitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a actualitzar la Cartera 

de Serveis de la Llei de Serveis Socials per tal d’ajustar la ràtio de personal dels serveis 
socials d’atenció primària a les noves realitats demogràfiques, i prendre les mesures ne-
cessàries per tal d’assegurar que la ràtio es fa efectiva.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raül Moreno Montaña, diputat, GP SOC 
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Proposta de resolució sobre el reglament de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència
250-00167/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 8878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el reglament de la Llei 14/2010, 
del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Informe sobre els drets dels infants i adolescents 2015, que presenta el Síndic de 

Greuges de Catalunya en compliment del que preveu l’article 29 de la Llei 14/2010, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, posa de relleu la necessitat urgent 
d’una regulació detallada dels drets dels infants en el sistema de protecció que inclogui 
els infants en situació d’acolliment familiar.

La Llei 14/2010 remet expressament al desplegament necessari d’un reglament per 
tal d’impedir la seva aplicació de forma arbitrària, que sovint pot posar en perill la ga-
rantia dels drets dels infants i adolescents, com en l’aplicació de mesures de contenció 
i d’aïllament, la imposició de la mesura de separació de grup, l’establiment d’una per-
sona de referència per a tots els infants i adolescents en situació d’acolliment familiar 
o la seva difusió insuficient en el cas d’infants en centres, tal i com marca l’informe del 
Síndic.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a aprovar amb caràcter 

d’urgència el reglament de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, especialment pel que fa al sistema de protecció a la in-
fància.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raül Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de 
Santa Perpètua de Mogoda
250-00168/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 8890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari 

de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Amb data 2 de maig de 2013, la Comissió d’Ensenyament i Universitats, va aprovar 

la Resolució 115/X del Parlament de Catalunya sobre la continuïtat de l’Escola Els Ai-
güerols, de Santa Perpètua de Mogoda per unanimitat, on estableix en el seu punt «a) 
[...] que el Departament d’Ensenyament i els seus serveis territorials al Vallès Occiden-
tal facin marxa enrere en la intenció de tancar l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpè-
tua de Mogoda (Vallès Occidental)», on es garanteix la continuïtat d’aquesta escola.
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Amb data 21 de gener de 2014, l’Honorable Consellera d’Educació va respondre per 
escrit a una pregunta formulada al Parlament que deia: «[...] Tenint en compte que l’Es-
cola Els Aigüerols no està construïda sinó que està ubicada en mòduls prefabricats, i 
que els primers alumnes de l’escola estan cursant primer de primària, el Departament 
d’Ensenyament no considera necessari la construcció d’un nou equipament educatiu al 
municipi per acollir línies d’infantil i primària, atès que no caldran a partir del curs 
2015-2016, tal com confirmen les dades dels naixements de l’any 2012.» Des del De-
partament d’Educació s’explicava que no s’obriria matriculació a P3 a l’esmentat centre 
escolar, i, s’expressava que no hi havia necessitat, ja que amb l’oferta de centres concer-
tats i els altres públics de la població, es cobrien les necessitats d’escolarització a P3 de 
la població.

La no escolarització a P3 en un centre escolar és l’inici del tancament del centre que 
no pot oferir aquesta matriculació. A més, aquesta possible no matriculació es cobreix 
amb línies de matriculació de centres concertats. No permetre que un centre ofereixi 
matriculació, impedeix a les famílies que puguin demanar l’escolarització en el centre 
i se’l condemna al tancament sense que els pares i mares puguin escollir aquest centre 
en primera opció.

D’altra banda, la no construcció de l’Escola Els Aigüerols comporta una severa afec-
tació al bon funcionament de l’Escola d’Adults que des de fa anys s’ubica en l’edifici mu-
nicipal que ocupa de forma provisional l’Escola Els Aigüerols i no en la seva ubicació 
definitiva. Aquesta situació comporta que el professorat i l’alumnat de l’Escola d’Adults 
es vegin obligats a mantenir les classes en unes condicions precàries, en uns mòduls pre-
fabricats que a més suposen un sobrecost per l’Ajuntament, que es fa càrrec del lloguer.

En els propers anys la major demanda d’escolarització se situarà a l’etapa d’Educa-
ció Secundària Obligatòria (ESO), obligant la construcció de la darrera fase de l’Institut 
Rovira-Forns que des d’aquest estiu té instal·lat un mòdul prefabricat al pati per encabir 
una línia addicional al primer curs d’ESO. Tot i així, existeixen dubtes sobre la capa-
citat per part d’un únic institut d’assumir durant almenys 4 anys un volum d’alumnes 
considerable.

A més, l’Honorable Consellera d’Ensenyament va enviar una carta a l’AMPA dels 
Aigüerols en la qual es deia que en el marc dels pressupostos de la Generalitat per l’any 
2012, en l’apartat finançaments, el Govern es comprometia a dur a terme la construcció 
de diverses escoles al territori, entre les quals figura l’Escola Els Aigüerols.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya es ratifica en la seva voluntat de que no es tanqui l’es-

cola Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda.
2) El Parlament insta el Govern a: 
a) Donar compliment a la Resolució 115/X del Parlament sobre la continuïtat de 

l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda, permetent la matriculació de P3 
a l’escola Els Aigüerols.

b) Iniciar la construcció de l’escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda, tal 
i com es va establir dins de les disponibilitats pressupostàries per l’any 2012.

c) Convertir l’Escola Els Aigüerols en una Escola-Institut que pugui donar resposta 
a la demanda d’escolarització de la ESO pública al municipi de Santa Perpètua de Mo-
goda, a més d’oferir Batxillerat i Modus Professionals, i pugui donar continuïtat als ac-
tuals alumnes escolaritzats a educació primària a l’Escola Els Aigüerols.

d) Assegurar, també en el marc del Pressupost 2016, el finançament per la construc-
ció de l’edifici de l’escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 
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Proposta de resolució sobre el finançament del Servei de Control de 
Mosquits del Baix Llobregat
250-00169/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 9800 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Eva Martínez 

Morales, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
el finançament del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de l’any 1989, el Consell Comarcal del Baix Llobregat gestiona el Servei de Con-

trol de Mosquits, organisme especialitzat en el control de plagues i la prevenció de ma-
lalties en relació específica als mosquits, insectes que per les característiques del territori 
del Baix Llobregat es desenvolupen amb molta facilitat i fa anys que presenten molèsties 
i riscos per a la població.

Aquest Servei de Control de Mosquits, que actua per molts Ajuntaments de la co-
marca, així com per l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i entitats com l’Aeroport 
de Barcelona (mitjançant conveni amb AENA) i el Port de Barcelona (mitjançant con-
veni amb la Z.A.L.) duu a terme una tasca molt important per assegurar la qualitat de 
vida i la salubritat d’un número molt elevat de població i en àrees bàsiques pel desenvo-
lupament territorial i econòmic tant del Baix Llobregat com de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i de Catalunya.

En els darrers anys, el Servei de Control de Mosquits ha desenvolupat un paper clau 
en la detecció, coneixement i tractament del problema plantejat pel mosquit tigre, el 
chikungunya, el dengue, etc. i també duu a terme tasques d’investigació i divulgació 
científica que contribueixen als avenços científics en matèria de prevenció de plagues 
d’insectes.

Fins l’any 2012, la Generalitat de Catalunya contribuïa al finançament d’aquest ser-
vei i les seves actuacions mitjançant la seva inclusió en les successives anualitats del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) que cobrien, aproximadament, el 50% 
del cost de les mateixes. Però des de l’any 2013, i tot i les reiterades crides i alarmes al 
respecte per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Generalitat de Catalunya 
ha eliminat dels seus pressupostos ordinaris el cofinançament del Servei de Control de 
Mosquits (cosa que no ha passat amb altres Serveis similars, com ara el de les Terres de 
l’Ebre o el de l’Alt Empordà), i han calgut negociacions, precs i peticions expresses per 
poder aconseguir el finançament.

Cal recordar també que aquest any tenim una nova amenaça amb el virus Zika i el 
Govern, com ha denunciat recentment el president del Consell Comarcal, Josep Perpi-
nyà, en comptes d’incrementar els recursos per lluitar contra el mosquit que podria pro-
pagar la malaltia, va en direcció contrària.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, com qualsevol altra administració, neces-
sita d’un finançament adequat per poder duu a terme les seves tasques i, en aquest sen-
tit, cal recordar també que el Servei de Control de Mosquits és una competència trans-
ferida.

Es dóna la circumstància que la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, el 4 de juny de 2014, va debatre el text de la Proposta de Resolució 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista sobre el finançament del Servei de Control 
de Mosquits del Baix Llobregat; resolució que no s’ha complert i que deia literalment: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir el principi general de finança-
ment dels serveis transferits i adoptar les mesures pertinents per a la consolidació del 
finançament del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat en exercicis futurs, 
emprant els instruments necessaris que en permetin l’estabilitat, tenint en compte la 
seva importància per qüestions de salut pública i prioritzar-ho en funció de la disponibi-
litat financera de la Generalitat».
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Complir el principi general de finançament dels serveis transferits.
2. Pagar el 50% del cost del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat de 

l’any 2015 (600.000 € aproximadament).
3. Adoptar les mesures necessàries per la consolidació del finançament del Servei 

de Control de Mosquits del Baix Llobregat, de manera que es pugui garantir l’estabili-
tat del Servei, tenint en compte la seva importància per qüestions de salut pública.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Eva Martínez Morales, di-
putats, GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Montroig, de 
Balaguer
250-00170/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 9823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i 

Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
construcció de l’Escola Mont-Roig de Balaguer, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El curs 2007-2008 es va posar en funcionament l’Escola Mont-Roig de Balaguer. 

Inicialment es va construir només la primera fase de l’edifici del centre escolar i les 
obres per la construcció de la segona fase s’havien d’iniciar al gener de 2009.

Les obres de la segona fase del centre, previstes per l’any 2009, encara no s’han ini-
ciat i la Generalitat, com a mesura provisional i segons les necessitats d’escolarització, 
ha anat instal·lant a cada curs escolar aules de primària i el menjador escolar en mòduls 
prefabricats.

Actualment l’Escola Mont-Roig està en funcionament i compta amb tres-cents cin-
quanta-tres alumnes, distribuïts entre dues línies d’educació infantil i dues de primària.

Els espais del centre escolar no estan en condicions per garantir el ple desenvolupa-
ment d’una activitat educativa de qualitat, ja que, per una banda, hi ha una manca d’es-
pais comuns com ara un gimnàs, una biblioteca, aules de desdoblaments, i per l’altra, 
els mòduls instal·lats actualment presenten mancances d’insonorització i humitat.

Fins el moment el Govern de la Generalitat no ha concertat ni el calendari ni la in-
versió per iniciar les obres de construcció del nou centre educatiu, ni existeix la dotació 
pressupostària que requereix portar a terme aquest projecte de construcció.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dotar una partida pressupostària per la redacció del projecte de construcció de 

l’Escola Mont-Roig de Balaguer per l’any 2016.
2. Destinar, en els següents pressupostos de la Generalitat, els recursos econòmics 

necessaris per a iniciar, durant l’any 2016, la construcció de l’Escola Mont-Roig per tal 
de garantir una educació de qualitat al centre.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, dipu-
tats, GP SOC
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Proposta de resolució sobre el servei de salut pediàtrica de l’Hospitalet de 
Llobregat
250-00171/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 9867 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamen-

tari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent de suport al servei 
de salut pediàtrica de l’Hospitalet de Llobregat per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius
La salut, com a dret fonamental, exigeix una atenció prioritària de les administra-

cions perquè pugui prestar-se amb equitat i qualitat suficients.
Les retallades dels darrers anys, però, han afectat, i molt, la garantia d’aquesta equi-

tat arribant fins al punt inaudit de deixar la ciutadania de l’Hospitalet de Llobregat, sego-
na ciutat de Catalunya en nombre de població, sense atenció pediàtrica en certes franges 
horàries, com ara els caps de setmana i festius en franja nocturna. Això afecta un volum 
de 35 mil infants que, en certes franges horàries han de desplaçar-se a altres municipis 
o ciutats per a rebre l’atenció pediàtrica urgent, amb la dificultat afegida de no comptar 
amb transport públic per a fer aquests desplaçaments.

A aquesta situació s’hi afegeix la mala gestió de situacions ocorregudes els darrers 
mesos al CAP Florida «Ocellets» que ha portat a empitjorar, encara més, l’atenció pe-
diàtrica en aquesta ciutat.

Les darreres reivindicacions ciutadanes en defensa d’un servei de pediatria de qua-
litat al CAP Florida «Ocellets» posen de manifest que la direcció d’aquest CAP, no ha 
sabut gestionar ni cohesionar recursos i ha ignorat els suggeriments del personal sanita-
ri del centre, arribant al punt que el passat mes d’octubre de 2015 dos dels tres pediatres 
del CAP Florida van marxar perquè no suportaven el caos imperant que dificultava l’ac-
cés a l’assistència sanitària (tal i com va explicar-ho un d’aquests pediatres en una carta 
dirigida als seus companys i companyes a la qual qualifica la gestió com «destructora», 
que dificulta l’equitat a l’accés a la sanitat dels petits).

Per a pal·liar l’absència d’aquests professionals es va contractar a un pediatra amb 
experiència contrastada, en teoria per 6 mesos, però al mes de treballar al centre va de-
cidir marxar pel mateix motiu que els anteriors pediatres. I darrerament la única pedia-
tra que quedava a la zona Nord, decideix marxar també per les mateixes raons, i per la 
sobrecàrrega de treball que patia d’ençà que van marxar els seus companys. Això signi-
fica que els més de 3.000 nens i nenes de la zona nord de la Florida de l’Hospitalet han 
quedat, en poc més de 2 mesos, sense pediatra de referència, i des d’aleshores hi ha ha-
gut dies on només hi havia una pediatra per 2 zones (6.500 nens i nenes assignades), i 
que no es van poder programar revisions pels més petits, provocant el caos i l’estupefac-
ció entre els pares i mares i les associacions de veïns i veïnes.

Segons les informacions que ha rebut aquest grup parlamentari, tant el gerent, com 
la cap de Recursos Humans, el director de l’Atenció Primària de Costa Ponent i el di-
rector del SAP Delta estaven informats de l’assumpte des de l’octubre. Tot i això, no han 
estat capaços de resoldre la problemàtica de la situació i continuen al seu lloc de respon-
sabilitat sense assumir la seva responsabilitat, difamant a aquests professionals que han 
estat al peu del canó, alguns des dels inicis del centre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Destituir les direccions del CAP de La Florida i del SAP DELTA, per la seva in-

capacitat d’evitar aquesta situació, d’escoltar als afectats, ni de gestionar una solució i 
vetllar, per tant, per la garantia del dret a la salut de la població que tenen assignada.
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2. Resoldre la situació generada de manera urgent per a que es gestioni el servei de 
pediatria de manera eficaç i eficient per atendre adequadament els nens i les nenes 
de l’Hospitalet de Llobregat.

3. Recuperar el servei d’urgències pediàtriques les 24 h del dia, els 365 dies de l’any, 
a L’Hospitalet de Llobregat per atendre adequadament els nens i les nenes de la segona 
ciutat de Catalunya en nombre de població.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre les infraestructures ferroviàries de Tarragona
250-00172/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 9972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les infraes-
tructures ferroviàries de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Atesa la necessitat de donar compliment als objectius de la Unió Europea de reduc-

ció de les emissions de CO2 amb l’horitzó del 2020, i pel que fa al transport de mercade-
ries, és prioritària la potenciació del transport de mercaderies per ferrocarril.

Tarragona forma part del Corredor del Mediterrani i tant el Port de Tarragona com 
els polígons industrials químics i petroquímics de l’entorn conformen un sector estratè-
gic local, però que també és estratègic a nivell català, espanyol i europeu.

El Corredor Mediterrani és un eix transcendental per l’economia que ha tingut en els 
darrers anys un desenvolupament inferior al d’altres corredors radials, tot i estar inclòs 
a la proposta de Xarxa Bàsica de les Xarxes Transeuropees de Transport (TEN-T) i for-
mar part del Corredor Ferroviari de Mercaderies N. 6 del Reglament (UE) N. 913/210 
del Parlament Europeu i el Consell sobre una xarxa ferroviària europea per a un trans-
port de mercaderies competitiu.

Per tal de millorar la competitivitat de les nostres empreses, cal que aquestes pu-
guin comptar amb un transport de mercaderies per ferrocarril amb sortida a la resta de 
la Unió Europea competitiu, d’alta capacitat i amb ample de via internacional. Aquesta 
necessitat es fa cada vegada més urgent i estratègica per a les empreses implantades al 
territori i pel que fa a noves oportunitats d’inversió.

La implantació del tercer fil entre Vila-seca (Tarragonès) i Castellbisbal (Vallès Oc-
cidental), si bé te inconvenients i no millora la capacitat del corredor, permetria al-
menys establir la connexió amb ample de via internacional en un curt termini, atès que 
les obres ja estan adjudicades des del 2013. Cal, doncs, anteposar l’interès general a la 
manca de voluntat política o la presa de decisions contradictòries que frenen l’execució.

El tercer fil permetrà connectar l’àrea de Tarragona amb l’ample de via europeu en 
el menor temps possible, necessitat reclamada per les empreses i amb ampli consens, 
però és important tenir present que aquesta adaptació és una solució temporal que cal 
considerar com una fase prèvia de la solució definitiva, que tampoc hauria de endar-
rerir-se. Serà necessària l’execució d’una nova línia d’ample de via europeu amb un nou 
traçat, especialment necessari entre Reus (Baix Camp) i Sant Vicenç de Calders (Baix 
Penedès). En aquest tram la nova línia, que recupera en part el traçat de l’antiga línia de 
Reus a Roda de Berà (Tarragonès), es fonamental per garantir la capacitat necessària 
per permetre el pas de noves mercaderies alliberant, així mateix, la línia de costa per a 
ús exclusiu de viatgers.

Per aquests motius, el grup parlamentari de Ciutadans presenta la següent
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Coordinar-se amb el Govern d’Espanya per tal de reactivar i finalitzar les obres 

ja adjudicades del tercer fil, així com establir un calendari de finalització de les obres i 
posada en funcionament, per tal de permetre al sector industrial de Tarragona una pla-
nificació de la seva activitat a curt i mitjà termini.

2. Col·laborar amb el Govern d’Espanya en la represa de forma immediata dels trà-
mits per a l’aprovació de l’estudi Informatiu de la nova línia, com a mínim al tram de 
Reus a Sant Vicenç de Calders, per tal que en un termini mitjà es pugui oferir al sector 
empresarial de Tarragona i al Port de Tarragona un transport per ferrocarril d’ample eu-
ropeu i d’alta capacitat.

3. Acordar amb el Govern d’Espanya un calendari per a l’alliberament de la línia de 
la costa, i les poblacions que travessa, del pas de trens de mercaderies per tal de dismi-
nuir els inconvenients del pas de mercaderies perilloses i facilitar la millora del trans-
port de viatgers.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre els treballadors autònoms
250-00173/11

PRESENTACIÓ: GP C’S, GP SOC

Reg. 9978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Grana-

dos Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan García González, diputat 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre els treballadors autònoms, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
Tenint en compte la configuració del nou Govern, així com la nova organització del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’observa que s’ha eliminat el treball 
autònom i l’emprenedoria de les direccions generals.

Donat que la afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a Ca-
talunya es va situar al desembre en 539.989 persones, el que representa pràcticament el 
20% del total de la població activa, la realitat contrasta amb la prioritat que se li ha ator-
gat des del nou organigrama del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. S’ha 
vist relegat al concepte d’«Autoempresa» –dins de la nova Direcció General d’Econo-
mia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa– en el conjunt de les po-
lítiques del nou govern.

Un concepte que es troba molt lluny de la realitat del país, ja que el 89% de les noves 
altes al sistema corresponen a autònoms persones físiques; és a dir, aquells que exercei-
xen la seva activitat sense cap estructura empresarial.

A més, cal posar especial èmfasis en el creixement dels «falsos autònoms», que ja 
representen el 30% de les noves altes. Cal evitar la mercantilització de les relacions la-
borals, salvaguardant els drets dels i les treballadores afectats per aquesta dinàmica

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Constituir el Consell del Treball Autònom de Catalunya.
2. Posar en marxa els programes d’ajuda i suport als nous autònoms, paralitzats des 

de l’any passat (Catalunya Emprèn).
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3. Posar en marxa programes d’ajudes per a emprenedors/es sense recursos i sense 
possibilitat de finançar els seus projectes en les entitats financeres.

4. Presentar i posar en marxa un pla d’acció per lluitar contra el fenomen dels falsos 
autònoms.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat, GP C’s. Eva Grana-
dos Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut d’educació 
secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00174/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 9979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Pol Gibert Hor-

cas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
construcció d’un institut d’educació secundària al Barri de Can Llong de Sabadell, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 2004, el Ple Municipal de Sabadell va aprovar el Mapa Escolar fins al 2015, i en 

aquest document ja es preveia, tenint en compte les dades demogràfiques de la zona, 
que al barri de Can Llong per al curs 2013-14 seria necessària la construcció d’un insti-
tut d’ensenyament secundari.

Per poder tirar endavant aquesta necessitat, el 2011 el Ple Municipal va aprovar la 
cessió a la Generalitat de Catalunya dels terrenys en els quals s’hauria d’ubicar aquest 
futur equipament.

D’altra banda, el curs 2015-16 acabarà la quarta promoció d’educació primària d’alum-
nat de l’Escola Can Llong. L’Institut Ferran Casablancas i l’Institut Arraona, que són els 
més propers a la zona, ofereixen conjuntament 210 places de 1r d’ESO. En aquests dos 
instituts, comptant només amb els centres adscrits actualment, s’anirà incrementant la 
demanda (centres amb nivells de 3 grups, nous centres amb alumnat a 6è,...) fins a un 
màxim de 397 alumnes de primària.

En l’actualitat, les classes de secundària s’imparteixen en mòduls prefabricats que es 
van habilitar a l’inici del curs 2014-15 en terrenys situats al costat de l’escola Can Llong 
(al carrer Praga), i que presenten importants mancances. Per exemple, en els actuals 
mòduls provisionals falten espais específics destinats a laboratori, tecnologia, gimnàs i 
no hi ha garanties de tenir aules de desdoblament per als cursos vinents. En l’actualitat, 
els alumnes s’han de desplaçar a peu fins a les dependències de l’Institut Arraona del 
carrer Príncep de Viana de Ca n’Oriac (en desús) cada vegada que han de fer gimnàstica 
o tenir classes de laboratori. Això els suposa sortir de l’institut i recórrer a peu una mica 
més d’un quilòmetre i 300 metres sota tot tipus de condicions climatològiques.

L’actual situació deficitària s’agreujarà encara més el curs vinent 2016-17 per la ne-
cessitat d’acollir, en condicions dignes, 4 línies més, dos cursos de l’escola Can Llong i 
altres dos del col·legi Mas Boadella que es convertiran en tres línies de 1r d’ESO.

El barri de Can Llong necessita la construcció de l’institut. Davant la impossibilitat 
de tenir construït aquest equipament per al curs 2016-2017, cal realitzar millores im-
prescindibles per al funcionament de l’escolaritat amb les mínimes condicions de segu-
retat i qualitat necessàries per als alumnes de l’Institut Arraona-Can Llong.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
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1. Prioritzar la construcció de l’institut de Can Llong de Sabadell (Vallès Occiden-
tal), amb l’objectiu que es pogués posar en funcionament el curs 2017-2018.

2. Col·locar les aules específiques (taller i laboratori) amb la corresponent dotació, 
als actuals mòduls prefabricats.

3. Garantir que els mòduls necessaris per a les noves aules, incloses les específiques, 
estiguin construïts i completament dotats abans de l’inici del curs escolar 2016-2017.

4. Ampliar i habilitar el pati de l’Institut Arraona-Can Llong fins el límit màxim que 
permeti el terreny

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Pol Gibert Horcas, diputats, 
GP SOC

Proposta de resolució sobre l’Hospital de la Seu d’Urgell
250-00175/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 9980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’Hospital de La Seu d’Urgell, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Sa-
lut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant els darrers anys hi ha hagut una rebaixa constant del pressupost de l’Hospital 

de La Seu d’Urgell, degut a la davallada de les contractacions de serveis de la Genera-
litat de Catalunya.

L’any 2009, el pressupost que el Departament de Salut ingressava a l’Hospital era de 
17,3 milions d’euros, mentre que el de l’any 2014 era de 13,8 milions d’euros. Per tant, 
en termes absoluts, s’ha perdut un 20% del pressupost.

Això, evidentment, té repercussions en la qualitat dels serveis oferts a l’Hospital de 
La Seu. S’han perdut especialitats, s’han reduït les freqüències de consultes d’especia-
listes i, d’igual manera, s’ha reduït el personal auxiliar i d’infermeria. Per tant, és més 
habitual que abans haver d’anar a Barcelona o a Lleida per rebre els serveis que l’hospi-
tal no pot oferir per les retallades sofertes, la qual cosa provoca una evident molèstia als 
veïns i veïnes de La Seu d’Urgell i de la comarca de l’Alt Urgell.

D’altra banda, l’Hospital de La Seu és quelcom més que un hospital d’una ciutat, és 
un «Hospital de Muntanya», és a dir, dóna servei a un territori extens i amb poca po-
blació i no pot ésser tractat d’igual manera que qualsevol altre centre hospitalari d’una 
gran ciutat.

Tanmateix, la gran professionalitat, esforç i dedicació dels treballadors de l’Hospi-
tal permet pal·liar, però no resoldre, els problemes assistencials derivats de la falta de 
recursos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Recuperar de manera gradual el pressupost, les especialitats i els serveis sanitaris 

de la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell perduts durant els darrers anys.
2. Reunir-se amb els membres del Patronat de la Fundació Sant Hospital de La Seu 

d’Urgell per tal de consensuar les mesures a adoptar en relació a l’Hospital.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, di-
putats, GP SOC
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Proposta de resolució sobre l’educació pública
250-00176/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 9987 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jèssica Albiach Satorres, diputada, Marc Vidal i 

Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució en defensa de l’educació pública, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers cursos s’han tancat línies i centres d’educació pública a Catalunya al-

hora que s’han posat en evidència mancances de manteniment i d’adequació d’espais i 
una falta greu d’inversions per substituir barracons i espais poc dignes per a l’educació 
pública a l’Europa del segle xxi.

Aquestes inversions en centres i equipaments han de ser una prioritat del Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat, com a administració competent en la matèria, 
però el pressupost en educació pública a Catalunya es manté retallat en xifres per sota 
de les de l’any 2010. Uns fets que hem de sumar a un altre de no pas menys importància: 
el pic demogràfic de moltes poblacions comportarà la necessitat de creació de noves lí-
nies a secundària.

L’aplicació de mesures restrictives realitzades des del Departament d’Ensenyament, 
justificades en el marc sociopolític de la crisi, estan contribuint a empitjorar la situació de 
l’escola pública, ja que la gairebé totalitat d’aquestes mesures afecten els centres públics.

Hi ha altres elements essencials lligats a la preservació de la qualitat educativa: el 
nombre d’alumnes per aula i el desviament d’alumnat a la privada concertada. L’incre-
ment de les ràtios als centres (permès per Reial Decret fins a 30 alumnes a primària, per 
exemple) comporta la massificació de moltes aules, amb conseqüències pedagògiques 
negatives alhora que dificulta el manteniment de línies. Les decisions del Departament 
que plantegen reduir grups abans del procés de preinscripció només a l’escola pública 
comporten desigualtat i manca d’equitat.

La defensa de l’educació pública precisa del suport de tota la comunitat educativa, 
dels moviments socials, dels governs locals i ajuntaments, i l’acció decidida del Govern 
de la Generalitat per evitar la pèrdua de línies públiques i la qualitat de l’ensenyament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Mantenir totes les línies de l’ensenyament públic en l’oferta per la preinscripció.
2) Reduir la ràtio necessària a cada zona escolar per garantir el manteniment de 

grups i la millora de la qualitat educativa.
3) Elaborar en el termini de tres mesos un mapa escolar que inclogui un pla urgent 

de millores dels edificis i equipaments dels centres educatius públics amb calendari i 
prioritats.

4) Elaborar en el termini de tres mesos un mapa escolar que inclogui un pla de cons-
trucció de centres públics, amb calendari i prioritats, que garanteixi una oferta de pla-
ces públiques suficient per a tot l’alumnat, amb especial atenció a la formació professio-
nal i contínua.

5) Iniciar la supressió dels concerts a les escoles d’elit i que segreguen per sexe.
6) Obrir un procés de debat i participació de tota la comunitat educativa per consen-

suar l’educació que volem, partint de l’anàlisi de les conclusions expressades en el seu 
moment en el Pacte Nacional per l’Educació de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jèssica Albiach Satorres, Marc Vidal i Pou, diputats, 
GP CSP
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Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Sant Feliu de 
Llobregat
250-00177/11

PRESENTACIÓ: GP SOC, GP CSP

Reg. 10118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

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

mentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jèssica Albiach Satorres, diputa-
da del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
el tancament de les línies de P3 a Sant Feliu de Llobregat, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha informat a l’Ajuntament de 

Sant Feliu de Llobregat, a la direcció i a l’AMPA de l’Escola Martí i Pol de Sant Feliu 
de Llobregat la intenció de tancar una de les línies de P3 d’aquestes escoles per la bai-
xada de la matriculació prevista per al curs 2016-2017.

L’escola pública és un instrument de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats que no 
pot ser retallat si volem garantir una societat pròspera amb persones empoderades i un 
futur millor. Per tant, l’educació ha de ser el principal objectiu i una prioritat de les ad-
ministracions públiques per a que la nostra societat evolucioni i millori.

Aquest tancament és un atac directe a l’oferta de places públiques a Sant Feliu de 
Llobregat.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. No suprimir cap línia de l’Escola Martí i Pol de Sant Feliu de Llobregat per al 

proper curs 2016-2017.
2. Mantenir l’oferta actual de preinscripcions per al proper curs escolar a Sant Feliu 

de Llobregat, per tal de mantenir la oferta pública d’escoles que permeti a les famílies 
poder triar entre els diferents models educatius existents.

3. Garantir el manteniment dels llocs de treball dels professors que estan atenent 
aquestes línies per evitar la destrucció d’ocupació i garantir una educació de qualitat.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC. Joan 
Coscubiela Conesa, portaveu; Jèssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre 
finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal
270-00001/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 10160; 10196).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.02.2016 al 26.02.2016).
Finiment del termini: 29.02.2016; 09:30 h.
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Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per 
la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels 
qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 10161; 10197).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.02.2016 al 26.02.2016).
Finiment del termini: 29.02.2016; 09:30 h.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de creació d’un grup de treball sobre les condicions d’utilització 
de les pistoles Taser
251-00002/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC

Reg. 9840 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix 

l’article 55 del Reglament del Parlament, sol·liciten la creació, en el si de la Comissió 
d’Interior, del grup de treball següent: 

Denominació
Grup de treball sobre les condicions d’utilització de les pistoles Taser.

Objecte
Estudiar l’ús d’aquests dispositius en el marc dels models de seguretat de les policies 

del nostre entorn.

Composició
El grup de treball es compon d’un representant de cada grup parlamentari.

Incorporació d’especialistes o tècnics
El grup de treball podrà sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb l’article 

49 del Reglament del Parlament.

Termini per a l’assoliment dels objectius
Lliurament de la proposta i els resultats al final de l’actual període de sessions.

Resultat
Informe amb la proposta objecte del grup de treball amb les corresponents recoma-

nacions i conclusions. Així com també amb les propostes d’iniciatives parlamentàries, 
si s’escauen.

Mètode de funcionament
El règim general establert pel Reglament del Parlament per a les comissions, amb 

representació ponderada dels grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2016
Lluís Guinó i Subirós, GP JS; Matías Alonso Ruiz, GP C’s; Carles Castillo Rosique, GP 
SOC; Joan Josep Nuet i Pujals, GP CSP; Alberto Villagrasa Gil, GP PPC; Mireia Vehí i 
Cantenys, GP CUP-CC; portaveus a la CI
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre el comerç irregular a la via pública
360-00004/11

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2015
360-00005/11

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.02.2016.

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva 
del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Decisió 
marc 2009/315/JAI del Consell pel que fa a l’intercanvi d’informació 
sobre nacionals de tercers països i al sistema europeu d’informació 
d’antecedents penals (ECRIS) i per la qual se substitueix la Decisió del 
Consell 2009/316/JAI
295-00028/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 16.02.2016 

Reg. 8891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que 
respecta al intercambio de información sobre nacionales de terceros países 
y al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) y por 
la que se sustituye la Decisión del Consejo 2009/316/JAI [COM(2016) 7 final] 
[2016/0002 (COD)] {SWD(2016) 4 final} {SWD(2016) 5 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a 
efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la 
mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución 
debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de 
la remisión de la iniciativa legislativa europea.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados y 
el Senado se han constituido el día 13 de enero de 2016. Por tanto, los documentos que 
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su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión Mixta que se 
constituirá en las próximas semanas.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 19.1.2016, COM(2016) 7 final, 2016/0002 (COD)

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al 
intercambio de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema 
Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) y por la que se 
sustituye la Decisión del Consejo 2009/316/JAI {SWD(2016) 4 final} {SWD(2016) 
5 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La cooperación eficaz entre los Estados miembros y el intercambio de información 

extraída de los registros de antecedentes penales de los condenados son piedras angu-
lares necesarias para un funcionamiento correcto de un espacio común de justicia y se-
guridad.

El Consejo Europeo y el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior ha 
señalado en distintas ocasiones la importancia de mejorar el Sistema Europeo de In-
formación de Antecedentes Penales (ECRIS) existente. La Declaración de Riga, de 29 
de enero de 2015, emitida por los Ministros de Justicia y Asuntos de Interior, señaló la 
importancia del intercambio de información sobre las condenas penales en cualquier 
estrategia de lucha antiterrorista y de lucha contra la delincuencia1. El 20 de noviembre 
de 2015, el Consejo Europeo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior concluyó 
que contribuiría a la respuesta de la justicia penal frente a la radicalización que conduce 
al terrorismo y el extremismo violento que los Estados miembros aprovecharan todo el 
potencial del ECRIS y que la Comisión enviara una propuesta encaminada a ampliar el 
ECRIS a los nacionales de terceros países2. En sus conclusiones sobre la lucha contra 
el terrorismo de ese mismo día, el Consejo de Ministros instó a los Estados miembros 
a aprovechar todas las posibilidades del sistema ECRIS y celebró la intención de la Co-
misión de enviar, antes de enero de 2016, una ambiciosa propuesta de ampliación del 
ECRIS para que se haga extensivo a los nacionales de terceros países3. El Consejo Eu-
ropeo de 17 y 18 de diciembre de 2015 reiteró que los recientes atentados terroristas ha-
bían demostrado, entre otras cosas, la urgente necesidad de compartir más información 
sobre la actividad de los terroristas, especialmente por lo que respecta a la ampliación 
del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) a nacionales de 
terceros países4.

La mejora del sistema ECRIS también forma parte de la Agenda Europea de Seguri-
dad5. La Comisión resaltó el valor añadido de las medidas de la UE para el intercambio 
de información, la cooperación operativa y otros tipos de apoyo, y se comprometió a 
agilizar el trabajo ya en marcha para mejorar el sistema ECRIS, incluyendo a naciona-
les de países no pertenecientes a la UE, y a garantizar su aplicación efectiva.

El sistema ECRIS es un sistema electrónico de intercambio de información sobre 
las condenas pronunciadas contra una persona por los tribunales penales en la UE a los 
efectos de un procedimiento penal y, si así lo permite el Derecho nacional, a otros efec-

1. Declaración de Riga de los Ministros Europeos de Justicia y Asuntos de Interior de 29 de enero de 2015, doc. 5855/15.
2. Conclusiones del Consejo de la UE sobre la mejora de la respuesta de la justicia penal frente a la radicalización que conduce 
al terrorismo y el extremismo violento, 20 de noviembre de 2015, doc. 14419/15.
3. Conclusiones del Consejo de la UE sobre la lucha antiterrorista del 20 de noviembre de 2015, doc. 14406/15.
4. Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de 17 y 18 de diciembre de 2015, doc EUCO 28/15.
5. «Agenda Europea de Seguridad» - Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 28 de abril de 2015, COM(2015) 185 final.
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tos. El sistema se basa en la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo y en la Decisión 
2009/316/JAI del Consejo6.

El principio subyacente al sistema ECRIS es el de la posibilidad de obtener, del Es-
tado miembro de un nacional de la UE, información completa sobre las condenas pro-
nunciadas contra esa persona. Los Estados miembros de condena deben notificar la in-
formación y las actualizaciones relacionadas con las condenas pronunciadas contra un 
nacional de otro Estado miembro al Estado miembro de nacionalidad. El Estado miem-
bro de nacionalidad debe almacenar esta información y puede así proporcionar, previa 
petición, información detallada y actualizada7 sobre los antecedentes penales de sus 
nacionales con independencia del lugar en el que se hayan pronunciado las condenas.

Los formatos electrónicos normalizados8 permiten una comunicación eficiente e in-
mediatamente comprensible en todas las lenguas de la UE y en plazos muy breves9. Las 
autoridades centrales designadas en cada Estado miembro son los puntos de contacto en 
la red del sistema ECRIS, encargándose de todas las tareas, tales como la notificación, el 
almacenamiento, la solicitud y la provisión de información sobre antecedentes penales.

Aunque actualmente es posible intercambiar información sobre condenas relacio-
nadas con nacionales de terceros países y apátridas (en lo sucesivo: NTP) a través del 
sistema ECRIS, no existe ningún procedimiento o mecanismo para hacerlo de forma 
eficiente, por los siguientes motivos: 

– Dado que los NTP no tienen Estado miembro de nacionalidad, para obtener un do-
cumento completo de los antecedentes penales de una persona concreta hay que enviar 
solicitudes a todos los Estados miembros de condena. En general, el Estado miembro 
de condena no sabe en qué Estado(s) miembro(s) ha sido condenado un NTP concreto.

– Si un Estado miembro quisiera tener esta información, tendría que enviar solici-
tudes a todos los Estados miembros («solicitudes genéricas»). Esto genera una carga 
administrativa a todos los Estados miembros, incluso a los países que no conservan la 
información solicitada (la mayoría). Si los Estados miembros tuvieran que solicitar in-
formación cada vez que un NTP se enfrenta a una condena, la carga administrativa de 
las «solicitudes genéricas» representaría 78 millones EUR al año. Los costes de la res-
puesta a las «solicitudes genéricas» no se compensan con un beneficio equivalente y 
constituyen, de hecho, pérdidas porque la mayoría de las respuestas no generarán resul-
tados. Esto resulta especialmente perjudicial para los Estados miembros más pequeños, 
que han de responder a todas las solicitudes sin estar necesariamente bien equipados 
para ello. Además, una afluencia de solicitudes innecesarias socava la confianza en la 
fiabilidad y el funcionamiento de la red ECRIS en su conjunto, ya que los usuarios pue-
den pensar que la ineficacia de ECRIS-NPT es indicativa de la ineficacia del sistema 
ECRIS en su conjunto.

– En la práctica, los Estados miembros evitan enviar «solicitudes genéricas» y sue-
len basarse únicamente en la información almacenada en sus propios registros naciona-
les de antecedentes penales. Esto significa que la información completa sobre antece-
dentes penales de NTP no suele estar disponible para las autoridades responsables de 
los Estados miembros. De hecho, aunque en 2014 fueron condenados 558 000 NTP en 
19 Estados miembros, solo se transmitieron a través de ECRIS 23 000 solicitudes (de 
los 25 Estados miembros participantes en el sistema ECRIS en la actualidad) relaciona-
das con condenas de NTP.

El objetivo de la propuesta es totalmente acorde con la prioridad de la Comisión de 
luchar contra la delincuencia y el terrorismo transfronterizos como una responsabilidad 
europea común en un espacio de libertad, seguridad y justicia. Esta es una de las inicia-

6. Decisión Marco 2009/215/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del inter-
cambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros (Decisión Marco), DO L 93 de 
7.4.2009, p. 23, y Decisión 2009/316/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se establece el Sistema Europeo de 
Información de Antecedentes Penales (ECRIS) en aplicación del artículo 11 de la Decisión marco 2009/315/JAI, DO L 93 de 
7.4.2009, p. 33.
7. Incluye información sobre la naturaleza del delito, la condena y las sanciones relacionadas u otras medidas.
8. Al intercambiar información sobre antecedentes penales a través del sistema ECRIS, los Estados miembros utilizan códigos 
establecidos en tablas de delitos y sanciones, incluidos los parámetros relacionados con el grado de ejecución del delito y el 
grado de participación en él y, si procede, con la existencia de exención total o parcial de la responsabilidad penal.
9. Según la Decisión Marco 2009/315/JAI, las respuestas a las solicitudes de información para un procedimiento penal se 
transmitirán de manera inmediata y, en cualquier caso, en el plazo de 10 días hábiles. Para más información, véase el artículo 
8 de la Decisión Marco 2009/315/JAI.
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tivas de la Agenda Europea de Seguridad. Garantizará que el sistema ECRIS abarque 
información de antecedentes penales de nacionales de la UE y de NTP.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en cuestión
Otras medidas de la UE contempladas en el contexto del intercambio de información 

y la cooperación con respecto a la lucha contra la delincuencia y su prevención no resol-
verían ni aliviarían el problema del intercambio ineficaz de información de los registros 
de antecedentes penales relacionados con NTP condenados. No existe alternativa para 
mejorar la forma de intercambio de información sobre condenas penales impuestas a 
NTP a través del sistema ECRIS mediante ningún otro instrumento de intercambio de 
información citado en la Agenda Europea de Seguridad (como SIS II, Prüm y Eurodac), 
ya que estos están diseñados para fines distintos.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La mejora del sistema ECRIS en relación con los NTP forma parte de la estrate-

gia descrita en la Agenda Europea de Seguridad. Además, el intercambio de informa-
ción los registros de antecedentes penales respalda la aplicación de la Decisión Marco 
2008/675/JAI del Consejo10, que establece que las autoridades judiciales de los Estados 
miembros deben, durante el proceso penal, tener en cuenta las condenas anteriores pro-
nunciadas contra la misma persona por distintos hechos en otros Estados miembros, 
con independencia de la nacionalidad de la persona de que se trate.

2. Fundamento jurídico, subsidiariedad y proporcionalidad

Fundamento jurídico
El instrumento legal propuesto es una Directiva basada en el artículo 82, apartado 1, 

letra d), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El artículo 82, apartado 1, 
letra d), conforma el fundamento jurídico del Derecho de la Unión a actuar en el ámbito 
de la cooperación entre las autoridades judiciales o equivalentes de los Estados miem-
bros en el marco del procedimiento penal y de la ejecución de resoluciones. La acción 
propuesta encaja perfectamente en este ámbito. La propuesta modifica la legislación co-
munitaria existente en esta área.

Subsidiariedad (para competencias no exclusivas)
La mejora del sistema existente de intercambio de información de antecedentes pe-

nales sobre NTP condenados no puede realizarse a escala de los Estados miembros. Un 
mecanismo común encaminado a un intercambio de información normalizado, rápido, 
coordinado y eficiente entre los Estados miembros requiere una acción concertada. Esto 
no se conseguirá ni unilateralmente por parte de un Estado miembro ni bilateralmente 
entre Estados miembros. Es, por su naturaleza, una tarea que debe acometerse a escala 
de la UE.

Proporcionalidad
El intercambio eficiente de información de antecedentes penales es fundamental 

para combatir la delincuencia transfronteriza y contribuye considerablemente a la apli-
cación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y decisiones judiciales en 
un espacio común de justicia y seguridad en el que las personas circulen libremente. Por 
lo tanto, la acción a escala de la UE es proporcional a los objetivos de la iniciativa.

Los cambios propuestos no van más allá de lo necesario para lograr el objetivo de 
la cooperación judicial transfronteriza, y se basan en lo que ya se aplica en el sistema 
ECRIS existente para los nacionales de la UE. La obligación de almacenar impresiones 
dactilares de los NTP se considera necesaria para garantizar una identificación más se-
gura de los NTP. La determinación de la identidad de los NTP suele ser particularmente 
difícil, si no imposible; por ejemplo, porque no existen o no se encuentran documentos 
identificativos fiables, o porque los NTP tienen apellidos muy comunes.

Entre las diversas opciones existentes, se ha elegido la opción más proporcionada: 
un sistema descentralizado para identificar a los Estados miembros que conservan in-
formación de antecedentes penales sobre NTP, basado en un filtro indexado que con-
tiene datos de identidad anonimizados de NTP condenados, extraídos de registros na-

10. Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condena-
torias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal, DO L 220 de 15.8.2008, p. 32. 
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cionales de antecedentes penales, y en un mecanismo de búsqueda de coincidencia/no 
coincidencia. Una «coincidencia» indica que se dispone de información de anteceden-
tes penales del NTP y muestra los Estados miembros que pueden proporcionarla. En 
ese punto, se puede pedir a los Estados miembros identificados información completa a 
través del sistema ECRIS establecido.

El sistema se organizará de forma descentralizada. Los Estados miembros tendrán 
que extraer datos de identidad de sus registros de antecedentes penales e introducir-
los en un archivo separado. Un programa informático específico convertirá irreversi-
blemente los datos de identidad de carácter personal en claves, es decir, el filtro indexa-
do. El filtro indexado se distribuirá al resto de los Estados miembros, permitiéndoles 
realizar búsquedas de forma independiente en sus propias dependencias. Por lo tanto, 
el filtro indexado no contendrá datos de carácter personal, pero permitirá a los Esta-
dos miembros receptores cotejar sus propios datos con estos y averiguar si existen más 
entradas en registros de antecedentes penales en otros Estados miembros. Los Estados 
miembros tendrán que enviar filtros indexados nacionales actualizados al resto de los 
Estados miembros si se modifica o elimina alguno de los datos contenidos en los filtros 
indexados.

Esta solución cumple satisfactoriamente los objetivos de la propuesta legislativa, ya 
que introduce un mecanismo en el marco de ECRIS para identificar de forma eficiente a 
los Estados miembros que conservan información de antecedentes penales de los NTP. 
Con ello se evita el envío de solicitudes «genéricas» costosas e ineficaces y se elimina 
la razón por la que actualmente los Estados miembros se abstienen de usar el ECRIS 
para los NTP.

El sistema descentralizado no requiere el establecimiento de un nivel adicional a es-
cala de la UE en el que los datos de carácter personal de los NTP sean centralizados, 
nivel que tampoco existe para los nacionales de la UE. Por lo tanto, no se requiere segu-
ridad y protección de datos adicionales a escala de la UE.

Elección del instrumento
El texto legislativo que debe modificarse es una Decisión Marco, es decir, un instru-

mento que es vinculante para los Estados miembros en cuanto al resultado que se ha de 
conseguir, pero que deja a las autoridades nacionales la capacidad para decidir la forma 
y los métodos. Por lo tanto, se ha elegido un instrumento jurídico similar, a saber, una 
directiva, para modificar el acto legislativo, ya que muchas de las obligaciones deberán 
cumplirse adoptando normas de Derecho nacional.

Una directiva permite a las autoridades nacionales elegir la forma y el método de 
transposición, por ejemplo, en lo referente a la tecnología de la información y la comu-
nicación, y a los registros nacionales que se utilizarán para extraer datos de identidad 
a efectos del intercambio subsiguiente con el resto de los Estados miembros. Puesto 
que los Estados miembros deben adaptar sus registros nacionales de antecedentes pe-
nales para poder afrontar las nuevas demandas, una directiva es un instrumento legal 
más adecuado que un reglamento, que sería de aplicación directa en todos los Estados 
miembros y permitiría menos flexibilidad a las autoridades nacionales.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas a las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post y controles de aptitud de la legislación vigente
El primer informe sobre la aplicación de la Decisión Marco 2009/315/JAI del Con-

sejo proporcionará más información sobre el modo de funcionamiento del sistema ac-
tual, pero no se centrará específicamente en el intercambio de información sobre NTP. 
Sin embargo, la consulta con los Estados miembros ha demostrado claramente lo poco 
que se utiliza actualmente el sistema ECRIS para intercambiar información sobre NTP 
condenados y los motivos de ello.

Consultas de las partes interesadas
De conformidad con las normas mínimas de la Comisión relativas a la participación 

y la apertura a las opiniones de las partes interesadas presentadas en la iniciativa «Le-
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gislar mejor»11, se desarrolló una estrategia de consulta de gran alcance para garantizar 
una amplia participación a lo largo del ciclo político de esta iniciativa. Esta estrategia se 
basaba en una combinación de consultas específicas (contactos bilaterales, reuniones de 
expertos y partes interesadas y consultas escritas) que ofrecieron a la Comisión opcio-
nes informadas y representativas. La Comisión solicitó un abanico amplio y equilibrado 
de opiniones sobre este asunto, ofreciendo a las partes pertinentes (Estados miembros, 
autoridades nacionales, letrados y académicos, partes interesadas en los derechos fun-
damentales y partes interesadas en la protección de datos) la oportunidad de expresar 
sus opiniones, especialmente a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (FRA), el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) y el Grupo de 
Trabajo del Artículo 29, compuesto por las autoridades de protección de datos de los 
Estados miembros.

Todos los Estados miembros apoyaron una opción reguladora y un mecanismo de 
coincidencia/no coincidencia basado en un filtro indexado. El más apoyado fue un enfo-
que descentralizado, a condición de que el programa informático de aplicación se pueda 
instalar, integrar y mantener fácilmente a escala de los Estados miembros y de que se 
disponga de ayuda financiera (subvenciones). Algunos Estados miembros apoyaron la 
solución centralizada, porque consideraban que exigiría menos esfuerzo de aplicación 
a escala de los Estados miembros, resultaría menos costosa para estos y garantizaría 
mejor un enfoque común de los Estados miembros. Unos pocos Estados miembros se 
mostraron indecisos.

Muchos Estados miembros reconocieron las ventajas prácticas de las impresiones 
dactilares para identificar de manera inequívoca a una persona. De hecho, es la única 
forma de estar seguro de la identidad de la persona. Este punto es extremadamente im-
portante, porque las autoridades judiciales son responsables de la precisión de la infor-
mación conservada en los registros de antecedentes penales. Algunos Estados miem-
bros expresaron preocupaciones de carácter constitucional y llamaron la atención sobre 
problemas relativos a la aplicación práctica de las impresiones dactilares obligatorias en 
el sistema ECRIS. Actualmente, Las autoridades centrales de muchos Estados miem-
bros no conservan impresiones dactilares en sus registros nacionales de anteceden-
tes penales y no están conectadas con el sistema automático de identificación dactilar 
(SAID). Algunos Estados miembros muestran preocupación por el posible doble rasero 
para nacionales de la UE, por un lado, y para los NTP, por otro. La situación es distinta 
para los NTP, porque algunos de ellos proceden de países que no cuentan con ningún 
registro civil válido. En este contexto, la inclusión de impresiones dactilares se convier-
te en una prioridad.

Las partes interesadas en los derechos fundamentales reconocieron en general los 
efectos positivos de un futuro sistema ECRIS-NTP desde el punto de vista de una jus-
ticia global, ya que ayuda a garantizar sentencias justas y a proteger a los niños de abu-
sos; también reconocen el efecto positivo sobre los NTP, porque les permite demostrar 
que no tienen antecedentes en toda la Unión12. Están a favor de un sistema descentrali-
zado acompañado de técnicas de anonimización adecuadas.

Estas partes interesadas señalaron que la introducción de un sistema específico para 
los NTP es posible desde el punto de vista de la igualdad, siempre que sea necesario y 
proporcionado. El SEPD consideró que la creación de un sistema distinto para la infor-
mación a almacenar e intercambiar de los NTP, por un lado, y de los nacionales de los 
Estados miembros, por otro, debía justificarse debidamente. Las partes interesadas lla-
maron la atención sobre las salvaguardas necesarias para abordar la situación específica 
de los NTP en el contexto de la migración, sobre aspectos relacionados con la creación 
de un filtro indexado y el uso de impresiones dactilares, sobre los derechos de la infan-
cia y de los interesados, y sobre la necesidad de vías de recurso efectivas.

En ese contexto, cabe destacar que la propuesta actual no pretende ser una herra-
mienta para regular la migración. No modifica ninguna de las disposiciones y garantías 
existentes en este ámbito. Los considerandos del instrumento legal propuesto reconocen 

11. SWD(2015) 111.
12. Dictamen de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) relativo al intercambio de informa-
ción de nacionales de terceros países en el marco de un posible sistema futuro complementario del Sistema Europeo de Infor-
mación de Antecedentes Penales de 4 de diciembre de 2015, FRA - 2015/1 - ECRIS.
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expresamente el respeto de las garantías contenidas en el Derecho de la UE y nacional 
en materia de asilo y migración. Dichas garantías deben respaldarse en el sistema futuro.

Determinados delitos, como la entrada o estancia irregulares, o viajar con un visado 
o documentos falsos, son específicos de los NTP y el futuro ECRIS-NTP no debe afec-
tar de forma desproporcionada a los derechos de los NTP condenados por dichos deli-
tos. A este respecto, la FRA señaló que las condenas relacionadas con la entrada y la 
estancia irregulares no debían tratarse en el marco del ECRIS-NTP para fines distintos 
de un proceso penal. Sin embargo, la Comisión considera que la determinación del gra-
do de tratamiento de la información de los registros de antecedentes penales para fines 
distintos de un proceso penal compete al Derecho nacional, como sucede actualmente 
para los nacionales de la UE.

Las partes interesadas en los derechos fundamentales reconocieron que la identifi-
cación segura de los NTP puede resultar más difícil que la identificación de los nacio-
nales de la UE. Sin embargo, según la FRA, han de tenerse en cuenta la necesidad y la 
proporcionalidad del uso de impresiones dactilares para el filtro indexado, así como las 
alternativas del uso de pasaportes o permisos de residencia, y las posibilidades ofreci-
das por las bases de datos de la UE y nacionales existentes. Tales cuestiones deben con-
siderarse como alternativa a la inclusión de impresiones dactilares de todos los NTP o 
determinadas categorías de estos.

Sin embargo, la propuesta prevé el almacenamiento obligatorio de impresiones dacti-
lares de los NTP para superar los problemas que existen para identificarlos. Los proble-
mas son distintos de los que se plantean al identificar a nacionales de la UE, en cuyo caso 
la información puede obtenerse más fácilmente del Estado miembro de nacionalidad.

Las partes interesadas indicaron también que los niños NTP podrían hallarse particu-
larmente expuestos a los riesgos derivados del intercambio de información sobre sus con-
denas. La FRA señaló que, habida cuenta de la vulnerabilidad de los niños, debía con-
siderarse la posibilidad bien de excluirles del ámbito del sistema ECRIS, bien de limitar 
los intercambios a delitos muy graves cometidos por ellos. Al mismo tiempo, las partes 
interesadas querrían que la propuesta permita a los empleadores verificar de forma eficaz 
si un NTP concreto ha sido inhabilitado para ejercer actividades que impliquen contactos 
directos y frecuentes con niños como resultado de sus pasadas condenas penales.

En este contexto, cabe destacar que el sistema ECRIS es una herramienta descen-
tralizada para el intercambio de información contenida en los registros de antecedentes 
penales de los Estados miembros. Del Derecho nacional de los Estados miembros de-
pende la introducción o no en los registros nacionales de antecedentes penales de deli-
tos cometidos por niños, y por tanto, su intercambio entre los Estados miembros. Con 
respecto al acceso a información de los registros de antecedentes penales a través del 
sistema ECRIS durante el proceso de contratación para cubrir puestos que impliquen 
contacto directo y frecuente con niños, la aplicación de la Directiva facilitará la verifi-
cación de condenas anteriores de NTP en este ámbito.

Algunas partes interesadas mencionaron la necesidad de garantizar que los NTP 
tengan derecho a acceder a sus propios datos y a rectificarlos, ya que la imprecisión de 
los antecedentes penales podría ser más común en su caso. Sin embargo, los instrumen-
tos legales de ECRIS solo amparan el intercambio de información de antecedentes pe-
nales y no afectan a los derechos de las personas a acceder a los datos referidos a ellas, 
almacenados a escala nacional. Este ámbito está regulado por la Ley de protección de 
datos, tanto a escala nacional como de la UE.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
Un estudio de viabilidad sobre el «Establecimiento de un índice europeo de nacio-

nales de terceros países condenados» proporcionó información sobre el mecanismo fu-
turo para intercambios sobre NTP condenados y evaluó el impacto de tal índice desde 
los puntos de vista técnico, jurídico y organizativo13. Un estudio para evaluar el impac-
to de la propuesta legislativa de un sistema ECRIS-NTP proporcionó una visión ge-
neral de los costes en los que la UE y los Estados miembros incurrirían al aplicar las 

13. Informe final del proyecto «Estudio de viabilidad: Establecimiento de un índice europeo de nacionales de terceros países 
condenados» de 11 de junio de 2010 («Estudio Unisys»).

Fascicle tercer
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distintas opciones14. Las estadísticas de migración y población de Eurostat aportaron 
pruebas de la magnitud del problema. Además se mantuvieron entrevistas detalladas 
con representantes de FIU.net15, concretamente sobre el programa informático Match, 
un programa de intercambio inteligente de información y conocimientos basado en un 
filtro indexado anónimo y desarrollado para FIU.net.

Evaluación de impacto
La Comisión Europea realizó una evaluación de impacto. A continuación se mues-

tran los enlaces a la ficha resumen y al dictamen favorable del Comité de Control Re-
glamentario: http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/ecris/index_en.htm 

Se analizaron tres alternativas: i) mantenimiento del statu quo; ii) un proyecto vo-
luntario de los Estados miembros de creación de un mecanismo más eficiente para el 
intercambio de información sobre los antecedentes penales de NTP cofinanciado por la 
Comisión Europea; y iii) la adopción de legislación por la que se establezca un meca-
nismo de búsqueda para identificar a Estados miembros que conservan información de 
antecedentes penales de NTP, constituido por datos de identidad de NTP condenados 
(filtro indexado), en el que se puedan realizar búsquedas mediante un mecanismo de 
coincidencia/no coincidencia. Se analizaron dos opciones secundarias para la última 
alternativa: un filtro indexado descentralizado que se anonimizaría y distribuiría al res-
to de los Estados miembros para que estos pudieran realizar búsquedas en sus propias 
dependencias, o un filtro indexado que se almacenaría en un órgano central de la UE.

Por lo que se refiere a las impresiones dactilares, se analizaron tres opciones se-
cundarias: i) imponer el almacenamiento de impresiones dactilares de los NTP y su 
inclusión en el índice/filtro indexado; ii) obligar a los Estados miembros a verificar la 
identidad de un NTP en los sistemas de intercambio de datos existentes basados en im-
presiones antes de usar el sistema ECRIS; iii) ampliar el sistema ECRIS para respaldar 
el uso voluntario de impresiones dactilares de NTP por parte de los Estados miembros.

La opción del filtro indexado descentralizado es la opción preferida, porque ofrece 
un mecanismo para identificar positivamente a los Estados miembros que conservan in-
formación de antecedentes penales de un NTP concreto. Puesto que esta opción impli-
ca una obligación legal para todos los Estados miembros, garantizará un planteamiento 
común. No se requiere el establecimiento de un sistema adicional a escala de la UE, por 
lo que resulta más rentable que la opción de filtro indexado almacenado a escala cen-
tral. Para garantizar la identificación eficaz de nacionales de terceros países, las impre-
siones deben incluirse en los datos de identificación que se almacenan en el expediente 
de antecedentes penales de una persona y en el filtro indexado. La determinación de 
la identidad de los NTP suele ser particularmente difícil, si no imposible, por ejemplo, 
porque no existan o no se encuentren documentos de identificación fiables, o porque los 
NTP tengan apellidos muy comunes.

No existiría ninguna repercusión directa importante en los ámbitos económico, 
social y medioambiental. Las empresas, las pymes y las microempresas no se verían 
afectadas. Se produciría el siguiente impacto en los presupuestos nacionales y de la 
UE: costes extraordinarios para la UE de aproximadamente 1.089.000 EUR, para los 
Estados miembros de aproximadamente 768.000 EUR (un total de aproximadamen-
te 1.857.000 EUR); gastos corrientes para la UE de aproximadamente 668.000 EUR; 
para los Estados miembros, se prevé un incremento gradual de los gastos corrientes 
a lo largo de los años, partiendo de la cifra de 5.304.000 EUR y hasta un máximo de 
12.804.000 EUR. Esto significa que se prevé un incremento gradual de los gastos co-
rrientes totales a lo largo de los años, partiendo de una cifra de 5.972.000 EUR y hasta 
un máximo de 13.472.000 EUR. El coste adicional de la manipulación de impresiones 
dactilares supondría al año aproximadamente 5 millones EUR en gastos de instalación 
y 1 millón EUR en gastos corrientes para la UE. Los gastos de instalación para los Es-
tados miembros oscilarían entre 2 y 3 millones EUR por Estado miembro, dependiendo 
del volumen de condenas de NTP.

14. El estudio sobre la evaluación de los impactos de la propuesta legislativa de un sistema ECRIS-NTP relativa al intercambio 
de información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (NTP) de 4 de diciembre de 2015 («Estudio Kurt 
Salmon», pendiente de publicación)
15. FIU.net, radicada en los Países Bajos, es una plataforma que conecta la unidades de inteligencia financiera (UIF) de los 
Estados miembros. El propósito de las UIF consiste en detectar y desmantelar actividades de financiación del terrorismo y 
blanqueo de capitales.

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/ecris/index_en.htm
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Actualmente, los Estados miembros utilizan el sistema ECRIS para NTP solo en el 
5% de los casos. Las ventajas de la solución propuesta deberían de contribuir a aumen-
tar considerablemente el uso de ECRIS. Si los Estados miembros tuvieran que enviar 
solicitudes «genéricas» sistemáticamente, la carga administrativa asociada a su respues-
ta constituiría el elemento más costoso (alrededor de 78 millones EUR) del flujo de tra-
bajo de ECRIS; la solución propuesta ahorra esos costes.

Derechos fundamentales
De conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la 

Unión reconoce los derechos, las libertades y los principios enunciados en la Carta de 
los Derechos Fundamentales.

Las medidas propuestas incluyen la adopción de disposiciones legales para garan-
tizar que la información relacionada con nacionales de terceros países condenados se 
intercambie con mayor eficacia. Dichas disposiciones están en consonancia con las dis-
posiciones pertinentes de la Carta, incluida la protección de datos de carácter personal, 
el principio de igualdad ante la ley y la prohibición general de discriminación.

Las medidas propuestas se entienden sin perjuicio del respeto a la vida privada y fa-
miliar, el derecho a una tutela judicial efectiva y a un juez justo, y la presunción de ino-
cencia. Asimismo se entienden sin perjuicio del respeto del principio de no devolución, 
protección en caso de deportación, expulsión o extradición y otras normas y garantías 
relevantes consagradas en el Derecho de la UE en materia de asilo y fronteras.

Las disposiciones no afectan a los derechos fundamentales, incluido el derecho de 
protección de los datos de carácter personal, más de lo estrictamente necesario para lo-
grar la cooperación judicial prevista en cuestiones penales, de conformidad con el ar-
tículo 52, apartado 1, de la Carta. La propuesta se basa en lo que ya se aplica en el sis-
tema ECRIS existente para nacionales de los Estados miembros, mediante la elección 
de un sistema descentralizado para identificar a los Estados miembros que conservan 
información de antecedentes penales de NTP y el uso de tecnología de vanguardia de 
minimización de datos. Ha sido tomada en consideración, por tanto, la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos Digital Rights Ireland Ltd16 
y Maximilian Schrems contra Data Protection Commissioner17.

Habida cuenta del posible impacto del uso de impresiones dactilares sobre los derechos 
fundamentales, debe garantizarse el uso de técnicas de anonimización y de herramientas 
eficaces para evitar al mismo tiempo el riesgo de coincidencias falsas, evitando así cual-
quier interferencia desproporcionada con los derechos fundamentales, incluido el derecho 
de protección de datos de carácter personal y el derecho al respeto de la vida privada.

Uno de los fines de las medidas propuestas es proteger a los niños del riesgo de abu-
so y explotación, garantizando que las personas que trabajan con ellos se someten a los 
procedimientos de control adecuados. De este modo, los empleadores podrán verificar 
de un modo efectivo si alguien tiene prohibido realizar actividades que impliquen con-
tactos directos y frecuentes con niños como resultado de sus condenas penales pasadas.

Los Estados miembros están obligados a garantizar la aplicación de las disposiciones 
con pleno respeto de los principios y los derechos fundamentales consagrados en la Carta.

La observancia y la aplicación de las disposiciones relativas al sistema ECRIS NTP 
no deberían interferir de forma desproporcionada con los derechos fundamentales de los 
migrantes y los solicitantes de asilo, en particular con el derecho de protección en caso 
de deportación y expulsión, el derecho de asilo, el derecho a la protección de los datos de 
carácter personal (habida cuenta también de la necesidad de evitar el riesgo de las trans-
ferencias de datos a terceros países, especialmente por lo que se refiere a las personas 
que necesitan protección internacional). La necesidad y la proporcionalidad de cualquier 
posible impacto negativo sobre los derechos fundamentales deben evaluarse detenida-
mente de conformidad con el Derecho de la UE en materia de asilo y migración.

Los Estados miembros deberían considerar la posibilidad de permitir a NTP, en deter-
minadas circunstancias, solicitar y recibir certificados de antecedentes penales, utilizan-
do el sistema ECRIS, especialmente en casos en los que los interesados soliciten empleo 
de buena fe si no existen dudas acerca de su estancia anterior en otros Estados miembros.

16. Sentencia del Tribunal del Justicia, 8.4.2014, Digital Rights Ireland Ltd, C-293/12, ECLI:UE:C:2014:238.
17. Sentencia del Tribunal del Justicia, 6.10.2015, Maximillian Schrems contra Data Protection Commissioner, C-362/14, 
ECLI:UE:C:2015:650.
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Los Estados miembros deben velar asimismo por que los interesados tengan dere-
cho a acceder a los datos para rectificarlos y por la existencia de vías efectivas para que 
puedan impugnar los antecedentes penales imprecisos, con pleno cumplimiento de las 
normas emanadas del derecho a una tutela judicial efectiva, incluido lo referente a la 
disponibilidad de asistencia jurídica y de servicios de interpretación y traducción.

En el momento de informar sobre la aplicación de las disposiciones, la Comisión 
Europea también evaluará el impacto de las medidas propuestas y de su aplicación so-
bre los derechos fundamentales. Su evaluación se basará en parte en una valoración del 
efecto sobre los derechos fundamentales de los nacionales de terceros países en com-
paración con el efecto sobre los derechos fundamentales de los nacionales de la UE. La 
revisión de la Comisión Europea prestará especial atención a la necesidad y la propor-
cionalidad del uso de impresiones dactilares, de otros datos biométricos y de datos de 
identificación a la luz de la experiencia adquirida y de las herramientas y técnicas utili-
zadas para garantizar la anonimización y evitar el riesgo de falsas coincidencias. Todas 
las propuestas de revisión futura del sistema deben tener en cuenta el resultado de esta 
evaluación.

Esta propuesta no excluye en modo alguna las responsabilidades de los Estados 
miembros en virtud de sus Derechos nacionales, incluidas las normas sobre inscripción 
de las sentencias contra menores y niños en el registro nacional de antecedentes pena-
les. La propuesta tampoco impide la aplicación del Derecho constitucional de los Esta-
dos miembros o de los acuerdos internacionales suscritos por ellos, especialmente los 
derivados del Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos y las Libertades Funda-
mentales, de los que los Estados miembros sean parte.

4. Repercusiones presupuestarias
La dotación financiera prevista para la aplicación de la Directiva durante el período 

de enero de 2017 a diciembre de 2020 es de 10.760.000 EUR18. La dotación propuesta 
propuesto es compatible con el marco financiero plurianual y los costes se satisfarán 
a través del programa Justicia. El perfil de compromisos es el resultado de los ajustes 
previstos necesarios a escala de la UE y nacional en los primeros tres años. Los cos-
tes de mantenimiento se estabilizarán en 1.602.000 EUR al año desde el tercer año de 
aplicación. Se incluyen más detalles en la ficha financiera legislativa que acompaña a la 
propuesta.

5. Otros elementos

Planes de aplicación y medidas de seguimiento, evaluación e información
Dos años después de la adopción del instrumento legislativo, la Comisión Europea 

evaluará el grado de aplicación en los Estados miembros y la eficacia de las medidas 
que los Estados miembros hayan adoptado para conseguir los objetivos indicados. Con 
arreglo a esta evaluación, la Comisión Europea decidirá el seguimiento adecuado.

La aplicación de la Directiva en los Estados miembros será supervisada continua-
mente por el grupo de expertos de ECRIS existente. Este grupo también actuará como 
foro de intercambio de buenas prácticas sobre el intercambio de información de los re-
gistros de antecedentes penales a escala de la UE, incluida información sobre NTP.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 
Artículo 1
Punto 1: 
El artículo 1 de la Decisión Marco se amplía para mejorar el intercambio de infor-

mación sobre condenas de NTP. La finalidad del instrumento incluye ahora una obli-
gación del Estado miembro de condena de almacenar información de los antecedentes 
penales de un NTP, incluidas las impresiones dactilares.

Punto 2: 
La definición de «Estado miembro de condena» contemplada en el artículo 1, letra a), 

de la Decisión Marco se traslada al artículo sobre definiciones, el artículo 2. Esta defini-
ción abarca ahora las condenas, independientemente de que se hayan pronunciado con-
tra un nacional de otro Estado miembro o un NTP.

18. Se incluyen detalles en el apartado 3.2.1 de la ficha financiera legislativa, en el cuadro de créditos de operaciones totales.
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Se añade una definición de «nacional de un tercer país» para aclarar que este grupo 
de personas incluye apátridas y personas de nacionalidad desconocida.

Punto 3: 
El artículo 4, apartado 1, de la Decisión Marco actual se modifica para garantizar 

que la obligación de los Estados miembros de añadir la nacionalidad (o nacionalidades) 
de un condenado al registro de antecedentes penales se aplique ahora también a la na-
cionalidad o las nacionalidades del NTP. La información sobre la nacionalidad es in-
dispensable para que las autoridades centrales averigüen qué Estado miembro conserva 
información sobre la persona de que se trate.

Punto 4: 
El nuevo artículo 4 bis establece las siguientes obligaciones de un Estado miembro 

en lo que respecta a las condenas de un NTP pronunciadas en su territorio: la obliga-
ción de almacenar información de los registros de antecedentes penales; la obligación 
de distribuir a los otros Estados miembros un filtro indexado anonimizado con informa-
ción sobre la identidad de los NTP condenados en su territorio, con el fin de identificar a 
los Estados miembros que conserven información de antecedentes penales de un NTP, 
y la obligación de actualizar el filtro indexado de conformidad con las supresiones y 
modificaciones de datos que se produzcan. Un Estado miembro cumple la obligación de 
almacenamiento incluso si la información se conserva en otra base distinta de la base 
de datos de antecedentes penales, a condición de que la autoridad central tenga acceso a 
la base de datos en la que se conserve la información.

Por último, el artículo establece que se aplicará con independencia de que una per-
sona también tenga una nacionalidad de la UE, a fin de garantizar que la información 
pueda hallarse tanto si se conoce la nacionalidad adicional como si no se conoce; sus 
antecedentes penales y el filtro indexado contendrán la información almacenada en su 
calidad de nacional de un Estado miembro.

Punto 5: 
Se establece el derecho correspondiente de los Estados miembros que reciben el fil-

tro indexado, es decir, el derecho a realizar búsquedas en él.
Punto 6: 
Se han eliminado las disposiciones de la Decisión Marco cuyo plazo ha expirado 

(apartado 2 y la parte introductoria del apartado 3), para facilitar la lectura del artículo 6.
Además, el artículo 6, apartado 3, establece la obligación de un Estado miembro de 

complementar un extracto de un registro de antecedentes penales solicitado por un NTP 
(sus propios antecedentes) con información de los otros Estados miembros como si de 
nacionales de la UE se tratara.

Punto 7: 
En virtud del nuevo apartado 4 bis del artículo 7, la solicitud de información sobre 

un NTP se trata de manera similar a la solicitud de información sobre un nacional de la 
UE; los apartados 1 y 4 bis se interpretan de la misma forma. Por lo tanto, la autoridad 
central que recibe la solicitud debe transmitir información sobre una condena pronun-
ciada en su Estado miembro contra el NTP, más todas las condenas pronunciadas en 
terceros países que hayan sido introducidas en sus antecedentes penales.

En consecuencia, se ha eliminado la referencia a los NTP del artículo 7, apartado 4, 
de la Decisión Marco.

Punto 8: 
Las referencias a datos personales se amplían a las nuevas disposiciones sobre los NTP.
Punto 9: 
El artículo 11, apartado 3, incluye una referencia específica al Sistema Europeo de 

Información de Antecedentes Penales y al formato normalizado. La primera oración 
del artículo 11, apartado 3, pasa a ser redundante porque el plazo ha expirado y, por lo 
tanto, se ha eliminado.

El artículo 11, apartado 5, establece las obligaciones técnicas de los Estados miem-
bros en relación con las tareas que han de cumplir de acuerdo con la Directiva. Esto 
concierne tanto al sistema de intercambio de información actual como al nuevo sistema 
de «coincidencia/no coincidencia» basado en un filtro indexado anonimizado. Las me-
didas técnicas y administrativas para facilitar el intercambio de información se estable-
cerán en actos de ejecución.
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El artículo 11, apartado 4, regula la transmisión de información si el ECRIS no está 
disponible; combina los apartados 5 y 3 actuales del artículo 11. El contenido del actual 
artículo 11, apartado 4, se encuentra ahora en el artículo 11 ter (actos de ejecución).

El artículo 11, apartado 5, sustituye a ese mismo artículo y apartado actuales y exige 
a los Estados miembros que en el futuro notifiquen a la Comisión Europea, en lugar de 
al Consejo, la fecha en que sean capaces de usar el ECRIS y su nuevo filtro indexado.

El actual artículo 11, apartado 7, se elimina y la obligación de los Estados miembros 
de realizar las modificaciones técnicas necesarias en el plazo fijado se recoge ahora en 
el artículo 3, apartado 3, de la presente Directiva.

Punto 10: 
El nuevo artículo 11 bis incorpora los principales puntos contenidos en la Decisión 

2009/316/JAI del Consejo, por la que se establecía el ECRIS, a fin de organizar el inter-
cambio de información de los registros de antecedentes penales entre Estados miembros.

Puntos 11 y 12: 
Se ha introducido un procedimiento de comitología para dotar a la Comisión Euro-

pea de las herramientas necesarias para aplicar los aspectos técnicos del intercambio 
de información, de forma que funcione en la práctica. El procedimiento elegido es el 
procedimiento de examen. Se utilizará, en particular, para adoptar medidas de ejecu-
ción relacionadas con el formato normalizado contemplado actualmente en la Decisión 
2009/316/JAI del Consejo.

Punto 13: 
El nuevo artículo 13 bis está relacionado con las obligaciones de la Comisión en ma-

teria de publicación de informes y revisión.
El requisito actual de publicación de informes del artículo 7 de la Decisión 2009/316/

JAI del Consejo, es decir, el informe periódico sobre intercambio de información a tra-
vés del ECRIS, se incorpora a la Decisión Marco (artículo 13 bis, apartado 4).

Artículo 2: 
Esta disposición sustituye la Decisión 2009/316/JAI del Consejo. El contenido de 

esta última se ha incorporado en gran medida en la Decisión Marco y se recogerá en 
medidas de aplicación de conformidad con el artículo 11 ter.

Artículo 3: 
Un período de transposición de 12 meses parece adecuado, dado que la Comisión 

Europea y los Estados miembros pueden utilizar la tecnología existente y los registros 
de antecedentes penales existentes en los Estados miembros.

Artículos 4 y 5: 
Estos artículos regulan la entrada en vigor y los destinatarios de la Directiva (los Es-

tados miembros).

2016/0002 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al 
intercambio de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema 
Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) y por la que se 
sustituye la Decisión del Consejo 2009/316/JAI
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 

82, apartado 1, letra d),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Unión se ha impuesto a sí misma el objetivo de ofrecer a sus ciudadanos un 

espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores en el que esté garantiza-
da la libre circulación de las personas conjuntamente con medidas adecuadas en mate-
ria de prevención y lucha contra la delincuencia.

(2) Este objetivo exige que sea posible tener en cuenta la información sobre con-
denas pronunciadas en los Estados miembros fuera del Estado miembro de condena, 
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tanto con motivo de un nuevo proceso penal, según lo previsto en la Decisión Marco 
2008/675/JAI del Consejo19, como para prevenir nuevos delitos.

(3) Este objetivo presupone el intercambio de información extraída de registros de 
antecedentes penales entre las autoridades competentes de los Estados miembros. Di-
cho intercambio de información está organizado y facilitado por las normas recogi-
das en la Decisión Marco 2009/315/JIA del Consejo20 y por el Sistema Europeo de In-
formación de Antecedentes Penales (ECRIS) establecido de acuerdo con la Decisión 
2009/316/JAI del Consejo21.

(4) El marco legal del ECRIS, sin embargo, no aborda suficientemente las particu-
laridades de las solicitudes relacionadas con nacionales de terceros países. Aunque es 
posible actualmente intercambiar información sobre nacionales de terceros países a tra-
vés del ECRIS, no existe ningún procedimiento o mecanismo para hacerlo eficazmente.

(5) La información sobre nacionales de terceros países no se recoge dentro de la 
Unión en el Estado miembro de nacionalidad, como se hace para los nacionales de los 
Estados miembros, sino que se almacena únicamente en los Estados miembros en los 
que se han pronunciado condenas. Por lo tanto, solo puede tenerse una visión completa 
del historial de antecedentes penales de una persona concreta si se solicita información 
a todos los Estados miembros.

(6) Estas solicitudes genéricas imponen una carga administrativa a todos los Esta-
dos miembros, incluidos los que no poseen información sobre un nacional de un tercer 
país. En la práctica, este efecto negativo disuade a los Estados miembros de solicitar in-
formación sobre nacionales de terceros países y hace que los Estados miembros limiten 
la información sobre antecedentes penales a la información almacenada en su propio 
registro nacional.

(7) El intercambio de información sobre condenas penales es importante en cual-
quier estrategia de lucha contra la delincuencia y el terrorismo. Si los Estados miembros 
aprovecharan al máximo el ECRIS, esto contribuiría a la respuesta de la justicia penal 
ante la radicalización que conduce al terrorismo y al extremismo violento.

(8) Los recientes atentados terroristas han demostrado, en particular, la urgencia de 
mejorar el intercambio de información relevante, especialmente en lo que respecta a la 
ampliación del ECRIS a los nacionales de terceros países.

(9) Como resultado de ello, debe establecerse un sistema que permita a las autori-
dades centrales de un Estado miembro averiguar de forma rápida y eficaz en qué otro 
Estado miembro se conserva información de antecedentes penales sobre un nacional de 
un tercer país para poder utilizar el marco de ECRIS existente.

(10) Las obligaciones de los Estados miembros con respecto a las condenas de na-
cionales de terceros países deben incluir las impresiones dactilares para lograr una 
identificación segura. Estas obligaciones son las de almacenar información, incluidas 
las impresiones dactilares, responder a las solicitudes de información de otras autorida-
des centrales, velar por que los extractos de antecedentes penales solicitados por un na-
cional de un tercer país se complementen según proceda con información de otros Es-
tados miembros, y realizar los cambios técnicos y aplicar las tecnologías de vanguardia 
necesarios para que el sistema de intercambio de información funcione.

(11) Para compensar el hecho de que la información sobre un nacional de un tercer 
país no se almacene en un único Estado miembro, la tecnología de información descen-
tralizada debería permitir a las autoridades centrales de los Estados miembros averi-
guar en qué otros Estados miembros se conserva información de antecedentes penales. 
A tal efecto, cada autoridad central debería distribuir al resto de los Estados miembros 
un filtro indexado que incluya, de manera anonimizada, los datos de identificación de 
nacionales de terceros países condenados en su Estado miembro. Los datos de carácter 
personal se anonimizarán de tal modo que el interesado no sea identificable. El Esta-
do miembro receptor podrá entonces cotejar estos datos con su propia información si-
guiendo el método «coincidencia/no coincidencia», y averiguar si existe información de 

19. Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condena-
torias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal (DO L 220 de 15.8.2008, p. 32). 
20. Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del inter-
cambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros (DO L 93 de 7.4.2009, p. 23).
21. Decisión 2009/316/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se establece el Sistema Europeo de Información de 
Antecedentes Penales (ECRIS) en aplicación del artículo 11 de la Decisión Marco 2009/315/JAI (DO L 93 de 7.4.2009, p. 33). 
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antecedentes penales disponible en otros Estados miembros y, en caso de «coinciden-
cia», en cuáles. El Estado miembro receptor realizaría entonces un seguimiento de una 
«coincidencia» utilizando el marco del ECRIS. Con respecto a nacionales de terceros 
países que tienen también la nacionalidad de un Estado miembro, la información in-
cluida en el índice se limitará a la información disponible sobre nacionales de Estados 
miembros.

(12) La Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo22 se aplicará en el contexto del 
intercambio informatizado de información extraída de registros de antecedentes pena-
les de Estados miembros, de manera que se garantice un nivel adecuado de protección 
de los datos cuando la información se intercambie entre Estados miembros, y permi-
tiendo que los Estados miembros exijan criterios más estrictos de protección en el trata-
miento de los datos nacionales.

(13) La infraestructura de comunicación común utilizada para el intercambio de in-
formación de antecedentes penales debe ser la infraestructura segura de servicios tran-
seuropeos de telemática entre administraciones (sTESLA) o cualquier otro desarrollo 
de la misma, o cualquier otra red segura alternativa.

(14) Con independencia de la posibilidad de usar los programas financieros de la 
Unión con arreglo a las normas aplicables, cada Estado miembro correrá con sus propios 
costes derivados de la aplicación, la administración, el uso y el mantenimiento de su 
base de datos de antecedentes penales, y asimismo de la aplicación, la administración, 
el uso y el mantenimiento de las adaptaciones técnicas necesarias para usar el ECRIS.

(15) La presente Directiva respeta los derechos y libertades fundamentales y obser-
va los principios reconocidos en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, incluido el derecho a la protección de los datos de carácter perso-
nal, el principio de igualdad ante la ley y la prohibición general de discriminación. La 
presente Directiva debe aplicarse de conformidad con estos derechos y principios.

(16) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, posibilitar el intercam-
bio rápido y eficiente de información de antecedentes penales de nacionales de terceros 
países, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino 
que, por la sinergia e interoperabilidad requeridas, puede lograrse mejor a escala de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad enun-
ciado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(17) A fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación de la Decisión Mar-
co 2009/315/JAI, deben incorporarse a dicha Decisión Marco los principios de la De-
cisión 2009/316/JAI del Consejo, y conferirse competencias de ejecución a la Comi-
sión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo23.

(18) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo nº 22 sobre la posición de 
Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no 
está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

(19) De conformidad con los artículos 1 y 2, y con el artículo 4 bis, apartado 1, del 
Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de 
libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, 
estos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Directiva y no están 
vinculados por él ni sujetos a su aplicación.

[o]
De conformidad con el artículo 3 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo nº 21 

sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguri-
dad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de 

22. Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales trata-
dos en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (DO L 350 de 30.12.2008, p. 60).
23. Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las 
normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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la Unión Europea, dichos Estados miembros han notificado su deseo de participar en la 
adopción y aplicación de la presente Directiva.

(20) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformi-
dad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo24, emitió un dictamen el [...]25.

(21) Procede, por tanto, modificar la Decisión Marco 2009/315/JAI en consecuencia.
Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. La Decisión Marco 2009/315/JAI se modifica como sigue: 
(1) El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 1. Objeto
La presente Decisión Marco 
(a) define las formas en que un Estado miembro de condena comparte información 

sobre condenas con otros Estados miembros; 
(b) define las obligaciones de conservación del Estado miembro de condena y espe-

cifica los métodos que se han de seguir para responder a una solicitud de información 
extraída de registros de antecedentes penales; 

(c) establece una sistema descentralizado de tecnología de la información para el in-
tercambio de información sobre condenas basado en las bases de datos de antecedentes 
penales de cada Estado miembro, el Sistema Europeo de Información de Antecedentes 
Penales (ECRIS).».

(2) En el artículo 2 se añaden las letras siguientes: 
«d) “Estado miembro de condena”: el Estado miembro en el que se pronuncia una 

condena; 
e) “nacional de un tercer país”: un nacional de un país no perteneciente a la Unión 

Europea, o un apátrida, o una persona con nacionalidad desconocida para el Estado 
miembro en el que se pronuncie una condena contra esa persona.».

(3) En el artículo 4, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que cuan-

do una condena pronunciada en su territorio se introduzca en su registro de anteceden-
tes penales, se incluya información sobre la nacionalidad o nacionalidades del condena-
do, si este es nacional de otro Estado miembro o nacional de un tercer país.».

(4) Se inserta el artículo siguiente: 
«Artículo 4 bis. Obligaciones del Estado miembro de condena en relación con las 

condenas de nacionales de terceros países
1. El Estado miembro en el que se pronuncie una condena contra un nacional de un 

tercer país conservará la siguiente información, salvo que, por circunstancias excepcio-
nales, esto no sea posible: 

(a) información sobre el condenado [nombre completo, fecha y lugar de nacimiento 
(ciudad y país), sexo, nacionalidad y, en su caso, nombres anteriores]; 

(b) información sobre el carácter de la condena (fecha de la condena, designación 
del órgano jurisdiccional, fecha en la que la resolución pasó a ser definitiva); 

(c) información sobre el delito que dio lugar a la condena (fecha del delito subyacen-
te a la condena, y nombre o tipificación jurídica del delito, así como referencia a las dis-
posiciones jurídicas aplicables); 

(d) información sobre el contenido de la condena (en particular la pena y posibles 
penas accesorias, medidas de seguridad y resoluciones posteriores que modifiquen la 
ejecución de la pena); 

(e) el nombre completo de los padres del condenado; 
(f) el número de referencia de la condena; 
(g) el lugar del delito; 
(h) si procede, las penas privativas de derechos impuestas por la condena penal; 
(i) el número de identidad del condenado o el tipo y número de su documento de 

identidad; 
(j) impresiones dactilares de la persona; 

24. Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunita-
rios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
25. DO C …
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(k) si los tiene, seudónimos y alias.
2. La autoridad central creará un filtro indexado con la información anonimizada de 

los tipos contemplados en el apartado 1, letras a), e), i), j) y k), relativa a nacionales de 
terceros países condenados en su Estado miembro. La autoridad central transmitirá este 
filtro indexado, y todas sus actualizaciones, a todos los Estados miembros.

3. Toda modificación o eliminación de la información contemplada en el apartado 1 
entrañará automáticamente una modificación o eliminación idénticas de la información 
conservada de acuerdo con el apartado 1 y contenida en el filtro indexado creado de 
conformidad con el apartado 2 por la autoridad central del Estado miembro de condena.

4. El apartado 2 y el apartado 3 se aplicarán con respecto al filtro indexado también 
a los nacionales de terceros países que ostentan la nacionalidad de un Estado miembro, 
en la medida en que la información contemplada en el apartado 1, letras a), e), i), j) y k), 
sea almacenada por la autoridad central con respecto a nacionales de Estados miembros.

5. El apartado 1 se aplicará a las condenas pronunciadas después del [12 meses des-
pués de la fecha de adopción].

El apartado 2 se aplicará a la información ya incluida en el registro de antecedentes 
penales el [12 meses después de la fecha de adopción] y a la información sobre las con-
denas pronunciadas después del [12 meses después de la fecha de adopción].».

(5) Se inserta el artículo siguiente: 
«Artículo 4 ter. Uso de los filtros indexados
1. A los efectos de identificar a los Estados miembros que conservan información 

de antecedentes penales de un nacional de un tercer país, las autoridades nacionales de 
los Estados miembros podrán realizar búsquedas en los filtros indexados transmitidos 
de conformidad con el artículo 4 bis a fin de cotejar la información de estos filtros in-
dexados con su propia información de los tipos contemplados en el artículo 4 bis, apar-
tado 2. Los filtros indexados no se utilizarán con fines distintos de los contemplados en 
el artículo 6.

2. Este artículo se aplica asimismo en lo que respecta a los nacionales de terceros 
países que ostenten también la nacionalidad de un Estado miembro.».

(6) El artículo 6 se modifica como sigue: 
(a) Se suprime el apartado 2.
(b) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Siempre que un nacional de un Estado miembro solicite a la autoridad central de 

un Estado miembro que no sea el Estado miembro de su nacionalidad información so-
bre sus propios antecedentes penales, dicha autoridad central, siempre y cuando el inte-
resado sea o haya sido residente o nacional del Estado miembro requirente o del Estado 
miembro requerido, presentará a la autoridad central del Estado miembro de naciona-
lidad de la persona una solicitud de extracto de antecedentes penales y de información 
sobre dichos antecedentes, para poder incluir dicha información y datos conexos en el 
extracto que se facilitará a la persona de que se trate.

Si un nacional de un tercer país que no ostenta la nacionalidad de un Estado miem-
bro solicita a la autoridad central de un Estado miembro información sobre sus propios 
antecedentes penales, dicha autoridad central presentará una solicitud de extracto de 
antecedentes penales y de información sobre dichos antecedentes solamente a las au-
toridades centrales de los Estados miembros que conserven información de los antece-
dentes penales de la persona de que se trate, para poder incluir dicha información y da-
tos conexos en el extracto que se facilitará a la persona de que se trate.».

(7) En el artículo 7, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Si, en virtud del artículo 6, la información extraída del registro de antecedentes 

penales sobre condenas pronunciadas contra un nacional de un Estado miembro es so-
licitada a la autoridad central de un Estado miembro que no sea el Estado miembro de 
la nacionalidad de la persona, el Estado miembro requerido transmitirá la información 
sobre condenas pronunciadas en dicho Estado miembro en la medida prevista en el artí-
culo 13 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal.

4 bis. Si la información extraída del registro de antecedentes penales sobre conde-
nas pronunciadas contra nacionales de terceros países se solicita en virtud del artículo 
6 para un proceso penal, el Estado miembro requerido transmitirá a la autoridad central 
del Estado miembro requirente la información sobre las condenas pronunciadas en el 
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Estado miembro requerido y sobre las condenas pronunciadas en terceros países y pos-
teriormente transmitidas e introducidas en el registro de antecedentes penales.

Si dicha información se solicita para un fin distinto de un proceso penal, se aplicará 
el apartado 2 del presente artículo.».

(8) El artículo 9 se modifica como sigue: 
(a) en el apartado 1, los términos «artículo 7, apartados 1 y 4» se sustituyen por «ar-

tículo 7, apartados 1, 4 y 4 bis»; 
(b) en el apartado 2, los términos «artículo 7, apartados 2 y 4» se sustituyen por «ar-

tículo 7, apartados 2, 4 y 4 bis»; 
(c) en el apartado 3, los términos «artículo 7, apartados 1, 2 y 4» se sustituyen por 

«artículo 7, apartados 1, 2, 4 y 4 bis»,
(9) En el artículo 11, los apartados 3 a 7 se sustituyen por el texto siguiente: 
«3. Las autoridades centrales de los Estados miembros transmitirán la información 

contemplada en el artículo 4, el filtro indexado contemplado en el artículo 4 bis, las so-
licitudes contempladas en el artículo 6, las respuestas contempladas en el artículo 7, y 
otras informaciones relevantes, por vía electrónica utilizando el ECRIS y un formato 
normalizado de acuerdo con las normas previstas en los actos de ejecución.

4. Si el modo de transmisión contemplado en el apartado 3 no está disponible y 
mientras dure esta indisponibilidad, las autoridades centrales de los Estados miembros 
transmitirán toda la información contemplada en el apartado 3, a excepción del filtro in-
dexado contemplado en el artículo 4 bis, a través de cualquier medio capaz de generar 
un registro escrito en condiciones que permitan a la autoridad central del Estado miem-
bro receptor verificar la autenticidad del mismo.

5. Cada Estado miembro realizará las modificaciones técnicas necesarias para poder 
usar el formato normalizado contemplado en el apartado 3 y el filtro indexado contem-
plado en los artículos 4 bis y 4 ter, y para poder transmitir por vía electrónica toda la in-
formación contemplada en el apartado 3 a otros Estados miembros a través del ECRIS. 
El Estado miembro notificará a la Comisión la fecha a partir de la cual podrá llevar a 
cabo dichas transmisiones y usar el filtro indexado contemplado en los artículos 4 bis y 
4 ter.».

(10) Se inserta el artículo siguiente: 
«Artículo 11 bis. Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS)
1. Para intercambiar información extraída de registros de antecedentes penales por 

vía electrónica de conformidad con la presente Decisión Marco, se establece un sistema 
descentralizado de tecnología de la información basado en las bases de datos de ante-
cedentes penales de cada Estado miembro, el Sistema Electrónico de Información de 
Antecedentes Penales (ECRIS). Este sistema estará compuesto por los siguientes ele-
mentos: 

(a) un programa informático de interconexión elaborado de acuerdo con un conjunto 
común de protocolos que permita el intercambio de información entre las bases de da-
tos de los registros de antecedentes penales de los Estados miembros; 

(b) un programa informático de filtro indexado conforme con un conjunto común de 
protocolos que permitan a las autoridades centrales cotejar los datos de que disponen en 
virtud de los artículos 4 bis y 4 ter con los de otras autoridades centrales, garantizando 
la plena protección de los datos de carácter personal; 

(c) una infraestructura de comunicación común entre las autoridades que proporcio-
ne un red cifrada.

El ECRIS garantizará la confidencialidad y la integridad de la información de los 
registros de antecedentes penales transmitida a otros Estados miembros.

2. Todos los datos de los registros de antecedentes penales se almacenarán única-
mente en bases de datos manejadas por los Estados miembros.

3. Las autoridades centrales de los Estados Miembros no tendrán acceso directo en 
línea a las bases de datos de los registros de antecedentes penales de otros Estados miem-
bros.

4. El programa informático y las bases de datos que almacenen, envíen y reciban in-
formación de los registros de antecedentes penales funcionarán bajo la responsabilidad 
del Estado miembro de que se trate.
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5. La infraestructura de comunicación común será gestionada bajo la responsabili-
dad de la Comisión. Cumplirá los necesarios requisitos de seguridad y responderá a to-
das las necesidades del ECRIS.

6. La Comisión proporcionará el programa informático contemplado en el apartado 
1, asistencia general y asistencia técnica, incluida la recopilación y la redacción de es-
tadísticas.

7. Cada Estado miembro sufragará sus propios gastos derivados de la aplicación, 
administración, uso y mantenimiento de su base de datos de antecedentes penales y el 
programa informático contemplado en el apartado 1.

La Comisión sufragará los gastos derivados de la aplicación, administración, uso, 
mantenimiento y desarrollo futuro de la infraestructura de comunicación común del 
ECRIS, junto con la aplicación y desarrollo futuro del programa informático de inter-
conexión y el programa informático contemplado en el apartado 1.».

(11) Se inserta el artículo siguiente: 
«Artículo 11 ter. Actos de ejecución
1. La Comisión establecerá mediante actos de ejecución: 
(a) el formato normalizado contemplado en el artículo 11, apartado 3, incluido lo 

referente a la información sobre el delito que dio lugar a la condena y a la información 
sobre el contenido de la condena; 

(b) las normas relativas a la aplicación técnica del ECRIS, el filtro indexado contem-
plado en los artículos 4 bis y 4 ter y el intercambio de impresiones dactilares; 

(c) cualquier otro medio para organizar y facilitar intercambios de información so-
bre condenas entre las autoridades centrales de los Estados miembros, en particular: 

– los medios para facilitar la comprensión y la traducción automática de la informa-
ción transmitida,

– los medios para el intercambio informatizado de la información, en especial la re-
lativa a las normas técnicas que deberán utilizarse y, en su caso, los procedimientos de 
intercambio aplicables.

2. Los actos de ejecución a que se refiere el apartado 1 se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 12 bis, apartado 2.».

(12) Se inserta el artículo siguiente: 
«Artículo 12 bis. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sen-

tido del Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo26.
2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, será de aplicación el 

artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.».
(13) Se inserta el artículo siguiente: 
«Artículo 13 bis. Información por parte de la Comisión y revisión
1. A más tardar el [24 meses después de la fecha de aplicación], la Comisión enviará 

un informe sobre la aplicación de esta Decisión Marco al Parlamento Europeo y al Con-
sejo. El informe evaluará si los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias 
para cumplir con la Decisión Marco, incluida la ejecución técnica.

2. El informe irá acompañado, en su caso, de propuestas legislativas relevantes.
3. Los servicios de la Comisión publicarán periódicamente un informe sobre inter-

cambio, a través del ECRIS, de información extraída de los registros de antecedentes 
penales, basado en particular en las estadísticas mencionadas en el artículo 11 bis, apar-
tado 6. Este informe se publicará por primera vez un año después de la presentación del 
informe contemplado en el apartado 1.».

Artículo 2. Sustitución de la Decisión Marco 2009/316/JAI
La Decisión 2009/316/JAI queda sustituida en lo que respecta a los Estados miembros 

vinculados por la presente Directiva, sin perjuicio de las obligaciones de dichos Estados 
miembros con respecto a la fecha de aplicación de la misma en el Derecho nacional.

Artículo 3. Transposición
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias 

y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Di-

26. Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las 
normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13). 



BOPC 66
25 de febrer de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 93 

rectiva a más tardar el [12 meses después de su fecha de adopción]. Comunicarán inme-
diatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia 
a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. 
Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales dis-
posiciones de Derecho nacional que adopten en el ámbito regulado por la presente Di-
rectiva.

3. Los Estados miembros llevarán a cabo las modificaciones técnicas previstas en el 
artículo 11, apartado 5, el [12 meses después de su fecha de adopción].

Artículo 4. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El artículo 2 será de aplicación a partir de [la fecha de transposición de la presente 

Directiva]

Artículo 5. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros de conformi-

dad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 4 dies hàbils (del 26.02.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva 
del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 
2014/65/UE, relativa als mercats d’instruments financers, pel que fa a 
determinades dates
295-00029/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 16.02.2016 

Reg. 8892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE, relativa a los mercados 
de instrumentos financieros, en lo tocante a determinadas fechas (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 56 final] [2016/0033 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a 
efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.
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Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la 
mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución 
debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de 
la remisión de la iniciativa legislativa europea.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados y 
el Senado se han constituido el día 13 de enero de 2016. Por tanto, los documentos que 
su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión Mixta que se 
constituirá en las próximas semanas.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 10.2.2016, COM(2016) 56 final, 2016/0033 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2014/65/UE, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros, en lo tocante a determinadas fechas (texto pertinente a efectos 
del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

1.1. Motivaciones de la propuesta
A raíz de la crisis financiera fueron adoptados la Directiva 2014/65/UE («MiFID») 

y el Reglamento (UE) n.º 600/2014 («MiFIR»). El conjunto que ambos componen, de-
nominado «el paquete MiFID II», abarca los mercados de valores, los intermediarios de 
inversiones y los centros de negociación. El nuevo marco refuerza y sustituye al actual 
marco de la MiFID.

El paquete MiFID II amplía el número de instrumentos financieros que abarcan las 
normas de negociación y garantiza que esta tenga lugar en plataformas reguladas. In-
troduce normas sobre la negociación de alta frecuencia. Mejora la transparencia y la su-
pervisión de los mercados financieros, incluidos los mercados de derivados, y aborda la 
cuestión de la volatilidad de los precios en los derivados sobre materias primas. El nue-
vo marco mejora las condiciones de competencia en la negociación y la compensación 
de instrumentos financieros. Basándose en las normas ya en vigor, las normas de la Mi-
FID revisada refuerzan también la protección de los inversores introduciendo requisitos 
organizativos y de conducta rigurosos. El paquete MiFID II consta de una Directiva y 
un Reglamento. Los Estados miembros tienen que transponer la Directiva antes del 3 de 
julio de 2016. Está previsto que tanto la MiFID como el MiFIR comiencen a aplicarse a 
partir del 3 de enero de 2017.

El objetivo del proyecto de propuesta es aplazar el comienzo de la aplicación de los 
dos instrumentos que conforman el paquete MiFID II debido los problemas de eje-
cución técnica a los que se enfrentan la Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM), las autoridades nacionales competentes y las partes interesadas. Esos proble-
mas son de tal magnitud que el establecimiento de las infraestructuras de datos esencia-
les aún no se habrá podido completar para el 3 de enero de 2017.

Durante el proceso legislativo ya se habían reconocido el elevadísimo nivel de com-
plejidad del paquete MiFID II y la necesidad de llevar a cabo numerosas de medidas 
de ejecución. A tal efecto se había previsto un período de 30 meses entre las fechas de 
adopción e inicio de la aplicación, en lugar del período habitual, de 18 a 24 meses.

A pesar de la inusitada duración de ese período, la AEVM ha dejado claro a la Co-
misión que las dificultades de ejecución técnica son de tal magnitud que el 3 de enero 
de 2017 aún no se habrá podido completar el establecimiento de las infraestructuras de 
datos esenciales. Por lo tanto, si la fecha de inicio de la aplicación se mantuviera sin 
cambios, en la práctica ni las autoridades competentes ni los participantes del mercado 



BOPC 66
25 de febrer de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 95 

estarían en condiciones de aplicar las nuevas normas desde esa fecha. Ello generaría 
una situación de inseguridad jurídica y podría perturbar el mercado.

Teniendo en cuenta estas circunstancias excepcionales y los especiales problemas 
de ejecución técnica a los que se enfrentan en este caso concreto la AEVM y las auto-
ridades nacionales competentes, la Comisión considera necesario aplazar el inicio de la 
aplicación de los dos instrumentos que componen el paquete MiFID II. Dicho aplaza-
miento se limitará estrictamente a lo necesario para que la labor de ejecución técnica 
pueda concluirse.

1.2. Dificultad de obtención de los datos
La AEVM ha informado a la Comisión de que ni ella misma ni las autoridades na-

cionales competentes estarán en condiciones de aplicar el paquete MiFID II a partir del 
3 de enero de 2017. Ello se debe a las importantes dificultades que plantea la recogida 
de los datos necesarios para la aplicación de las normas en él previstas. En aras de la 
seguridad jurídica y para evitar las posibles perturbaciones del mercado, urge adaptar la 
fecha del comienzo de la aplicación del paquete MiFID II. Los motivos de la urgencia 
guardan relación con la necesidad de establecer nuevas y extensas redes electrónicas de 
recogida de datos entre los centros de negociación, las autoridades reguladoras nacio-
nales y la AEVM.

El nuevo marco exige que los centros de negociación y los internalizadores sistemá-
ticos faciliten a las autoridades competentes datos de referencia sobre los instrumentos 
financieros que describan de manera uniforme las características de cada instrumento 
financiero incluido en el ámbito de aplicación del paquete MiFID II. Se utilizan tam-
bién datos adicionales para otros fines, en particular para el cálculo de los diferentes 
umbrales de liquidez y transparencia utilizados para la negociación, en los centros co-
rrespondientes, de todos los instrumentos financieros que abarca la MiFID, así como 
para la notificación de las posiciones en derivados sobre materias primas.

A fin de recoger los datos de manera armonizada y eficiente, debe desarrollarse una 
nueva infraestructura de recopilación de datos. Ello obliga a la AEVM a establecer, 
junto con las autoridades nacionales competentes, un Sistema de Datos de Referencia 
sobre Instrumentos Financieros (SDRIF). Ese Sistema tendrá que abarcar toda la gama 
de instrumentos financieros que están incluidos en el ámbito de aplicación ampliado 
del paquete MiFID II. Para ello, el SDRIF tendrá que enlazar los flujos de datos entre 
la AEVM, las autoridades nacionales competentes y los cerca de 300 centros de nego-
ciación de toda la Unión Europea. La inmensa mayoría de los nuevos sistemas informá-
ticos en los que se apoya el SDRIF tendrán que ser desarrollados desde cero, sobre la 
base de nuevos parámetros.

La Comisión reconoce que, como consecuencia del volumen y la complejidad de los 
datos que deben ser recopilados y tratados para que el paquete MiFID II pueda comen-
zar a aplicarse, en particular a efectos de la notificación de las operaciones, los cálculos 
de la transparencia y la notificación de las posiciones en derivados sobre materias pri-
mas, ni las partes interesadas, como las plataformas de negociación, ni la AEVM ni las 
autoridades nacionales competentes están en condiciones de asegurar que las necesarias 
infraestructuras de recogida de datos hayan sido establecidas y puedan entrar en funcio-
namiento para el 3 de enero de 2017. Por lo tanto, el 2 de octubre de 2015, la AEVM in-
dicó a la Comisión que era inevitable retrasar la ejecución técnica del paquete MiFID II.

1.3. Ámbito de la propuesta
La falta de datos tiene consecuencias para múltiples áreas del paquete MiFID II. Por 

lo que se refiere a la regulación del mercado, es evidente que sin la base de los datos de 
referencia (identificación del instrumento) y las infraestructuras de datos adicionales 
para los cálculos de la transparencia y la notificación de las posiciones, no será posible 
aplicar la mayor parte de las normas del mercado. En particular: 

– Notificación de las operaciones: Sin datos de referencia será difícil determinar qué 
instrumentos quedan dentro del ámbito de aplicación. Además, la infraestructura nece-
saria para que los participantes del mercado notifiquen información a las autoridades 
competentes no estará disponible.

– Marco de transparencia: No es posible establecer ni aplicar las normas de transpa-
rencia de la negociación para todos los instrumentos financieros (acciones e instrumen-
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tos distintos de las acciones). Además, tampoco pueden determinarse los cálculos y los 
umbrales para la evaluación de la liquidez, las dispensas, los aplazamientos de la publi-
cación y, en el ámbito de las acciones, la doble limitación del volumen (que restringe la 
negociación no transparente o dark trading).

– Derivados sobre materias primas: A falta de notificación de las posiciones en deri-
vados sobre materias primas, será muy difícil aplicar los límites de las posiciones a di-
chos contratos. La falta de notificación de las posiciones limita la capacidad de detectar 
eficazmente los rebasamientos de tales límites.

– Regulación microestructural: Muchos de los requisitos relativos a la negociación 
algorítmica o de alta frecuencia dependen, por su propia naturaleza, de los datos. En 
particular, las disposiciones clave sobre el régimen de magnitudes de variación mínima 
(ticksize regime) y las exigencias relativas a las obligaciones y los sistemas de creación 
de mercado dependen también de la existencia de un mercado líquido determinado con 
arreglo al marco de transparencia.

Las normas para la protección del inversor, las normas de conducta y determina-
dos requisitos organizativos asociados en el marco del paquete MiFID II no se verán 
directamente afectados por la falta de datos. Una excepción importante la constituyen 
las normas de ejecución óptima (best execution), donde la existencia de un mercado lí-
quido y otros conceptos de transparencia sirven de referencia para la determinación del 
alcance de la divulgación de información. Por lo que respecta a las demás normas para 
la protección del inversor, aparte de las cuestiones relativas a la definición de los ins-
trumentos financieros o el ámbito de aplicación de la legislación, en general no existen 
interrelaciones entre los datos, pues tales normas se refieren directamente a la distribu-
ción, no a la negociación. Por lo tanto, se reconoce que un enfoque alternativo consisti-
ría en aplazar la fecha de inicio de la aplicación únicamente para la parte de la normati-
va directamente relacionada con la recogida de datos.

Sin embargo, tras un análisis detenido de esa opción, parece preferible extender el 
aplazamiento a todo el paquete, incluidas las normas para la protección del inversor, en 
lugar de aplicar un planteamiento escalonado: 

– evita el riesgo de que la aplicación escalonada genere confusión y costes innece-
sarios para las partes interesadas; el desarrollo simultáneo de las diversas infraestructu-
ras, en lugar de hacerlo por fases, haría el proceso más eficiente en términos de costes; 
por ejemplo, evita situaciones en que las empresas de inversión que participen en la eje-
cución de órdenes tengan que establecer requisitos organizativos / normas de conducta 
por fases, lo cual sería complicado, caro y oneroso; 

– evita tener que delimitar los ámbitos que pueden ser aplicados inmediatamente 
y aquellos que no, y, por tanto, evita el riesgo de provocar consecuencias involuntarias 
que quizá no se hayan previsto o considerado suficientemente; y 

– evita la necesidad de establecer normas transitorias, que no dejarían de plantear 
nuevas cuestiones y obligarían a la AEVM, las autoridades nacionales competentes y 
las partes interesadas a desviar recursos de la construcción del marco permanente.

Por consiguiente, atendiendo a las consideraciones expuestas, el aplazamiento del 
comienzo de la aplicación del conjunto de las disposiciones del paquete MiFID II resul-
ta necesario y está justificado.

1.4. Duración del aplazamiento
Un aplazamiento de un año proporcionará, en principio, un plazo razonable y su-

ficiente para que la AEVM, las autoridades nacionales competentes y los operadores 
puedan establecer la infraestructura de recogida de datos, notificaciones y cálculos de 
los umbrales de transparencia. El proceso de implementación consta de cinco fases: 1) 
requisitos para la actividad (en este caso, las necesarias normas técnicas de regulación/
ejecución); 2) especificaciones; 3) desarrollo; 4) pruebas, y 5) despliegue. La AEVM es-
tima que habrá completado esas fases para enero de 2018 en relación con los datos de 
referencia, los cálculos de la transparencia y los sistemas de notificación de las posicio-
nes. Lo anterior parte de la hipótesis de que para mediados de 2016 ya exista claridad 
jurídica suficiente sobre los requisitos definitivos con arreglo a las normas técnicas de 
regulación pertinentes. Sobre esta base, por consiguiente, el proyecto de propuesta apla-
za durante un año, hasta el 3 de enero de 2018, el comienzo de la aplicación de la tota-
lidad del marco.
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El aplazamiento del inicio de la aplicación de las medidas adoptadas por los Estados 
miembros para la transposición de la Directiva 2014/65/UE no debería repercutir en la 
adopción de los actos delegados y las normas técnicas que deberán elaborarse con arre-
glo a la misma. La Comisión debe adoptar las medidas expuestas de conformidad con 
el procedimiento previsto, a fin de que el sector pueda establecer sistemas internos y 
adaptarlos oportunamente para garantizar el cumplimiento de los nuevos requisitos en 
la fecha de comienzo de la aplicación de la Directiva 2014/65/UE.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 53, apartado 1, del TFUE. Es complementaria de 

la propuesta de reglamento que aplaza la entrada en vigor del MiFIR.

Subsidiariedad 
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la UE solo puede intervenir si los 

objetivos perseguidos no pueden alcanzarlos los Estados miembros por sí solos. La in-
tervención de la UE es necesaria para mejorar el funcionamiento del mercado interior y 
evitar el falseamiento de la competencia en el sector de los mercados de valores. A este 
respecto, la legislación que está siendo modificada ha sido adoptada respetando plena-
mente el principio de subsidiariedad y cualquier modificación de que sea objeto debe 
hacerse a través de una propuesta de la Comisión.

Proporcionalidad
La intervención de la UE es necesaria para alcanzar el objetivo de una correcta im-

plantación de la infraestructura de recogida de datos, según lo establecido en el paquete 
MiFID II. El aplazamiento propuesto, en términos de ámbito de aplicación y de dura-
ción, es necesario en aras del orden y la eficiencia de la planificación y ejecución por 
todas las partes interesadas. Por tanto, la presente propuesta garantizará la consecución 
del propósito original del paquete MiFID II, lograr que el mercado interior de servicios 
de valores funcione con plena eficacia y tenga un nivel elevado de transparencia y pro-
tección de los inversores.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas a las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto
La presente propuesta no va acompañada de una evaluación de impacto específi-

ca, pues ya se ha realizado una evaluación de ese tipo para el paquete MiFID II. Esta 
propuesta no modifica el fondo de los actos que lo componen ni impone nuevas obli-
gaciones a las empresas de inversión, los centros de negociación o cualesquiera otros 
operadores contemplados en él. Solo aspira a establecer, por motivos excepcionales vin-
culados en particular a la gran complejidad del paquete legislativo y los instrumentos 
de recogida de datos necesarios, un aplazamiento de un año de la fecha de inicio de la 
aplicación del paquete MiFID II, para proporcionar seguridad jurídica y permitir el de-
sarrollo de las necesarias infraestructuras de recogida de datos en aras de la aplicación 
efectiva y el cumplimiento de las nuevas normas por la AEVM y las autoridades nacio-
nales competentes.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias para la Comisión.

2016/0033 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2014/65/UE, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros, en lo tocante a determinadas fechas (texto pertinente a efectos 
del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 

53, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
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Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo1, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo2, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo3 y la 

Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo4 son piezas importantes 
de la legislación financiera adoptada a raíz de la crisis financiera en lo que se refiere a 
los mercados de valores, los intermediarios de inversiones y los centros de negociación. 
El nuevo marco refuerza las disposiciones de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo5, a la que sustituye.

(2) El Reglamento (UE) n.º 600/2014 y la Directiva 2014/65/UE establecen requisi-
tos en lo que respecta a la autorización y el funcionamiento de las empresas de inver-
sión, los mercados regulados y los prestadores de servicios de suministro de datos. El 
nuevo marco armoniza el régimen de limitación de posiciones para los derivados sobre 
materias primas a fin de mejorar la transparencia, favorecer la formación de precios or-
denada e impedir el abuso de mercado. Asimismo, introduce normas sobre la negocia-
ción de alta frecuencia y mejora la supervisión de los mercados financieros armonizan-
do las sanciones administrativas. Basándose en las normas ya en vigor, el nuevo marco 
refuerza también la protección de los inversores introduciendo requisitos organizati-
vos y de conducta rigurosos. Los Estados miembros tienen que transponer la Directiva 
2014/65/UE antes del 3 de julio de 2016.

(3) El nuevo marco establecido en el Reglamento (UE) n.º 600/2014 y la Directiva 
2014/65/UE exige que los centros de negociación y los internalizadores sistemáticos 
faciliten a las autoridades competentes datos de referencia sobre los instrumentos fi-
nancieros que describan de manera uniforme las características de cada instrumento 
financiero sujeto a dicha Directiva. Esos datos también se utilizan para otros fines, por 
ejemplo para el cálculo de los umbrales de transparencia y liquidez, así como para la 
notificación de las posiciones en derivados sobre materias primas.

(4) A fin de recoger los datos de manera armonizada y eficiente, se está desarrollando 
una nueva infraestructura de recopilación de datos. A tal fin, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (AEVM), junto con las autoridades nacionales competentes, están 
obligadas a establecer un Sistema de Datos de Referencia sobre Instrumentos Financie-
ros (SDRIF). Abarcará una amplia gama de instrumentos financieros incluidos en el ám-
bito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 600/2014 y enlazará los flujos de datos entre 
la AEVM, las autoridades nacionales competentes y los centros de negociación en toda 
la Unión. La inmensa mayoría de los nuevos sistemas informáticos en los que se apoya 
el SDRIF tendrán que ser desarrollados desde cero, sobre la base de nuevos parámetros.

(5) De conformidad con el artículo 93 de la Directiva 2014/65/UE, los Estados miem-
bros han de aplicar las medidas de transposición de dicha Directiva a partir del 3 de 
enero de 2017. No obstante, como consecuencia del volumen y la complejidad de los 
datos que deben ser recopilados y tratados para que el nuevo marco pueda comenzar a 
aplicarse, en particular a efectos de la notificación de las operaciones, los cálculos de 
la transparencia y la notificación de las posiciones en derivados sobre materias primas, 
las partes interesadas, como las plataformas de negociación, la AEVM y las autorida-
des nacionales competentes no están en condiciones de asegurar que las necesarias in-
fraestructuras de recogida de datos hayan sido establecidas y puedan entrar en funcio-
namiento para esa fecha.

(6) La ausencia de las infraestructuras de recogida de datos tiene repercusiones 
en todo el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 600/2014 y de la Directiva 
2014/65/UE. Sin datos no será posible establecer una delimitación precisa de los instru-

1. DO C […] de […], p. […].
2. DO C […] de […], p. […].
3. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumen-
tos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
4. Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de 
instrumentos financieros, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).
5. Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumen-
tos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).
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mentos financieros que entran en el ámbito de aplicación del nuevo marco. Tampoco será 
posible adaptar las normas de transparencia pre-negociación y post-negociación, a fin de 
determinar qué instrumentos son líquidos y cuándo deben concederse dispensas o apla-
zamientos a efectos de la publicación.

(7) A falta de datos, los centros de negociación y las empresas de inversión no po-
drán notificar las operaciones ejecutadas a las autoridades competentes. A falta de no-
tificación de las posiciones en derivados sobre materias primas, será difícil aplicar a di-
chos contratos las limitaciones de posiciones. La falta de notificación de las posiciones 
restringe la capacidad de detectar eficazmente los rebasamientos de las limitaciones co-
rrespondientes. Muchos de los requisitos relativos a la negociación algorítmica también 
dependen de datos.

(8) La ausencia de infraestructura de recogida de datos también complicará la apli-
cación de las normas sobre ejecución óptima por parte de las empresas de inversión. 
Los centros de negociación y los internalizadores sistemáticos no serán capaces de pu-
blicar los datos relativos a la calidad de la ejecución de las operaciones en esos centros. 
Las empresas de inversión no recibirán importantes datos sobre ejecución que les ayu-
darían a determinar la mejor manera de ejecutar las órdenes de los clientes.

(9) A fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar posibles perturbaciones del 
mercado, es necesario y está justificado tomar medidas urgentes para aplazar el inicio 
de la aplicación de todo el marco, incluidos todos los actos delegados y de ejecución.

(10) El proceso de implantación de la infraestructura de datos comprende cinco fa-
ses: requisitos para la actividad, especificaciones, desarrollo, pruebas y despliegue. La 
AEVM estima que esas fases deberían haberse completado para enero de 2018, siempre 
que exista seguridad jurídica sobre los requisitos definitivos con arreglo a las normas 
técnicas de regulación pertinentes para junio de 2016.

(11) A la vista de las circunstancias excepcionales, y con el fin de que la AEVM, las 
autoridades nacionales competentes y las partes interesadas puedan completar la imple-
mentación operativa, es conveniente aplazar en doce meses, hasta el 3 de enero de 2018, 
la fecha a partir de la cual los Estados miembros deben aplicar las medidas de trans-
posición de la Directiva 2014/65/UE y la fecha en la que la derogación de la Directiva 
2004/39/CE surtirá efecto. Los informes y las revisiones deben diferirse en consecuencia.

(12) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2014/65/UE en consecuencia.
Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1
La Directiva 2014/65/UE queda modificada como sigue: 
1) El artículo 90 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 1, la fecha «3 de marzo de 2019» se sustituye por «3 de marzo de 

2020»; 
b) el apartado 2 queda modificado del siguiente modo: 
i) la fecha «3 de septiembre de 2018» se sustituye por «3 de septiembre de 2019»; 
ii) la fecha «3 de septiembre de 2020» se sustituye por «3 de septiembre de 2021»; 
c) en el apartado 4, la fecha «1 de enero de 2018» se sustituye por «1 de enero de 

2019».
2) En el artículo 93, apartado 1, párrafo segundo, la fecha «3 de enero de 2017» se 

sustituye por «3 de enero de 2018» y la fecha «3 de septiembre de 2018» se sustituye por 
«3 de septiembre de 2019».

3) En el artículo 94, la fecha «3 de enero de 2017» se sustituye por «3 de enero de 
2018».

4) En el artículo 95, apartado 1, la fecha «3 de julio de 2020» se sustituye por «3 de 
enero de 2021» y la fecha «3 de enero de 2017» se sustituye por «3 de enero de 2018».

Artículo 2
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Dia

rio Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente
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TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 4 dies hàbils (del 26.02.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 600/2014, relatiu als mercats d’instruments financers, el 
Reglament (UE) 596/2014, sobre l’abús de mercat, i el Reglament (UE) 
909/2014, sobre el millorament de la liquidació de valors a la Unió Europea 
i els dipositaris centrals de valors, pel que fa a determinades dates
295-00030/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 16.02.2016 

Reg. 8893 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 600/2014, relativo a los mercados 
de instrumentos financieros, el Reglamento (UE) n.º 596/2014, sobre el 
abuso de mercado, y el Reglamento (UE) n.º 909/2014, sobre la mejora de 
la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales 
de valores, en lo que respecta a determinadas fechas [COM(2016) 57 final] 
[2016/0034 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a 
efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la 
mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución 
debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de 
la remisión de la iniciativa legislativa europea.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados y 
el Senado se han constituido el día 13 de enero de 2016. Por tanto, los documentos que 
su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión Mixta que se 
constituirá en las próximas semanas.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 10.2.2016, COM(2016) 57 final, 2016/0034 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n.º 600/2014, relativo a los mercados de 
instrumentos financieros, el Reglamento (UE) n.º 596/2014, sobre el abuso de 
mercado, y el Reglamento (UE) n.º 909/2014, sobre la mejora de la liquidación 
de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores, en lo 
que respecta a determinadas fechas (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

1.1. Motivaciones de la propuesta
A raíz de la crisis financiera fueron adoptados la Directiva 2014/65/UE («MiFID») 

y el Reglamento (UE) n.º 600/2014 («MIiFIR»). El conjunto que ambos componen, de-
nominado «el paquete MiFID II», abarca los mercados de valores, los intermediarios de 
inversiones y los centros de negociación. El nuevo marco refuerza y sustituye al actual 
marco de la MiFID.

El paquete MiFID II amplía el número de instrumentos financieros que abarcan las 
normas de negociación y garantiza que esta tenga lugar en plataformas reguladas. In-
troduce normas sobre la negociación de alta frecuencia. Mejora la transparencia y la su-
pervisión de los mercados financieros, incluidos los mercados de derivados, y aborda la 
cuestión de la volatilidad de los precios en los derivados sobre materias primas. El nue-
vo marco mejora las condiciones de competencia en la negociación y la compensación 
de instrumentos financieros. Basándose en las normas ya en vigor, las normas de la Mi-
FID revisada refuerzan también la protección de los inversores introduciendo requisitos 
organizativos y de conducta rigurosos. El paquete MiFID II consta de una Directiva y 
un Reglamento. Los Estados miembros tienen que transponer la Directiva antes del 3 de 
julio de 2016. Está previsto que tanto la MiFID como el MiFIR comiencen a aplicarse a 
partir del 3 de enero de 2017.

El objetivo del proyecto de propuesta es aplazar el comienzo de la aplicación de 
los dos instrumentos que conforman el paquete MiFID II debido los problemas de eje-
cución técnica a los que se enfrentan la Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM), las autoridades nacionales competentes y las partes interesadas. Esos proble-
mas son de tal magnitud que el establecimiento de las infraestructuras de datos esencia-
les aún no se habrá podido completar para el 3 de enero de 2017.

Durante el proceso legislativo ya se habían reconocido el elevadísimo nivel de com-
plejidad del paquete MiFID II y la necesidad de llevar a cabo numerosas de medidas 
de ejecución. A tal efecto se había previsto un período de 30 meses entre las fechas de 
adopción e inicio de la aplicación, en lugar del período habitual, de 18 a 24 meses.

A pesar de la inusitada duración de ese período, la AEVM ha dejado claro a la Co-
misión que las dificultades de ejecución técnica son de tal magnitud que el 3 de enero 
de 2017 aún no se habrá podido completar el establecimiento de las infraestructuras de 
datos esenciales. Por lo tanto, si la fecha de inicio de la aplicación se mantuviera sin 
cambios, en la práctica ni las autoridades competentes ni los participantes del mercado 
estarían en condiciones de aplicar las nuevas normas desde esa fecha. Ello generaría 
una situación de inseguridad jurídica y podría perturbar el mercado.

Teniendo en cuenta estas circunstancias excepcionales y los especiales problemas 
de ejecución técnica a los que se enfrentan en este caso concreto la AEVM y las auto-
ridades nacionales competentes, la Comisión considera necesario aplazar el inicio de la 
aplicación de los dos instrumentos que componen el paquete MiFID II. Dicho aplaza-
miento se limitará estrictamente a lo necesario para que la labor de ejecución técnica 
pueda concluirse.

1.2. Dificultad de obtención de los datos
La AEVM ha informado a la Comisión de que ni ella misma ni las autoridades na-

cionales competentes estarán en condiciones de aplicar el paquete MiFID II a partir del 
3 de enero de 2017. Ello se debe a las importantes dificultades que plantea la recogida 
de los datos necesarios para la aplicación de las normas en él previstas. En aras de la 
seguridad jurídica y para evitar las posibles perturbaciones del mercado, urge adaptar la 



BOPC 66
25 de febrer de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 102

fecha del comienzo de la aplicación del paquete MiFID II. Los motivos de la urgencia 
guardan relación con la necesidad de establecer nuevas y extensas redes electrónicas de 
recogida de datos entre los centros de negociación, las autoridades reguladoras nacio-
nales y la AEVM.

El nuevo marco exige que los centros de negociación y los internalizadores sistemá-
ticos faciliten a las autoridades competentes datos de referencia sobre los instrumentos 
financieros que describan de manera uniforme las características de cada instrumento 
financiero incluido en el ámbito de aplicación del paquete MiFID II. Se utilizan tam-
bién datos adicionales para otros fines, en particular para el cálculo de los diferentes 
umbrales de liquidez y transparencia utilizados para la negociación, en los centros co-
rrespondientes, de todos los instrumentos financieros que abarca la MiFID, así como 
para la notificación de las posiciones en derivados sobre materias primas.

A fin de recoger los datos de manera armonizada y eficiente, debe desarrollarse una 
nueva infraestructura de recopilación de datos. Ello obliga a la AEVM a establecer, 
junto con las autoridades nacionales competentes, un Sistema de Datos de Referencia 
sobre Instrumentos Financieros (SDRIF). Ese Sistema tendrá que abarcar toda la gama 
de instrumentos financieros que están incluidos en el ámbito de aplicación ampliado 
del paquete MiFID II. Para ello, el SDRIF tendrá que enlazar los flujos de datos entre 
la AEVM, las autoridades nacionales competentes y los cerca de 300 centros de nego-
ciación de toda la Unión Europea. La inmensa mayoría de los nuevos sistemas informá-
ticos en los que se apoya el SDRIF tendrán que ser desarrollados desde cero, sobre la 
base de nuevos parámetros.

La Comisión reconoce que, como consecuencia del volumen y la complejidad de los 
datos que deben ser recopilados y tratados para que el paquete MiFID II pueda comen-
zar a aplicarse, en particular a efectos de la notificación de las operaciones, los cálcu-
los de la transparencia y la notificación de las posiciones en derivados sobre materias 
primas, ni las partes interesadas, como las plataformas de negociación, ni la AEVM ni 
las autoridades nacionales competentes están en condiciones de asegurar que las ne-
cesarias infraestructuras de recogida de datos hayan sido establecidas y puedan entrar 
en funcionamiento para el 3 de enero de 2017. Por lo tanto, el 2 de octubre de 2015, la 
AEVM indicó a la Comisión que era inevitable retrasar la ejecución técnica del paquete 
MiFID II.

1.3. Ámbito de la propuesta
La falta de datos tiene consecuencias para múltiples áreas del paquete MiFID II. Por 

lo que se refiere a la regulación del mercado, es evidente que sin la base de los datos de 
referencia (identificación del instrumento) y las infraestructuras de datos adicionales 
para los cálculos de la transparencia y la notificación de las posiciones, no será posible 
aplicar la mayor parte de las normas del mercado. En particular: 

– Notificación de las operaciones: Sin datos de referencia será difícil determinar qué 
instrumentos quedan dentro del ámbito de aplicación. Además, la infraestructura nece-
saria para que los participantes del mercado notifiquen información a las autoridades 
competentes no estará disponible.

– Marco de transparencia: No es posible establecer ni aplicar las normas de transpa-
rencia de la negociación para todos los instrumentos financieros (acciones e instrumen-
tos distintos de las acciones). Además, tampoco pueden determinarse los cálculos y los 
umbrales para la evaluación de la liquidez, las dispensas, los aplazamientos de la publi-
cación y, en el ámbito de las acciones, la doble limitación del volumen (que restringe la 
negociación no transparente o dark trading).

– Derivados sobre materias primas: A falta de notificación de las posiciones en deri-
vados sobre materias primas, será muy difícil aplicar los límites de las posiciones a di-
chos contratos. La falta de notificación de las posiciones limita la capacidad de detectar 
eficazmente los rebasamientos de tales límites.

– Regulación microestructural: Muchos de los requisitos relativos a la negociación 
algorítmica o de alta frecuencia dependen, por su propia naturaleza, de los datos. En 
particular, las disposiciones clave sobre el régimen de magnitudes de variación mínima 
(ticksize regime) y las exigencias relativas a las obligaciones y los sistemas de creación 
de mercado dependen también de la existencia de un mercado líquido determinado con 
arreglo al marco de transparencia.
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Las normas para la protección del inversor, las normas de conducta y determina-
dos requisitos organizativos asociados en el marco del paquete MiFID II no se verán 
directamente afectados por la falta de datos. Una excepción importante la constituyen 
las normas de ejecución óptima (best execution), donde la existencia de un mercado lí-
quido y otros conceptos de transparencia sirven de referencia para la determinación del 
alcance de la divulgación de información. Por lo que respecta a las demás normas para 
la protección del inversor, aparte de las cuestiones relativas a la definición de los ins-
trumentos financieros o el ámbito de aplicación de la legislación, en general no existen 
interrelaciones entre los datos, pues tales normas se refieren directamente a la distribu-
ción, no a la negociación. Por lo tanto, se reconoce que un enfoque alternativo consisti-
ría en aplazar la fecha de inicio de la aplicación únicamente para la parte de la normati-
va directamente relacionada con la recogida de datos.

Sin embargo, tras un análisis detenido de esa opción, parece preferible extender el 
aplazamiento a todo el paquete, incluidas las normas para la protección del inversor, en 
lugar de aplicar un planteamiento escalonado: 

– evita el riesgo de que la aplicación escalonada genere confusión y costes innece-
sarios para las partes interesadas; el desarrollo simultáneo de las diversas infraestructu-
ras, en lugar de hacerlo por fases, haría el proceso más eficiente en términos de costes; 
por ejemplo, evita situaciones en que las empresas de inversión que participen en la eje-
cución de órdenes tengan que establecer requisitos organizativos / normas de conducta 
por fases, lo cual sería complicado, caro y oneroso; 

– evita tener que delimitar los ámbitos que pueden ser aplicados inmediatamente 
y aquellos que no, y, por tanto, evita el riesgo de provocar consecuencias involuntarias 
que quizá no se hayan previsto o considerado suficientemente; y

– evita la necesidad de establecer normas transitorias, que no dejarían de plantear 
nuevas cuestiones y obligarían a la AEVM, las autoridades nacionales competentes y 
las partes interesadas a desviar recursos de la construcción del marco permanente.

Por consiguiente, atendiendo a las consideraciones expuestas, el aplazamiento del 
comienzo de la aplicación del conjunto de las disposiciones de la MiFID II resulta ne-
cesario y está justificado.

No obstante, cambiar la fecha de aplicabilidad del paquete MiFID II tiene conse-
cuencias para la aplicabilidad de otros actos legislativos, en particular el Reglamento 
(UE) n.º 596/2014 («Reglamento sobre el abuso de mercado») y el Reglamento (UE) 
n.º 909/2014 («Reglamento sobre los depositarios centrales de valores»).

El marco sobre el abuso de mercado será aplicable a determinados conceptos y de-
finiciones del paquete MiFID II. Como el Reglamento sobre el abuso de mercado de-
bería aplicarse desde el 3 de julio de 2016, contiene ya una disposición que garantiza 
que, antes de la fecha inicialmente prevista para el inicio de la aplicación del paquete 
MiFID II, se aplicarán los conceptos y las normas de la MiFID I. En aras de la seguri-
dad jurídica durante el período comprendido entre la fecha inicialmente prevista para el 
comienzo de la aplicación del paquete MiFID II y la nueva fecha a tal efecto, es nece-
sario aclarar en el Reglamento sobre el abuso de mercado que los conceptos y las nor-
mas establecidos en la MiFID I deben aplicarse hasta dicha nueva fecha. El Reglamento 
sobre el abuso de mercado también hace referencia a conceptos que serán introducidos 
por el paquete MiFID II, tales como los sistemas organizados de contratación («SOC»), 
los mercados de pequeñas y medianas empresas («PYME») en expansión, los derechos 
de emisión o los productos subastados basados en ellos. El Reglamento sobre el abuso 
de mercado establece que sus disposiciones no se aplicarán a esos conceptos hasta la fe-
cha inicialmente prevista de comienzo de la aplicación del paquete MiFID II. Por tanto, 
también es necesario aclarar en el Reglamento sobre el abuso de mercado que las dispo-
siciones relativas a los SOC, los mercados de PYME en expansión, los derechos de emi-
sión o los productos subastados basados en ellos no se aplicarán hasta la nueva fecha de 
comienzo de la aplicación del paquete MiFID II.

Por lo que respecta al Reglamento sobre los depositarios centrales de valores, las 
consecuencias son de dos tipos. En primer lugar, hay consecuencias para la aplicación 
de las normas sobre disciplina de liquidación a los sistemas multilaterales de nego-
ciación («SMN») que soliciten su registro como mercados de PYME en expansión de 
conformidad con la Directiva 2014/65/UE. En concreto, esas normas permiten que los 
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SMN que cumplan los criterios de un mercado de PYME en expansión en el marco del 
paquete MiFID II apliquen un período de prórroga más largo para la liquidación de las 
operaciones mientras no se haya completado su registro como mercado de tal naturale-
za. En segundo lugar, a fin de disponer de un marco legislativo claro y coherente para la 
negociación y la liquidación, el Reglamento sobre los depositarios centrales de valores 
se basa en muchos de los conceptos y las definiciones del paquete MiFID II. En aras de 
la seguridad jurídica durante el período comprendido entre la anterior fecha de inicio de 
la aplicación y la nueva fecha a tal efecto, es necesario aclarar que las normas estableci-
das en la MiFID I deben utilizarse hasta dicha nueva fecha.

1.4. Duración del aplazamiento
Un aplazamiento de un año proporcionará, en principio, un plazo razonable y su-

ficiente para que la AEVM, las autoridades nacionales competentes y los operadores 
puedan establecer la infraestructura de recogida de datos, notificaciones y cálculos de 
los umbrales de transparencia. El proceso de implementación consta de cinco fases: 1) 
requisitos para la actividad (en este caso, las necesarias normas técnicas de regulación/
ejecución); 2) especificaciones; 3) desarrollo; 4) pruebas, y 5) despliegue. La AEVM es-
tima que habrá completado esas fases para enero de 2018 en relación con los datos de 
referencia, los cálculos de la transparencia y los sistemas de notificación de las posicio-
nes. Lo anterior parte de la hipótesis de que para mediados de 2016 ya exista claridad 
jurídica suficiente sobre los requisitos definitivos con arreglo a las normas técnicas de 
regulación pertinentes. Sobre esta base, por consiguiente, el proyecto de propuesta apla-
za durante un año, hasta el 3 de enero de 2018, el comienzo de la aplicación de la tota-
lidad del marco.

El aplazamiento del inicio de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 600/2014 no 
debería repercutir en la adopción de actos delegados y normas técnicas en virtud del 
mismo. La Comisión debe adoptar las medidas expuestas de conformidad con el proce-
dimiento previsto, a fin de que el sector pueda establecer sistemas internos y adaptarlos 
oportunamente para garantizar el cumplimiento de los nuevos requisitos en la fecha de 
comienzo de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 600/2014.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 114 del TFUE. Es complementaria de la propues-

ta de reglamento que aplaza la entrada en vigor de la MiFID.

Subsidiariedad 
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la UE solo puede intervenir si los 

objetivos perseguidos no pueden alcanzarlos los Estados miembros por sí solos. La in-
tervención de la UE es necesaria para mejorar el funcionamiento del mercado interior y 
evitar el falseamiento de la competencia en el sector de los mercados de valores. A este 
respecto, la legislación que está siendo modificada ha sido adoptada respetando plena-
mente el principio de subsidiariedad y cualquier modificación de que sea objeto debe 
hacerse a través de una propuesta de la Comisión.

Proporcionalidad
La intervención de la UE es necesaria para alcanzar el objetivo de una correcta im-

plantación de la infraestructura de recogida de datos, según lo establecido en el paquete 
MiFID II. El aplazamiento propuesto, en términos de ámbito de aplicación y de dura-
ción, es necesario en aras del orden y la eficiencia de la planificación y ejecución por 
todas las partes interesadas. Por tanto, la presente propuesta garantizará la consecución 
del propósito original del paquete MiFID II, lograr que el mercado interior de servicios 
de valores funcione con plena eficacia y tenga un nivel elevado de transparencia y pro-
tección de los inversores.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas a las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto
La presente propuesta no va acompañada de una evaluación de impacto específi-

ca, pues ya se ha realizado una evaluación de ese tipo para el paquete MiFID II. Esta 
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propuesta no modifica el fondo de los actos que lo componen ni impone nuevas obli-
gaciones a las empresas de inversión, los centros de negociación o cualesquiera otros 
operadores en él contemplados. Solo aspira a establecer, por motivos excepcionales vin-
culados en particular a la gran complejidad del paquete legislativo y los instrumentos 
de recogida de datos necesarios, un aplazamiento de un año de la fecha de inicio de la 
aplicación del paquete MiFID II, para proporcionar seguridad jurídica y permitir el de-
sarrollo de las necesarias infraestructuras de recogida de datos en aras de la aplicación 
efectiva y el cumplimiento de las nuevas normas por la AEVM y las autoridades nacio-
nales competentes.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias para la Comisión.

2016/0034 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n.º 600/2014, relativo a los mercados de 
instrumentos financieros, el Reglamento (UE) n.º 596/2014, sobre el abuso de 
mercado, y el Reglamento (UE) n.º 909/2014, sobre la mejora de la liquidación 
de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores, en lo 
que respecta a determinadas fechas (texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 

114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 
Visto el dictamen del Banco Central Europeo1,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo2, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo3 y la 

Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo4 son piezas importantes 
de la legislación financiera adoptada a raíz de la crisis financiera en lo que se refiere a 
los mercados de valores, los intermediarios de inversiones y los centros de negociación. 
El nuevo marco refuerza las disposiciones de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo5, a la que sustituye.

(2) El Reglamento (UE) n.º 600/2014 y la Directiva 2014/65/UE establecen requisitos 
en lo que respecta a la autorización y el funcionamiento de las empresas de inversión, los 
mercados regulados y los prestadores de servicios de suministro de datos. El nuevo mar-
co armoniza el régimen de limitación de posiciones para los derivados sobre materias 
primas a fin de mejorar la transparencia, favorecer la formación de precios ordenada e 
impedir el abuso de mercado. Asimismo, introduce normas sobre la negociación de alta 
frecuencia y mejora la supervisión de los mercados financieros armonizando las sancio-
nes administrativas. Basándose en las normas ya en vigor, el nuevo marco refuerza tam-
bién la protección de los inversores introduciendo requisitos organizativos y de conducta 
rigurosos. Las nuevas normas deben aplicarse a partir del 3 de enero de 2017.

(3) El nuevo marco establecido en el Reglamento (UE) n.º 600/2014 y la Directiva 
2014/65/UE exige que los centros de negociación y los internalizadores sistemáticos 
faciliten a las autoridades competentes datos de referencia sobre los instrumentos fi-
nancieros que describan de manera uniforme las características de cada instrumento 
financiero sujeto a dicha Directiva. Esos datos también se utilizan para otros fines, por 

1. DO C […] de […], p. […].
2. DO C […] de […], p. […].
3. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumen-
tos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
4. Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de 
instrumentos financieros, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).
5. Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumen-
tos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).
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ejemplo para el cálculo de los umbrales de transparencia y liquidez, así como para la 
notificación de las posiciones en derivados sobre materias primas.

(4) A fin de recoger los datos de manera armonizada y eficiente, se está desarrollan-
do una nueva infraestructura de recopilación de datos. A tal fin, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (AEVM), junto con las autoridades nacionales competentes, están 
obligadas a establecer un Sistema de Datos de Referencia sobre Instrumentos Financie-
ros (SDRIF). Abarcará una amplia gama de instrumentos financieros incluidos en el ám-
bito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 600/2014 y enlazará los flujos de datos de la 
AEVM, las autoridades nacionales competentes y los centros de negociación en toda la 
Unión. La inmensa mayoría de los nuevos sistemas informáticos en los que se apoya el 
SDRIF tendrán que ser desarrollados desde cero, sobre la base de nuevos parámetros.

(5) Dada la complejidad del nuevo marco y la necesidad de un elevadísimo núme-
ro de actos delegados y de ejecución, la fecha de aplicabilidad del Reglamento (UE) 
n.º 600/2014 se ha aplazado 30 meses a partir de la fecha de entrada en vigor. Pese a la 
inusitada duración de ese período, las partes interesadas, como las plataformas de nego-
ciación, las autoridades nacionales competentes y la AEVM no están en condiciones de 
garantizar que las necesarias infraestructuras de datos hayan sido establecidas y pue-
dan comenzar a funcionar para el 3 de enero de 2017. Ello se debe al volumen y la com-
plejidad de los datos que deben ser recopilados y tratados para que el nuevo marco esté 
operativo, en particular a efectos de la notificación de las operaciones, los cálculos de 
la transparencia y la notificación de las posiciones en derivados sobre materias primas.

(6) La ausencia de las infraestructuras de recogida de datos tiene repercusiones 
en todo el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 600/2014 y de la Directiva 
2014/65/UE. Sin datos no será posible establecer una delimitación precisa de los ins-
trumentos financieros que entran en el ámbito de aplicación del nuevo marco. Tampoco 
será posible adaptar las normas de transparencia pre-negociación y post-negociación, a 
fin de determinar qué instrumentos son líquidos y cuándo deben concederse dispensas 
o aplazamientos a efectos de la publicación.

(7) A falta de datos, los centros de negociación y las empresas de inversión no po-
drán notificar las operaciones ejecutadas a las autoridades competentes. A falta de no-
tificación de las posiciones en derivados sobre materias primas, será difícil aplicar a di-
chos contratos las limitaciones de posiciones. La falta de notificación de las posiciones 
restringe la capacidad de detectar eficazmente los rebasamientos de las limitaciones 
correspondientes. Por ejemplo, muchos de los requisitos relativos a la negociación algo-
rítmica también dependen de datos.

(8) La ausencia de infraestructuras de recogida de datos también complicará la apli-
cación de las normas sobre ejecución óptima por parte de las empresas de inversión. 
Los centros de negociación y los internalizadores sistemáticos no serán capaces de pu-
blicar los datos relativos a la calidad de la ejecución de las operaciones en esos centros. 
Las empresas de inversión no recibirán importantes datos sobre ejecución que les ayu-
darían a determinar la mejor manera de ejecutar las órdenes de los clientes.

(9) A fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar posibles perturbaciones del 
mercado, es necesario y está justificado tomar medidas urgentes para aplazar el inicio 
de la aplicación de todo el marco, incluidos todos los actos delegados y de ejecución.

(10) El proceso de implantación de la infraestructura de datos comprende cinco fa-
ses: requisitos para la actividad, especificaciones, desarrollo, pruebas y despliegue. La 
AEVM estima que esas fases deberían haberse completado para enero de 2018, siempre 
que exista seguridad jurídica sobre los requisitos definitivos con arreglo a las normas 
técnicas de regulación pertinentes para junio de 2016.

(11) A la vista de las circunstancias excepcionales y con el fin de que la AEVM, las 
autoridades nacionales competentes y las partes interesadas puedan completarla imple-
mentación operativa, conviene aplazar durante doce meses, hasta el 3 de enero de 2018, 
la fecha de aplicación del Reglamento (UE) n.º 600/2014. Los informes y las revisiones 
deben diferirse en consecuencia.

(12) El Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo6 con-
tiene una referencia a la fecha de aplicación del Reglamento (UE) n.º 600/2014 y de 

6. Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado 
(Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO L 173 de 12.6.2014, p. 1).
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la Directiva 2014/65/UE. A fin de garantizar que las referencias del Reglamento (UE) 
n.º 596/2014 a los sistemas organizados de contratación, los mercados de pequeñas y 
medianas empresas («PYME») en expansión, los derechos de emisión o los productos 
subastados basados en ellos no se apliquen hasta la fecha de aplicación del Reglamento 
(UE) n.º 600/2014 y de la Directiva 2014/65/UE, conviene ajustar el artículo 39, aparta-
do 4, del Reglamento (UE) n.º 596/2014, que establece que las referencias a dichos actos 
deben interpretarse como realizadas a la Directiva 2004/39/CE, teniendo en cuenta el 
aplazamiento de la fecha de aplicación de ambos actos.

(13) La liquidación de las operaciones de valores está estrechamente relacionada con 
la negociación de valores. Así pues, el Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo7 contiene varias referencias a la fecha de aplicación del Regla-
mento (UE) n.º 600/2014 y de la Directiva 2014/65/UE. Antes de esa fecha, las referen-
cias a esos dos actos deben interpretarse como realizadas a la Directiva 2004/39/CE. El 
Reglamento (UE) n.º 909/2014 establece asimismo un régimen transitorio para la apli-
cación de las normas sobre disciplina de liquidación a los sistemas multilaterales de ne-
gociación («SMN») que solicitan su registro como mercados de PYME en expansión de 
conformidad con la Directiva 2014/65/UE.

(14) El Reglamento (UE) n.º 909/2014 debe ser modificado para que en él se haga 
referencia a la Directiva 2004/39/CE hasta la nueva fecha de aplicación del Reglamen-
to (UE) n.º 600/2014 y de la Directiva 2014/65/UE, y que las disposiciones transito-
rias para los SMN que soliciten su registro como mercados de PYME en expansión 
de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 909/2014 se mantengan, de modo que los 
SMN dispongan de tiempo suficiente para solicitar tal registro con arreglo a la Directi-
va 2014/65/UE.

(15) Procede, por tanto, modificar los Reglamentos (UE) n.º 600/2014, (UE) n.º 596/2014 
y (UE) n.º 909/2014 en consecuencia.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE) n.º 600/2014 queda modificado como sigue: 
1) En el artículo 4, apartado 7, la fecha «3 de enero de 2017» se sustituye por «3 de 

enero de 2018»; y la fecha «3 de enero de 2019» se sustituye por «3 de enero de 2020».
2) En el artículo 5, apartado 8, la fecha «3 de enero de 2016» se sustituye por «3 de 

enero de 2017».
3) En el artículo 19, apartado 1, la fecha «3 de enero de 2019» se sustituye por «3 de 

enero de 2020».
4) En el artículo 26, apartado 10, la fecha «3 de enero de 2019» se sustituye por «3 

de enero de 2020».
5) El artículo 35, apartado 5, se modifica como sigue: 
a) la fecha «3 de enero de 2017» se sustituye por «3 de enero de 2018»; 
b) la fecha «3 de julio de 2019» se sustituye por «3 de julio de 2020».
6) En el artículo 37, apartado 2, la fecha «3 de enero de 2017» se sustituye por «3 de 

enero de 2018».
7) El artículo 52 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 1, la fecha «3 de marzo de 2019» se sustituye por «3 de marzo de 

2020»; 
b) en el apartado 4, la fecha «3 de marzo de 2019» se sustituye por «3 de marzo de 

2020»; 
c) en el apartado 5, la fecha «3 de marzo de 2019» se sustituye por «3 de marzo de 

2020»; 
d) en el apartado 6, la fecha «3 de marzo de 2019» se sustituye por «3 de marzo de 

2020»; 
e) en el apartado 7, la fecha «3 de julio de 2019» se sustituye por «3 de julio de 2020»; 
f) en el apartado 8, la fecha «3 de julio de 2019» se sustituye por «3 de julio de 2020»; 
g) en el apartado 9, párrafo primero, la fecha «3 de julio de 2019» se sustituye por 

«3 de julio de 2020»; 

7. Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquida-
ción de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE 
y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012 (DO L 257 de 28.8.2014, p. 1).
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h) en el apartado 9, párrafo segundo, la fecha «3 de julio de 2021» se sustituye por 
«3 de julio de 2022»; 

i) en el apartado 10, párrafo primero, la fecha «3 de julio de 2019» se sustituye por 
«3 de julio de 2020»; 

j) en el apartado 11, la fecha «3 de julio de 2019» se sustituye por «3 de julio de 2020»; 
k) en el apartado 12, párrafo segundo, la fecha «3 de enero de 2017» se sustituye por 

«3 de enero de 2018».
8) En el artículo 54, apartado 2, párrafo primero, la fecha «3 de julio de 2019» se 

sustituye por «3 de julio de 2020».
9) El artículo 55 queda modificado como sigue: 
a) el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«El presente Reglamento se aplicará a partir del 3 de enero de 2018.»
b) el párrafo cuarto se sustituye por el texto siguiente: 
«No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo, el artículo 37, apartados 1, 2 y 3, se 

aplicará a partir del 3 de enero de 2020.»

Artículo 2
El Reglamento (UE) n.º 596/2014 queda modificado como sigue: 
1) En el artículo 39, apartado 4, párrafo primero, la fecha «3 de enero de 2017» se 

sustituye por «3 de enero de 2018».
2) En el artículo 39, apartado 4, párrafo segundo, la fecha «3 de enero de 2017» se 

sustituye por «3 de enero de 2018».

Artículo 3
El Reglamento (UE) n.º 909/2014 queda modificado como sigue: 
1) En el artículo 76, apartado 5, párrafo segundo, letra b), la fecha «13 de junio de 

2017» se sustituye por «13 de junio de 2018».
2) En el artículo 76, apartado 7, la fecha «3 de enero de 2017» se sustituye por «3 de 

enero de 2018».

Artículo 4
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente apli-

cable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 4 dies hàbils (del 26.02.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Ensenyament
410-00005/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 8879 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió d’Ensenyament

Alta
Assumpció Laïlla i Jou

Baixa
Anna Figueras i Ibàñez

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Composició de la Comissió de Salut
410-00006/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 8880 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Salut

Alta
Assumpció Laïlla i Jou

Baixa
Jordi Sendra Vellvè

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 
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Composició de la Comissió d’Interior
410-00007/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 8881 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió d’Interior

Alta
Assumpció Laïlla i Jou

Baixa
Maria Rosell i Medall

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Composició de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
410-00012/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 8885 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió d’Afers Socials i Famílies

Alta
Assumpció Laïlla i Jou

Baixa
Meritxell Roigé i Pedrola 

Així mateix, la diputada Assumpció Laïlla i Jou es proposada com a Secretària de 
la Comissió d’Afers Social i Famílies, ja que la diputada Meritxell Roigé i Pedrola deixa 
de ser membre d’aquesta comissió i renúncia a la seva condició de Secretària.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 
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4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 8882 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió del Síndic de Greuges

Alta
Assumpció Laïlla i Jou

Baixa
Irene Rigau i Oliver

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el 
Sector de l’Automoció
406-00003/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PPC

Reg. 9828 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Josep Enric Millo i Rocher ha estat designat membre de la Comissió d’Estudi de 
les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

4.48. Intergrups parlamentaris

Proposta de creació de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
395-00007/11

SOL·LICITUD: GP JS, GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC

Reg. 6875

D’acord amb el que disposa l’article 70 del Reglament i d’acord amb la Junta de Porta-
veus, s’acorda la constitució de l’intergrup.
Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2016.
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A la Mesa del Parlament
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix 

l’article 70.1 del Reglament del Parlament, proposen la creació de l’intergrup següent: 
Per la pau i la llibertat al Sàhara.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2016
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados Galiano, 
GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Josep Enric Millo i Rocher, GP PPC; Anna 
Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC; portaveus

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera 
de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les noves obligacions bàsiques 
per a accedir a la renda mínima d’inserció
354-00027/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 4354).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
de Treball, 22.02.2016.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el conseller de Cultura 
sobre els objectius i les actuacions del Departament
355-00008/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió de Cultura, tinguda el 23.02.2016, 
DSPC-C 42.

Sessió informativa de la Comissió de Seguretat Viària amb el conseller 
d’Interior sobre els objectius del Departament en matèria de seguretat 
viària
355-00017/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Departament d’Interior (reg. 9986).
Comissió competent: Comissió de Seguretat Viària.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 19.02.2016.
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4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
414-00001/11

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 9827 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Fernando Sánchez Costa ha estat designat representant del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya per a formar part de Consell Assessor del Parlament so-
bre Ciència i Tecnologia (CAPCIT).

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Judit Senarriaga Esteve
L’1 de novembre de 2015, Judit Senarriaga Esteve va ésser nomenada secretària de 

la Secretaria Quarta de la Mesa del Parlament, com a personal eventual.
El 16 de febrer de 2016, la secretària quarta de la Mesa proposa fer cessar Judit Se-

narriaga Esteve com a personal eventual del Parlament.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix 
la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Judit Senarriaga Esteve, secretària de la Secretaria Quarta de la Mesa del 

Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 22 de febrer de 2016, tot agraint-li 
els serveis prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de con-
formitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa 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, de conformitat amb 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.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís 
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016
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Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Eva Bofarull Marquès
En data del 16 de febrer de 2016, la secretària quarta de la Mesa del Parlament pro-

posa nomenar Eva Bofarull Marquès secretària de la Secretaria Quarta de la Mesa del 
Parlament, com a personal eventual del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement pel 
president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Eva Bofarull Marquès secretària de la Secretaria Quarta de la Mesa del 

Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 22 de febrer de 2016, amb els drets 
i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden 
interposar, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potesta-
tiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Conten ciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termi-
ni de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb 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.

La presidenta, Carme Forcadell i Lluís 
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016
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