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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe relatiu a la incorporació als lli-
bres de text d’un glossari de termes bàsics en castellà, anglès i francès
250-00013/11
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
amb relació a l’educació bilingüe en els grups de dos alumnes de l’Escola Pia Santa 
Anna, de Mataró
250-00014/11
Rebuig 9

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 llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
200-00002/11
Text presentat 10

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei integral de protecció social catalana
202-00010/11
Iniciativa legislativa del conjunt dels grups parlamentaris 42

Proposició de llei de règim jurídic català
202-00011/11
Iniciativa legislativa del conjunt dels grups parlamentaris 42

Proposició de llei de l’Administració tributària catalana
202-00012/11
Iniciativa legislativa del conjunt dels grups parlamentaris 43

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de con-
sum de Catalunya
202-00015/11
Presentació: GP CSP 43

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 45

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
202-00022/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 45

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el copagament de l’atenció a les persones en situació de 
dependència
250-00081/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a Montgat
250-00082/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Santa Coloma, a Santa Coloma 
de Gramenet
250-00083/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria als centres d’atenció primària de Rubí
250-00084/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre la modificació de la denominació del representant perma-
nent de la Generalitat davant la Unió Europea
250-00085/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre la licitació del lateral de l’autopista C-31 al pas pel barri 
de Sant Crist de Badalona
250-00086/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre l’inici d’un projecte turístic de difusió nacional i internacio-
nal del turó de la Seu Vella de Lleida
250-00087/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre la Mesa General de Negociació del Personal al Servei de 
l’Administració de Justícia
250-00088/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la resolució sobre la incapacitat temporal al 
personal de l’Administració de justícia
250-00089/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre el pagament avançat de despeses que fan els funcionaris 
de l’Administració de justícia
250-00090/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre el reconeixement del treball social i comunitari dels pro-
fessionals dels serveis socials bàsics
250-00091/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions dels termes «subnor-
mal», «mongolisme» i «mongòlic» en els diccionaris normatius català i espanyol i en el 
tesaurus europeu
250-00092/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre l’autopista C-32 de Montgat a Palafolls
250-00093/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua 
de Mogoda
250-00094/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la integració del bitllet del servei ferroviari de rodalia en el 
bitllet del servei Avant
250-00096/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre el millorament dels abonaments i els descomptes del ser-
vei ferroviari Avant
250-00097/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre les beques de menjador
250-00098/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48
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Proposta de resolució sobre els pagaments de les prestacions meritades per fills me-
nors de tres anys
250-00099/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Escola Pla de l’Avellà, de Cabrera de Mar
250-00100/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la denominació del Departament d’Afers Exteriors, Relaci-
ons Institucionals i Transparència del Govern de la Generalitat
250-00101/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 211/X, sobre les mesures per a 
fer front a la desocupació de les persones de més de quaranta-cinc anys
250-00102/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
250-00103/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre l’equip d’infermeria del CAP Florida, de l’Hospitalet de 
Llobregat
250-00104/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Pinyana al barri de Balàfia, de 
Lleida
250-00105/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la pèrdua de llocs de treball a les comarques del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre
250-00106/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre els serveis de menjadors escolars
250-00107/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre l’expertesa en gènere a l’Institut Català de les Dones
250-00108/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de joves exiliats
250-00109/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la derogació de l’apartat 3 de l’article 315 del Codi penal
250-00110/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre la construcció del túnel de Tres Ponts a la C-14 entre Or-
ganyà i Montan de Tost
250-00111/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un índex de progrés social
250-00112/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una pedrera a l’Argentera
250-00113/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill a càrrec d’entre 
zero i disset anys
250-00114/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre la carretera C-17 entre Lliçà d’Amunt i Parets del Vallès
250-00115/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre les subvencions als agricultors per a la instal·lació de xar-
xes antipedra
250-00116/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52
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Proposta de resolució sobre els ajuts als agricultors i els ramaders del Pirineu
250-00117/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als agricultors, els ramaders i les 
entitats del sector
250-00118/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques a Rubí
250-00119/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre la prescripció infermera
250-00120/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre l’exercici de l’acusació en les causes judicials contra els 
antisistema
250-00121/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre la convocatòria de places de bombers professionals
250-00122/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Blanes i el tancament del servei nocturn de 
centres d’atenció primària
250-00123/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol per a fer front a les agressions 
a funcionaris de centres penitenciaris
250-00178/11
Presentació: GP C’s 53

Proposta de resolució sobre la cessió de terrenys a Mollet del Vallès
250-00179/11
Presentació: GP C’s 54

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció continuada del CAP Sitges
250-00180/11
Presentació: GP C’s 55

Proposta de resolució sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre les ràtios 
d’alumnes
250-00181/11
Presentació: GP CUP-CC 56

Proposta de resolució sobre una rotonda de la carretera N-II al pas per Premià de Mar
250-00182/11
Presentació: GP C’s 58

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Martorell
250-00183/11
Presentació: GP SOC 59

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta actual de línies de P3 a la Llagosta
250-00184/11
Presentació: GP PPC 59

Proposta de resolució sobre els ajuts públics per a menjador i transport escolar a Piera
250-00185/11
Presentació: GP PPC 60

Proposta de resolució sobre el manteniment de la qualitat educativa a l’Escola Dolors 
Almeda i a l’Escola Ignasi Iglesias, de Cornellà de Llobregat
250-00186/11
Presentació: GP PPC 61

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Escola Pedralta, de Santa 
Cristina d’Aro
250-00187/11
Presentació: GP PPC 62

Proposta de resolució sobre la ciberseguretat
250-00188/11
Presentació: GP PPC 63
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Proposta de resolució sobre la restauració del campanar de l’església de Sant Pere, 
de Rosselló
250-00189/11
Presentació: GP PPC 64

Proposta de resolució sobre el tancament dels establiments de Funnydent a Mataró i 
Sabadell
250-00190/11
Presentació: GP PPC 65

Proposta de resolució sobre l’intercanvi d’informació amb els ajuntaments amb relació 
a l’obertura d’establiments de prestació de serveis sanitaris
250-00191/11
Presentació: GP PPC 66

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya
250-00192/11
Presentació: GP CSP 67

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Mollet del Vallès
250-00193/11
Presentació: GP CSP 68

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut i de l’edifici de l’Escola Virolet 
al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00194/11
Presentació: GP CSP 69

Proposta de resolució sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
250-00196/11
Presentació: GP SOC 71

Proposta de resolució sobre les necessitats en educació secundària a Barberà del Vallès
250-00197/11
Presentació: GP CSP 72

Proposta de resolució sobre el mapa escolar de Mollet del Vallès
250-00198/11
Presentació: GP SOC 73

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
250-00199/11
Presentació: GP SOC, GP CSP 74

Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2
250-00200/11
Presentació: GP CSP 75

Proposta de resolució sobre la supervisió de les seccions de crèdit de les cooperatives
250-00201/11
Presentació: GP PPC 76

Proposta de resolució sobre la desafectació de les reserves de sòl de l’autovia orbital 
de Barcelona B-40
250-00202/11
Presentació: GP CSP 77

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’eleccions al Centre de la Propietat Forestal
250-00203/11
Presentació: GP CSP 79

Proposta de resolució sobre la incorporació de la Fundació Acció Natura i de l’Institut 
de Medi Ambient de la Universitat de Girona a la Comissió de Seguiment de l’Inventari 
de Boscos Singulars
250-00204/11
Presentació: GP CSP 80

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i el 
pagament de vedes
250-00205/11
Presentació: GP CSP 81

Proposta de resolució sobre les associacions de mares i pares d’alumnes de Mollet 
del Vallès
250-00206/11
Presentació: GP C’s 82
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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 decisió del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa a l’establiment d’un mecanisme d’intercanvi d’infor-
mació amb relació als acords intergovernamentals i els instruments no vinculants entre 
els estats membres i tercers països en el sector de l’energia i per la qual es deroga la 
Decisió 994/2012/UE
295-00031/11
Text presentat 84
Tramesa a la Comissió 97
Termini de formulació d’observacions 97

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de tres diputades
234-00145/11, 234-00146/11 i 234-00147/11
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats 98

Acord sobre la tramitació de les iniciatives legislatives trameses per la Comissió Mixta 
del Congrés dels Diputats i el Senat per a la Unió Europea als efectes de la funció de 
control del principi de subsidiarietat
395-00011/11
Acord 98

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/11
Substitució de diputats 99

Composició de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència
410-00004/11
Substitució de diputats 99

Composició de la Comissió d’Ensenyament
410-00005/11
Substitució de diputats 100

Composició de la Comissió de Salut
410-00006/11
Substitució de diputats 100

Composició de la Comissió de Cultura
410-00009/11
Substitució de diputats 100

Composició de la Comissió de Treball
410-00011/11
Substitució de diputats 101

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
406-00002/11
Designació de la presidència 101

4.48. Intergrups parlamentaris

Proposta de creació de l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva
395-00009/11
Sol·licitud: GP JS, GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC 101

Proposta de creació de l’Intergrup del Poble Gitano
395-00010/11
Sol·licitud: GP JS, GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC 102
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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’En-
senyament sobre el suïcidi d’un menor transsexual a Rubí
354-00010/11
Retirada de la sol·licitud 102

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’En-
senyament sobre les actuacions dutes a terme arran del suïcidi d’un transsexual ado-
lescent i l’eficàcia dels protocols de detecció precoç d’assetjament escolar
354-00017/11
Retirada de la sol·licitud 102

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre el garantiment d’una acció coordinada entre el 
Departament d’Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies davant 
de situacions d’assetjament escolar i abusos sexuals
354-00019/11
Acord sobre la sol·licitud 102

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’Ense-
nyament sobre el contingut d’un article publicat a La Vanguardia el 15 de febrer de 2016
354-00043/11
Rebuig de la sol·licitud 103

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Save The Children davant la Co-
missió d’Ensenyament perquè presenti els informes que ha fet sobre l’equitat educativa, 
l’abandonament i el fracàs escolars i l’assetjament escolar
356-00040/11
Sol·licitud 103

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera de Treball, Afers 
Socials i Famílies sobre el garantiment d’una acció coordinada entre el Departament 
d’Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies davant de situacions 
d’assetjament escolar i abusos sexuals
355-00019/11
Acord de tenir la sessió informativa 103

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

Compareixença de Vicenç Aguilera, president del Clúster de la Indústria d’Automoció 
de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de 
l’Automoció
357-00003/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 103

Compareixença de la directora general d’Indústria davant la Comissió d’Estudi de les 
Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció
357-00004/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 104

Compareixença d’una representació del Pacte +Indústria davant la Comissió d’Estudi 
de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció
357-00005/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 104

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de nomenament d’una ponència conjunta per a l’elaboració d’una proposició 
de llei
202-00010/11
Presentació 104

Sol·licitud de nomenament d’una ponència conjunta per a l’elaboració d’una proposició 
de llei
202-00011/11
Presentació 104

Sol·licitud de nomenament d’una ponència conjunta per a l’elaboració d’una proposició 
de llei
202-00012/11
Presentació 105
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució del 29 de febrer de 2016, de delegació de competències del secretari general 
en el director de Govern Interior
Resolució 105
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe relatiu a la 
incorporació als llibres de text d’un glossari de termes bàsics en castellà, 
anglès i francès
250-00013/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 3, tinguda l’1.03.2016, DSPC-C 54.

Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya amb relació a l’educació bilingüe en els grups de dos 
alumnes de l’Escola Pia Santa Anna, de Mataró
250-00014/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 3, tinguda l’1.03.2016, DSPC-C 54.
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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 llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
200-00002/11

TEXT PRESENTAT

Reg. 11880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 23 de febrer de 2016, s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Justícia, s’aprova l’Avantprojecte de llei del Llibre sisè 

del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i s’autoritza l’es-
mentat conseller per què el presenti al Parlament.»

I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 23 de febrer de 2016.
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern

Projecte de llei del Llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes

Exposició de motius
L’objecte d’aquesta llei és establir l’estructura del llibre sisè del Codi civil de Ca-

talunya, relatiu a les obligacions i els contractes, aprovar-ne la regulació del contracte 
de compravenda i de permuta, la modificació i la incorporació de contractes regulats 
en lleis especials i substituir la Compilació del Dret civil de Catalunya, d’acord amb la 
previsió que es fa a l’article 3 f) de la Llei 29/2002, de 30 de desembre, Primera llei del 
codi civil de Catalunya.

En el moment d’iniciar la regulació de la matèria civil que ha de contenir aquest lli-
bre sisè calia formular una estructura sistemàtica que permetés de fer-hi incorporacions 
futures. Tenint en compte, doncs, el caràcter de codi obert, de formació successiva, i de 
conformitat amb allò que estableixen els articles 4 i 6 de la mateixa Llei 29/2002, de 30 
de desembre, s’ha optat per una estructura mínima, que pot ser necessari de completar 
més endavant, de manera que el llibre sisè es divideix, inicialment, en tres títols.

El títol primer, relatiu a les disposicions generals, es reserva per a la regulació de les 
parts generals de l’obligació i del contracte, tenint en compte els principis que informen 
la contractació que afecta els consumidors. El títol segon es dedica a les fonts contrac-
tuals i ha de contenir els diferents tipus contractuals. El títol tercer s’ha de referir a les 
fonts no contractuals de l’obligació.

En el títol segon, amb el propòsit de regular inicialment alguns contractes, s’ha fet 
necessari, també, de preveure una sistemàtica pròpia d’aquest títol, de manera que per-
meti agrupar, en el seu moment, els diferents tipus contractuals. En aquest sentit, s’ha 
previst una organització per capítols i seccions, que encaixen en el sistema de numera-
ció del nostre Codi civil.

El contracte de compravenda és el paradigma regulatori dels contractes d’intercan-
vi. En el dret vigent hi ha quatre regulacions potencialment aplicables al contracte de 
compravenda. Dues d’elles, els articles 325 i ss. del Codi de comerç de 1885, juntament 
amb els articles 1445 i ss. del Codi civil de 1889, varen oferir un cos normatiu de refe-
rència, complet en el cas de la compravenda civil i fragmentari en el de la compravenda 
mercantil, però han quedat superades després de més d’un segle d’història. Les regula-
cions més modernes vigents, sobre compravenda internacional de mercaderies i venda a 
terminis de béns mobles, són parcials. Finalment, la Compilació del dret civil de Cata-
lunya, aprovada per la Llei 40/1960, de 21 de juliol, i reformada al 1984, incloïa disposi-
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cions aïllades en matèria de compravenda, particularment relacionades amb la rescissió 
per lesió i la venda a carta de gràcia. La regulació actual que es proposa de la compra-
venda té molt en compte el procés de construcció del dret privat europeu de contractes.

En la subsecció primera i senyaladament en la definició del contracte de compra-
venda, es remarca la seva naturalesa de contracte obligatori, segons el qual el venedor 
s’obliga a lliurar el bé i el comprador a pagar el preu, però sobretot es destaquen dos 
trets bàsics del modern dret de la compravenda: el bé ha de ser conforme amb el con-
tracte, i el venedor i el comprador s’obliguen, respectivament, a transmetre la titularitat 
del dret i a rebre el bé.

La llei pretén assolir una regulació unificada del contracte, sense establir dos textos 
paral·lels per a la compravenda en general i la compravenda de consum respectivament, 
per a promoure una interpretació integradora de la compravenda, i sens perjudici de les 
normes que es contenen en el Codi de Consum de Catalunya.

La regulació de la compravenda de consum incorpora les normes establertes per les 
Directives comunitàries en la matèria (Directiva 1999/44/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 25 de maig de 1999, sobre determinats aspectes de la venda i les garan-
ties dels béns de consum i té en compte la Directiva 2011/83/UE, de 25 d’octubre, sobre 
drets dels consumidors). La caracterització de la compravenda de consum és així la tra-
dicional, conforme amb la qual el venedor actua amb un propòsit relacionat amb la seva 
activitat empresarial o professional i el comprador ho fa amb un de diferent a les activi-
tats esmentades. Nogensmenys, s’ha seguit el criteri extensiu segons el qual les persones 
jurídiques poden ser considerades consumidores.

En la línia de les regulacions clàssiques de la compravenda, codi civil i codi de co-
merç, el seu objecte es defineix de manera àmplia, d’acord amb els articles 511-1 i 511-2 
del Codi civil de Catalunya, i s’especifica que també el poden constituir els béns futurs, 
així com els que hagin de ser produïts, manufacturats o fabricats.

Les regles sobre determinació del preu es fan ressò de la tendència legislativa de la 
no necessitat de fixar-lo inicialment en el contracte, a la vegada que aclareixen l’exigèn-
cia que en les compravendes de consum les referències al preu final han de ser enteses 
com incloent els tributs corresponents.

La incorporació de la compravenda a prova o assaig té en compte la bona pràctica de 
sistemes comparats, com ara l’alemany, i resta centrada en la seva caracterització com a 
compravenda amb condició suspensiva.

La regulació del deure d’informació incorpora una de les directrius bàsiques del 
modern dret europeu de contractes i surt al pas de l’asimetria d’informació que pugui 
haver-hi entre venedor i comprador a favor del primer. Així, el precepte introdueix un 
deure d’informació, en benefici del comprador, que permet incrementar la transparència 
contractual, tot i tenint en compte els estàndards raonables d’integració d’aquest deure i 
molt destacadament els que resultin de la bona fe i l’honradesa dels tractes.

La regulació de les arres s’inspira en la tradició, i distingeix, però, nítidament entre 
arres confirmatòries i penitencials i, com és el cas de moltes disposicions de la llei, té 
com a finalitat integrar contractes que en molts casos no faran referència específica al 
règim volgut per les parts.

La subsecció segona regula les obligacions del venedor, que bàsicament consisteixen 
en lliurar el bé, així com els seus accessoris i els documents relacionats, en transmetre 
la titularitat del dret i en garantir que el bé és conforme al contracte. En el marc del dret 
europeu en curs d’elaboració i específicament en el dret de la compravenda, en el qual 
la prestació característica és la del venedor, convenia destacar que, a més de l’obligació 
tradicional del lliurament del bé, dels accessoris i dels documents relacionats, el vene-
dor ha de transmetre la titularitat i ha de garantir que el bé és conforme. Les idees car-
dinals són que en el contracte de compravenda el venedor ja no s’obliga només a trans-
metre la possessió legal i pacífica del bé venut, sinó la titularitat del dret, tot admetent el 
pacte exprés de reserva d’aquesta transmissió com a garantia.

La regulació de l’obligació de lliurament distingeix entre la transmissió de la posses-
sió i la posada a disposició, tenint en compte que el contracte faci la previsió del trans-
port a càrrec del venedor o del comprador.

Es regulen detalladament les circumstàncies de l’obligació de lliurament (temps i 
lloc) i s’incorporen al dret de la compravenda el tractament normatiu de la qüestió rela-
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tiva a la negativa injustificada del comprador a rebre el bé. La posició central del lliura-
ment es reflecteix en la regla general de transmissió de riscos en el moment del lliura-
ment del bé o dels documents que el representin, amb les especificitats dels casos en els 
quals els béns venuts són objecte de transport o són venuts en trànsit.

Com ja s’ha assenyalat, la subsecció tercera sobre conformitat és una de les grans 
innovacions. L’obligació de conformitat pretén aconseguir que el bé lliurat al compra-
dor correspongui a allò pactat, atenent no només a les especificacions del contracte, 
sinó també als criteris proposats per la llei per valorar si es dona la referida correspon-
dència. Es generalitzen, a tota compravenda, els criteris de conformitat introduïts per la 
Directiva 1999/44/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de maig, sobre deter-
minats aspectes de la venda i les garanties dels béns de consum i, per tant s’ha conside-
rat que l’aptitud del bé lliurat per a l’ús particular manifestat pel comprador al venedor 
al contractar ha de constituir també un d’aquests criteris. La normativa sobre instal·la-
ció incorrecta o manca de lliurament dels accessoris i documents relacionats especifi-
ca dos supòsits típics que poden constituir manca de conformitat i el règim jurídic de 
cadascun d’ells a efectes de responsabilitat del venedor. Es determina que la manca de 
conformitat rellevant és la que existeix en el moment de transmissió del risc i que en la 
compravenda de consum es presumeix que ho és aquella que es manifesti en els sis me-
sos posteriors al moment de transmissió del bé. La integració del contracte té lloc amb 
les manifestacions prèvies del venedor, les quals es consideren rellevants a efectes de 
determinar l’existència de manca de conformitat. En el cas de la compravenda de con-
sum la integració abasta a aquelles manifestacions públiques fetes per qualsevol tercer 
que hagi intervingut en la comercialització, publicitat o etiquetat dels béns. S’exclou la 
responsabilitat del venedor per manca de conformitat si el comprador la coneix o no la 
pot ignorar fonamentadament, tot i limitant estrictament la seva exoneració en la com-
pravenda de consum. Es tracta així de buscar un equilibri entre la licitud de vendre ob-
jectes que no siguin conformes quan la part compradora n’és conscient i ho accepta, i 
la necessària protecció dels compradors en un contracte com la compravenda en el que 
normalment els venedors disposen de més informació sobre els béns venuts que els 
compradors. Encara que naturalment el venedor no respongui de la manca de confor-
mitat imputable al comprador, es tracta de delimitar les circumstàncies que generen tal 
imputabilitat. La regulació del deure d’examen del bé venut té en compte les directrius 
que resulten de les regulacions contemporànies de la compravenda, tot i fent palès que 
els consumidors no estan obligats a examinar els béns que compren. En tot cas, però, el 
comprador ha de notificar la manca de conformitat, llevat el cas què el venedor la cone-
gués, no la pogués ignorar o hagués garantit la conformitat expressament.

En la línia proposada per la tradició i la legislació europea sobre protecció del con-
sumidor, s’estableix un termini breu de responsabilitat per la manca de conformitat, de 
dos anys de durada, tot i salvant naturalment el cas que la manca de conformitat resul-
ti de l’existència de drets o pretensions de tercers, supòsit específicament regulat i que 
substitueix la regulació tradicional en matèria d’evicció.

La subsecció quarta regula les obligacions del comprador, bàsicament les de pagar 
el preu, rebre el bé, com també els documents relacionats. Les disposicions de la sub-
secció aborden alguns dels problemes més recurrents de la pràctica de la compravenda 
i específicament aquells que es relacionen amb el temps i lloc de pagament del preu, i 
l’obligació de rebre el bé, que incorpora el principi de col·laboració entre les parts i el 
supòsit de l’especificació per part del comprador de les característiques del bé venut. 
S’estableix un deure de conservar el bé a càrrec del comprador que pretengui rebutjar-lo 
per manca de conformitat.

La subsecció cinquena inclou una regulació unitària dels remeis del comprador i del 
venedor. El principi d’unitat de remeis és avui en dia un criteri acceptat i calia superar 
la tradició del doble règim jurídic, de l’incompliment en general i dels vicis materials 
i jurídics del bé. Els remeis que no siguin incompatibles són acumulables entre sí i, en 
tot cas, ho són amb la indemnització dels danys efectivament causats. La regulació dels 
remeis ha tingut en compte el principi de preservació del contracte en supòsits tals com 
els de compliment anticipat del venedor que lliura un bé no conforme, o fins i tot de 
lliurament d’un bé no conforme una vegada ha vençut el termini, en els quals el text 
admet, en interès del contracte i del tràfic jurídic, que el venedor assabentat de la man-
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ca de conformitat ofereixi corregir-la, tot i que ho contrapesa amb fortes facultats del 
comprador a rebutjar la correcció si té motius raonables per a fer-ho o l’incompliment 
és essencial.

Es preveu un termini de tres anys, per a la extinció dels remeis, a reserva del que 
puguin disposar altres lleis, a comptar des del moment en que les accions o pretensions 
de la part haguessin pogut ser exercitades, llevat del cas de manca de conformitat en el 
qual el còmput del termini s’inicia des de què el comprador coneixia o podia conèixer la 
manca de conformitat.

S’incorpora una nova regulació de l’avantatge injust (subsecció sisena) en l’àmbit 
subjectiu, amb la finalitat d’evitar casos clars d’abús d’una de les parts envers l’altre tot 
vetllant alhora per la justícia de l’intercanvi, en sintonia amb els textos internacionals 
del dret contractual europeu. En l’àmbit objectiu, es manté i es generalitza l’antiga doc-
trina de la laesio enormis per a resoldre supòsits de greu desequilibri de les prestacions. 
S’estableix una acció de rescissió, renunciable només amb posterioritat a la conclusió 
del contracte, i la part legitimada pot demanar al tribunal en tot cas l’adaptació del con-
tracte.

La subsecció setena incorpora especialitats de la compravenda immobiliària que la 
pràctica notarial i registral catalana havia ja prefigurat. Així, es regulen les facultats de 
desistiment per al cas en el qual el contracte hagi inclòs una previsió del finançament 
del preu per tercers que finalment queda frustrada. La regulació sobre indicació de la 
superfície de l’immoble pretén millorar la regla tradicional i clarificar la distinció entre 
compravendes segons el mode de determinació del preu, sigui per referència a la cabu-
da, mesura o superfície de l’immoble, o consisteixi en una quantitat global. En tot cas, 
se salva la possibilitat que el contracte estableixi, o del seu contingut resulti, que les 
parts s’han volgut apartar de la regla legal, que és clarament dispositiva. Es constitueix i 
regula el règim jurídic d’una comunitat específica en els casos de compravenda d’un ha-
bitatge, local o altre element d’un edifici en construcció i rehabilitació. Per últim s’ofe-
reix una regulació ponderada de la condició resolutòria explícita.

Pel que fa a la conservació de la compravenda a carta de gràcia, aquesta llei incor-
pora la part relativa al contracte, però, mitjançant una disposició final es modifica el lli-
bre cinquè, concretament, l’article 568-1.1 i s’introdueix una nova secció cinquena, amb 
la rúbrica «el dret de redimir en la venda a carta de gràcia» i amb els articles 568-28 a 
568-32, tot això amb la finalitat de regular adequadament el dret de redimir com a mo-
dalitat de dret d’adquisició preferent de caràcter voluntari.

La secció segona del capítol primer es dedica al contracte de permuta, com a con-
tracte diferent de la compravenda i de la cessió de solar o d’aprofitament urbanístic a 
canvi de construcció futura, es precisa la seva qualificació jurídica en funció de la con-
traprestació pactada i s’estableix el mateix règim jurídic de la compravenda.

És objecte d’aquesta Llei, també, incorporar al Codi civil, amb les modificacions 
oportunes, els tipus contractuals que fins ara es trobaven regulats en lleis especials de 
caràcter patrimonial, de manera que constitueixen matèries que han de ser objecte del 
llibre sisè del Codi civil i sense perjudici que la resta de matèria civil objecte de la com-
petència legislativa de la Generalitat de Catalunya pugui ser legislada en el futur i, atès 
el caràcter de codi obert, pugui ser-hi incorporada successivament.

Les lleis vigents que s’inclouen ara a la sistemàtica del Codi civil són:
Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques.
Llei 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment de persones grans.
Llei 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de cons-

trucció futura.
Llei 2/2005, de 4 d’abril, de contractes d’integració.
Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu.
Les modificacions efectuades es refereixen, d’una banda, als canvis de redacció re-

latius al gènere de les persones, en el sentit que s’han redactat en gènere masculí les re-
ferències a les persones, tenint en compte l’harmonització de tot el llibre sisè i d’acord 
amb l’article 7 de la Llei 29/2002, redactat per la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre 
quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions; d’altra banda, a les actualit-
zacions derivades de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat eco-
nòmica.
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En la secció tercera del capítol primer s’hi incorpora el contracte de cessió de finca o 
d’aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura, respecte del qual se n’ha preci-
sat tant la denominació com alguns aspectes relatius al concepte, a l’adquisició de l’obra 
per part del cedent i a l’incompliment.

El capítol tercer, relatiu als contractes sobre objecte aliè, ja que el segon es reserva 
per als contractes sobre activitat aliena, es dedica a incorporar la Llei 1/2008, de 20 de 
febrer, de contractes de conreu. Atès que no tots els contractes regulats per la referida 
llei són contractes de conreu, i tenint en compte la conveniència de precisar el règim 
jurídic dels diferents contractes, s’estableixen tres seccions diferenciades. La primera, 
amb les subseccions corresponents, es dedica a les disposicions generals dels contractes 
de conreu, a l’arrendament rústic, la parceria i la masoveria. La secció segona, a partir 
de l’anterior arrendament amb finalitats de protecció del patrimoni natural, incorpora 
un nou contracte de custòdia del territori, que es tipifica a partir del títol de constitució 
contractual i amb independència del dret personal o real constituït, i la secció tercera 
regula l’arrendament per a pastures.

El capítol quart es refereix als contractes aleatoris, de manera que de la Llei 6/2000, 
de 19 de juny, de pensions periòdiques, la part relativa al violari s’incorpora en una sec-
ció primera i la regulació d’un nou contracte d’aliments en una secció segona.

La regulació del contracte d’aliments es deriva de l’article 237-14, del paràgraf III d) 
de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i família, i de l’article 4.3, de la Llei 22/2000, de 29 de desembre, d’aco-
lliment de persones grans, que es refereix succintament a un pacte d’aliments, el qual 
ha permès una regulació més desenvolupada i actualitzada del contracte d’aliments. 
Aquesta regulació i el fet que el pacte d’acolliment, a banda de qüestions dubtoses rela-
tives a la seva naturalesa onerosa i aleatòria, a més d’efectes successoris, no ha tingut un 
arrelament pràctic, fins el punt que el Registre d’acolliment de persones grans no s’ha 
arribat a desenvolupar reglamentàriament, han permès de prescindir de la tipificació del 
referit pacte d’acolliment.

En el capítol cinquè es fa la regulació per als contractes de cooperació i en una sec-
ció primera s’hi incorpora la Llei 2/2005, de 4 d’abril, de contractes d’integració, de-
gudament sistematitzada i actualitzada, especialment pel que fa a la delimitació de les 
obligacions contractuals i administratives de les parts.

El capítol sisè es dedica als contractes de finançament i de garantia, de manera que, 
en una secció primera, es regula el contracte de censal, amb l’objectiu innovador de rea-
daptar aquesta institució a la seva finalitat de finançament a llarg termini, com alternati-
va al préstec. Partint de la Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques, el censal 
es configura com un contracte de finançament en el qual, a canvi de la percepció d’un 
capital la devolució del qual mai no pot ser exigida pel prestamista i és potestativa per al 
prestatari, aquest només resta obligat a satisfer una pensió per temps indefinit.

Respecte de la derogació de la Compilació, atesa la seva significació en l’ordena-
ment jurídic de Catalunya i amb la idea de continuïtat, s’utilitza la formula de la subs-
titució normativa, malgrat que, certament, es pot considerar que es tracta d’una norma 
derogatòria.

Finalment, en seu de dret transitori, s’estableix la no aplicació immediata de la nova 
llei als contractes conclosos amb anterioritat a la seva entrada en vigor. Se segueix, dons, 
el criteri general en virtut del qual cada contracte es regeix segons les disposicions vigents 
en el moment de la seva conclusió, de manera que, si hi ha hagut algun canvi en aquella 
regulació, la nova llei s’aplicarà als contractes posteriors a la seva entrada en vigor.

Article 1. Objecte
De conformitat amb els articles 3 f) i 6 de la Llei 29/2002, de 30 de desembre, Pri-

mera llei del Codi civil de Catalunya, aquesta Llei estableix l’estructura del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, regula el contracte 
de compravenda i de permuta, la modificació i la incorporació dels contractes regulats 
en lleis especials i substitueix la Compilació del Dret civil de Catalunya.

Article 2. Estructura del llibre sisè
El llibre sisè del Codi civil de Catalunya s’estructura, inicialment, en tres títols:
a) Títol I, relatiu a les disposicions generals.
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b) Títol II, relatiu als diferents tipus contractuals.
c) Títol III, relatiu a les fonts no contractuals de les obligacions.

Article 3. Aprovació del títol II, capítol I, secció primera, segona i tercera del 
llibre sisè
S’aprova el títol II, capítol I, relatiu als contractes amb finalitat transmissora, secció 

primera, secció segona i secció tercera, amb el contingut següent:

Títol II. Tipus contractuals
Capítol I. Contractes amb finalitat transmissora
Secció primera. Contracte de compravenda
Subsecció primera. Disposicions generals
Art. 621-1. Contracte de compravenda
La compravenda és el contracte pel qual el venedor s’obliga a lliurar un bé confor-

me al contracte i a transmetre’n la titularitat, sigui del dret de propietat o dels altres 
drets patrimonials segons la seva naturalesa, i el comprador s’obliga a pagar un preu en 
diners i a rebre el bé.

Article 621-2. Compravenda de consum
1. La compravenda es considera de consum quan el venedor actua amb un propòsit 

relacionat amb la seva activitat empresarial o professional i el comprador amb un pro-
pòsit principalment aliè a aquestes activitats.

2. En la compravenda de consum és ineficaç qualsevol pacte, clàusula o estipulació 
que modifiqui, en perjudici del consumidor, el règim imperatiu de protecció establert 
per la llei.

Article 621-3. Objecte
El contracte de compravenda té per objecte els béns, segons els articles 511-1 i 511-2 

d’aquest Codi, inclosos els futurs o que hagin de ser produïts, manufacturats o fabricats.

Article 621-4. Prohibicions
No poden adquirir en virtut de contracte de compravenda, directament o per perso-

na interposada:
a) Els empleats públics, els béns públics que gestionen.
b) Els jutges, magistrats i el personal de l’administració de justícia, com també els 

advocats, procuradors i pèrits, els béns litigiosos respecte de procediments en els quals 
exerceixen les seves funcions d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació.

c) Els que, per llei o per acte d’autoritat pública, administren béns d’altri, els béns 
administrats, llevat que la llei o l’autoritat disposin altrament.

d) Els tutors i altres càrrecs de protecció de la persona, els béns d’aquesta, llevat 
d’aprovació o autorització judicials.

e) Els apoderats i mandataris, els béns la gestió dels quals tenen encomanada, llevat 
de consentiment exprés.

f) Els marmessors, els béns que administren, llevat d’autorització expressa.

Article 621-5. Determinació del preu
1. Si el contracte conclòs no determina el preu ni estableix els mitjans per a la seva 

determinació, s’entén que el preu és el generalment cobrat en circumstàncies compara-
bles, en el moment de la conclusió del contracte i en relació amb béns de naturalesa si-
milar.

2. Si el contracte estableix que el preu sigui determinat per una de les parts o per ter-
cers, només és possible oposar-se a la determinació manifestament no raonable, o feta 
fora del termini pactat o adient ateses les circumstàncies.

3. En cas de manifesta no raonabilitat del preu o de determinació intempestiva, 
s’aplica l’apartat 1 d’aquest article.

4. El venedor ha d’obtenir el consentiment exprés del comprador per a qualsevol 
augment addicional al preu acordat. Altrament, el comprador no ha de pagar-lo.

5. En la compravenda de consum, el preu total no pot ser superior al preu informat 
en l’oferta o anunciat públicament, el qual ha d’incorporar els tributs de repercussió le-
galment obligada. Si per la naturalesa dels béns el preu total no es pot calcular abans 
de la conclusió del contracte, el venedor ha d’informar de la manera com es determina.
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Article 621-6. Compravenda a prova o assaig
1. La compravenda a prova o assaig s’entén conclosa sota la condició suspensiva de 

l’aprovació del comprador.
2. El venedor ha de permetre al comprador l’examen del bé venut i facilitar-li els 

mitjans adients per a l’exercici del seu dret.
3. L’aprovació del comprador ha de tenir lloc en el termini establert en el contracte 

o, en el seu defecte, en el termini raonable que hagi assenyalat el venedor i que sigui su-
ficient per a l’examen del bé. Transcorregut el termini, el silenci del comprador s’entén 
com a aprovació.

Article 621-7. Deure d’informació
Abans de la conclusió del contracte, el venedor ha de facilitar al comprador la infor-

mació rellevant sobre les característiques del bé, tenint en compte els coneixements de 
les parts, la naturalesa i el cost de la informació, com també les exigències que resultin 
de la bona fe i l’honradesa dels tractes.

Article 621-8. Arres
1. El lliurament d’una quantitat de diners s’entén fet com a arres confirmatòries, com 

a senyal de conclusió i a compte del preu de la compravenda.
2. En les arres penitencials, que s’han de pactar expressament, el comprador que 

desisteixi del contracte les perd, llevat que el desistiment estigui justificat, d’acord amb 
el que disposa l’article 621-49, i si qui desisteix és el venedor les ha de tornar doblades.

3. En la compravenda d’immobles les arres penitencials, dipositades davant notari i 
pactades per un termini màxim de tres mesos, es poden fer constar en el Registre de la 
Propietat i la finca queda afecta a la seva devolució. En cas de desistiment, el notari les 
ha de lliurar a qui correspongui. L’afecció s’extingeix transcorregut el termini pactat i 
trenta dies més, llevat que hi hagi una anotació anterior de demanda per part del com-
prador. També s’extingeix anticipadament si s’acredita notarialment el lliurament de les 
arres al venedor, per haver-se produït el desistiment del comprador. Es cancel·la d’ofici 
transcorregut el termini.

Subsecció segona. Obligacions del venedor
Article 621-9. Obligacions del venedor
1. El venedor ha de:
a) Lliurar, en el temps, lloc i forma determinats en el contracte, el bé, els seus acces-

soris i els documents relacionats, si n’hi ha.
b) Garantir que el bé és conforme al contracte.
c) Transmetre la titularitat del bé i dels seus accessoris.
2. Quan s’ha pactat una reserva de la titularitat, la seva transmissió té lloc quan el 

comprador pagui el preu o, si escau, compleixi l’obligació pactada.

Article 621-10. Obligació de lliurament
1. El venedor compleix l’obligació de lliurament quan transmet al comprador la pos-

sessió del bé o el posa a la seva disposició.
2. Si el contracte té com a objecte un bé moble posseïble i no preveu el seu transport, 

és suficient posar-lo a disposició del comprador o de la persona designada al contracte 
per a prendre’n possessió.

3. Si el contracte preveu el transport a càrrec del venedor, aquest compleix amb el 
lliurament del bé, d’acord amb el que estableix l’apartat 1.

4. Si el contracte preveu el transport a càrrec del comprador o aquest opta per un 
portador diferent del proposat pel venedor, el venedor compleix amb el lliurament al 
primer portador i amb la tramesa al comprador dels documents necessaris per a rebre 
el bé.

5. Si el contracte preveu que el venedor només ha de lliurar els documents represen-
tatius del bé, el venedor compleix la seva obligació quan els lliura al comprador.

Article 621-11. Posada a disposició
1. Per la vàlida posada a disposició, el venedor ha de notificar al comprador que pot 

fer-se càrrec del bé dins del termini pactat o del que raonablement estableixi el venedor 
ateses les circumstàncies.
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2. No és exigible al venedor la fixació de cap termini en els casos que aquest sigui 
determinable d’acord amb el contracte i en aquells altres que el contracte estableixi, 
d’acord amb el comprador, que el lliurament s’ha de realitzar en un lloc diferent de l’es-
tabliment o del domicili del venedor.

Article 621-12. Assegurança
El venedor que no hagi d’assegurar el bé i el transport ha de proporcionar, a sol·lici-

tud del comprador, tota la informació per a la contractació de l’assegurança.

Article 621-13. Temps de compliment
1. El venedor ha de lliurar el bé sense dilació indeguda si no s’ha pactat un termini o 

si el moment de lliurament no pot ser determinat d’una altra manera.
2. En la compravenda de consum, el venedor ha de lliurar el bé sense demora inde-

guda i en un termini màxim de 30 dies des de la conclusió del contracte, llevat de pacte 
en contrari.

3. Si el venedor no lliura el bé tempestivament, el comprador l’ha de requerir a fer el 
lliurament en un termini addicional adequat a les circumstàncies, llevat que:

a) El venedor s’hagi negat a lliurar el bé o,
b) El termini de lliurament sigui essencial.

Article 621-14. Lloc de compliment de l’obligació de lliurar
1. Llevat de pacte en contrari, el bé s’ha de lliurar en l’establiment o el domicili del 

venedor en el moment de la conclusió del contracte. Si el venedor en té més d’un, en 
aquell més vinculat amb l’obligació de lliurament i, si no en té cap, en el domicili del 
comprador.

2. Si en el moment de la conclusió del contracte, els contractants coneixien o podien 
conèixer que el bé es trobava o havia de ser fabricat o posat a disposició per al seu lliu-
rament en un lloc diferent de l’establiment o domicili del venedor, el bé s’ha de lliurar 
en aquell lloc de destinació.

3. Són a càrrec del venedor les despeses de lliurament del bé derivades de canvis 
posteriors del seu establiment o domicili.

Article 621-15. Despeses derivades del contracte
1. En defecte de pacte, el venedor ha de pagar les despeses de lliurament del bé i el 

comprador les de la seva recepció, com també les de transport que no siguin a càrrec 
del venedor.

2. En la compravenda d’un bé immoble, el comprador ha de pagar les despeses de 
l’atorgament de l’escriptura i de l’expedició de primera còpia i les altres despeses poste-
riors a la transmissió, com també les d’inscripció en el registre de la propietat, llevat que 
les parts hagin disposat altrament.

3. En la compravenda de consum, el comprador només ha d’abonar les despeses de 
lliurament, de transport o postals si va ser informat pel venedor de forma clara i com-
prensible i abans de la conclusió del contracte. Si l’import de les despeses no pot ser 
determinat anticipadament, el venedor ha d’advertir el comprador d’aquesta circums-
tància.

Article 621-16. Lliurament frustrat
1. Si el comprador o la persona designada per rebre el bé, els seus accessoris i els 

documents es neguen injustificadament a fer-ho, o de qualsevol altra manera incomplei-
xen aquesta obligació, el venedor ha d’adoptar les mesures raonables per a la custòdia i 
conservació del bé.

2. El venedor es pot alliberar de les obligacions de custòdia i conservació si, prèvia 
notificació al comprador o a la persona designada per a rebre el bé:

a) Consigna el bé, els accessoris i els documents a disposició de l’autoritat judicial. O,
b) Diposita el bé, els accessoris i els documents en un establiment autoritzat, en les 

condicions usuals ateses les circumstàncies, i a disposició del comprador o de la perso-
na designada per a rebre el bé. O,

c) Ven el bé per compte del comprador en condicions raonables, si aquest és perible, 
deteriorable o disminueix ràpidament el seu valor. El preu corresponent ha de ser po-
sat a disposició del comprador si aquest ha satisfet el preu establert en el contracte i, en 
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cas contrari, el venedor podrà retenir el seu import per aplicar-lo fins a on arribi el preu 
convingut.

3. Les despeses causades per la frustració del lliurament imputable al comprador 
són a càrrec seu.

Article 621-17. Transmissió de riscos
1. Els riscos es transmeten al comprador en el moment del lliurament del bé o dels 

documents que el representen d’acord amb el que estableix l’article 621-10. També es 
transmeten els riscos al comprador quan es nega injustificadament a rebre el bé.

2. Els riscos dels béns encara no identificats no es transmeten abans de la seva es-
pecificació feta d’acord al contracte amb notificació al comprador, o de qualsevol altra 
manera usual i raonable ateses les circumstàncies.

3. El fet que el venedor estigui autoritzat a retenir els documents representatius del 
bé no afecta la transmissió dels riscos.

Article 621-18. Transmissió de riscos en cas de bé venut en trànsit
1. En els contractes sobre béns en trànsit, els riscos es transmeten al comprador amb 

el lliurament al primer portador, llevat de pacte en contrari o que es pugui deduir de les 
circumstàncies que la transmissió dels riscos s’ha de produir en el moment de conclusió 
del contracte.

2. Els riscos són a càrrec del venedor si en el moment de la conclusió del contracte 
coneixia o podia haver raonablement conegut la pèrdua, deteriorament o dany al bé i no 
va revelar aquestes circumstàncies al comprador.

Article 621-19. Efectes de la transmissió de riscos
La pèrdua, deteriorament o dany al bé posteriors a la transmissió del risc al compra-

dor i no imputables al venedor no extingeixen l’obligació de pagament del preu.

Subsecció tercera. Conformitat del bé al contracte
Article 621-20. Criteris per determinar la conformitat
1. El bé és conforme al contracte si compleix els requisits següents:
a) Tenir la quantitat, qualitat, tipus, prestacions i ús pactat.
b) Ser lliurat amb l’empaquetat o envasament acordats.
c) Ser subministrat amb els accessoris i instruccions estipulats en el contracte.
2. La conformitat exigeix, llevat que s’hagi pactat altrament o que per les circums-

tàncies del cas algun d’aquests criteris no sigui aplicable, que el bé:
a) S’ajusti a la descripció realitzada pel venedor.
b) Sigui idoni per a l’ús habitual a què es destinin el béns del mateix tipus.
c) Tingui les qualitats i prestacions habituals que el comprador pot esperar segons la 

naturalesa del bé en béns del mateix tipus; i, en el seu cas, segons les declaracions del 
venedor o de tercers d’acord amb el que disposa l’article 621-24.2.

d) Tingui les qualitats i prestacions de la mostra o model que el venedor hagi presen-
tat al comprador.

e) Estigui embalat o envasat de la manera habitual o, en el seu cas, de manera ade-
quada per a conservar i protegir el bé o donar-li la destinació que correspongui.

3. La inadequació del bé per a ser destinat a un ús particular manifestat pel compra-
dor al venedor en el moment de concloure el contracte constitueix manca de conformi-
tat, sempre que el venedor hagi admès la possibilitat d’aquest ús.

Article 621-21. Instal·lació incorrecta del bé
1. Si el contracte preveu la instal·lació del bé, la instal·lació incorrecta suposa manca 

de conformitat si ha estat feta:
a) Pel venedor o per algú altre sota la seva responsabilitat. O,
b) Pel comprador, o per algú altre sota la seva responsabilitat, i la incorrecció obeeix 

a una deficiència en les instruccions proporcionades pel venedor.
2. En la compravenda de consum és ineficaç qualsevol pacte, clàusula o estipulació 

que modifiqui, en perjudici del consumidor, el règim que estableix l’apartat 1.

Article 621-22. Manca de lliurament dels accessoris i dels documents relacionats
La manca del lliurament dels accessoris, instruccions d’ús, consum i maneig, espe-

cialment, les relatives a la instal·lació o el funcionament o qualsevol altre document que 
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raonablement el comprador pot esperar obtenir d’acord amb el contracte es considera 
manca de conformitat.

Article 621-23. Exigència i moment de la conformitat
1. El venedor respon de tota manca de conformitat del bé que existeixi en el moment 

de la transmissió del risc.
2. En la compravenda de consum, es presumeix que la manca de conformitat ma-

nifestada en els sis mesos posteriors al lliurament del bé o a la completa instal·lació, ja 
existia en aquell moment, tret que això sigui incompatible amb la naturalesa del bé o el 
tipus de manca de conformitat.

3. En el cas de l’article 621-21 b, el termini de sis mesos es computa a partir del mo-
ment que raonablement podria entendre’s realitzada la instal·lació.

4. En el cas de l’art. 621-37.1 a, el termini de sis mesos es computa després de cada 
reparació o substitució.

Article 621-24. Manifestacions prèvies a la conclusió del contracte
1. El venedor respon de la manca de conformitat derivada de les manifestacions prè-

vies al contracte sobre les característiques, qualitats o prestacions del bé, com també de 
qualsevol manifestació pública amb el mateix contingut fetes per ell o per un tercer que 
estigui legitimat per actuar per compte seu, llevat dels casos en els quals:

a) El comprador conegui o pugui raonablement conèixer la seva incorrecció.
b) El venedor hagi rectificat les manifestacions fetes abans de concloure el contracte 

de manera cognoscible pel comprador o destinatari de la manifestació corregida.
c) Les manifestacions fetes no puguin haver influït sobre la decisió de comprar.
2. En la compravenda de consum, les manifestacions públiques fetes per qualse-

vol tercer que hagi intervingut en la cadena de comercialització i, en particular, en la 
publicitat o etiquetat del bé, s’entenen fetes pel venedor, tret que aquest, en el moment 
de concloure el contracte, no les conegués o no fos raonable esperar que les hagués de 
conèixer.

Article 621-25. Coneixement de la manca de conformitat pel comprador
1. El venedor no respon de la manca de conformitat que el comprador conegui o que 

no podia raonablement ignorar en el moment de la conclusió del contracte, llevat dels 
casos d’ocultació dolosa, negligència greu o de garantia expressa de la conformitat.

2. En la compravenda de consum, el venedor respon sempre de la manca de confor-
mitat, llevat que el comprador la conegués i l’hagués acceptada expressament.

Article 621-26. Manca de conformitat imputable al comprador
El venedor no respon de la manca de conformitat que resulti d’haver seguit les ins-

truccions del comprador o d’haver emprat materials facilitats per aquest, sempre que 
prèviament l’hagi advertit expressament sobre els perills i les conseqüències que se’n 
puguin derivar.

Article 621-27. Examen del bé venut
1. El comprador ha d’examinar el bé lliurat o posat a la seva disposició o fer-lo exa-

minar en el termini pactat o en el més breu possible i que sigui adient ateses les cir-
cumstàncies.

2. Llevat de pacte en contrari, si segons el contracte el bé ha de ser transportat, l’exa-
men del bé s’entén ajornat al moment que aquest hagi arribat a la seva destinació.

3. Igualment, si durant el transport del bé el comprador canvia la seva destinació o 
el reexpedeix sense haver tingut una oportunitat raonable d’examinar-lo, i en el moment 
de la conclusió del contracte el venedor coneixia o podia raonablement haver conegut 
aquesta circumstància, l’examen es pot ajornar al moment d’arribada del bé a la seva 
destinació.

4. Les disposicions d’aquest article no s’apliquen a la compravenda de consum.

Article 621-28. Notificació i coneixement de la manca de conformitat
1. El comprador ha de notificar al venedor sense dilació indeguda qualsevol manca 

de conformitat del bé, i descriure-la. En la compravenda de consum aquest termini és, 
com a mínim, de dos mesos.
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2. Si el comprador no notifica la manca de conformitat segons allò establert per 
l’apartat 1, perd el dret a invocar-la.

3. El comprador sempre pot invocar la manca de conformitat si es refereix a fets que 
el venedor coneixia o no podia ignorar i que no ha revelat al comprador, o si va garantir 
expressament la conformitat.

Article 621-29. Termini de responsabilitat de la manca de conformitat
1. Llevat de pacte en contrari o que del contracte en resulti altrament, el venedor no 

respon de la manca de conformitat que es manifesti dos anys després del moment de 
lliurament del bé.

2. El termini establert per l’apartat 1 no s’aplica a la manca de conformitat per exis-
tència de drets o pretensions de tercers.

Article 621-30. Drets o pretensions de tercers
1. Sense perjudici dels efectes derivats de la publicitat registral, el venedor ha de 

transmetre el bé lliure de drets o pretensions raonablement fonamentades de tercers que 
el comprador no conegués ni hagués pogut raonablement conèixer en el moment de la 
conclusió del contracte.

2. En tot cas, el venedor respon si va garantir que el bé n’estava o quedaria lliure de 
drets o pretensions de tercers i si, tot i conèixer-los, no els va revelar al comprador.

3. Igualment, el venedor respon si els drets o pretensions als quals es refereix l’apar-
tat 1 són conseqüència dels seus actes propis posteriors a la conclusió del contracte.

Subsecció quarta. Obligacions del comprador
Article 621-31. Obligacions del comprador
El comprador ha de:
a) Pagar el preu.
b) Rebre el bé, els seus accessoris i els documents relacionats, si n’hi ha.

Article 621-32. Temps de pagament del preu
1. Llevat de pacte en contrari, el comprador ha de pagar el preu en el moment del 

lliurament del bé.
2. El venedor només pot rebutjar el pagament avançat del preu si té un interès legí-

tim per a fer-ho.

Article 621-33. Lloc de pagament del preu
El comprador ha de pagar el preu en el lloc acordat en el contracte i, en el seu defec-

te, en el lloc de lliurament del bé o dels documents representatius.

Article 621-34. Recepció del bé
1. El comprador ha de dur a terme els actes que raonablement siguin exigibles per-

què el venedor pugui complir la seva obligació de lliurament del bé.
2. El comprador pot rebutjar el lliurament anticipat del bé sempre que tingui un in-

terès legítim per a fer-ho.
3. En la compravenda de consum, el comprador no ha de pagar cap contraprestació 

per un bé lliurat no sol·licitat. El comprador ha de permetre al venedor recuperar-lo i té 
dret a ser rescabalat de qualsevol despesa addicional, com també dels danys i perjudicis 
ocasionats.

Article 621-35. Especificació de les característiques del bé
El comprador que d’acord amb el contracte ha d’especificar les característiques, el 

moment o la forma de lliurament del bé, ha de fer-ho respectant els terminis pactats o 
els que siguin raonables. Si el comprador no fa aquesta especificació, el venedor la pot 
fer, tot i respectant les indicacions raonables que pugui haver rebut del comprador.

Article 621-36. Conservació del bé
1. El comprador que ha rebut el bé i pretén rebutjar-lo per manca de conformitat ha 

de prendre totes les mesures necessàries per a la seva conservació ateses les circums-
tàncies i pot retenir el bé fins que hagi estat reemborsat de les despeses de conservació.

2. Si en el cas regulat per l’apartat 1, el bé ha estat posat a disposició en el seu lloc de 
destinació, el comprador ha de prendre’n possessió per compte del venedor si ho pot fer 



BOPC 72
3 de març de 2016

3.01.01. Projectes de llei 21 

sense pagar el preu i sense incórrer en despeses excessives, llevat que el venedor o per-
sona autoritzada es trobi en el lloc esmentat.

Subsecció cinquena. Remeis del comprador i del venedor
Article 621-37. Remeis
1. El comprador i el venedor, en cas d’incompliment de les obligacions respectives, 

poden:
a) Exigir el compliment específic, que, en el cas del comprador, inclou la reparació o 

la substitució del bé no conforme.
b) Suspendre el pagament del preu o, en el cas del venedor, el compliment de les se-

ves obligacions.
c) Resoldre el contracte.
d) Reduir el preu, en el cas del comprador.
e) Reclamar la indemnització per danys i perjudicis.
2. El comprador i el venedor poden acumular tots els remeis que no siguin incompa-

tibles i, en tot cas, amb la indemnització de danys i perjudicis.
3. En cas que el venedor no pugui lliurar el bé per causes imputables al comprador 

s’aplica allò establert per l’article 621-16.
4. El comprador o el venedor que ha provocat l’incompliment de l’altre no pot recór-

rer a cap d’aquests remeis.

Article 621-38. Compliment específic
1. El compliment específic no faculta al venedor a reclamar cap cost addicional.
2. El compliment específic no es pot exigir si:
a) És impossible o ha esdevingut il·lícit. O si,
b) Els costos que se’n deriven són desproporcionats respecte del benefici que n’ob-

tindria el comprador.

Article 621-39. Correcció a iniciativa del venedor
1. El venedor pot corregir la manca de conformitat del bé sempre que sigui possible 

fer-ho abans que venci el termini de compliment.
2. Vençut el termini, i un cop rebuda la notificació de manca de conformitat, el ve-

nedor la pot corregir dins d’un termini raonable si s’ofereix immediatament a fer-ho. El 
comprador pot rebutjar aquest oferiment si:

a) La correcció no es pot dur a terme sense retard o inconvenients per al comprador.
b) Té motius raonables per creure que el venedor no complirà o no ho farà adequa-

dament. O,
c) El retard comporta un incompliment essencial.
3. Pendent la correcció, el comprador pot suspendre el compliment de les seves obli-

gacions i no pot exercir els drets que siguin incompatibles amb la correcció que es pu-
gui fer dins del termini raonable.

4. El venedor ha de pagar les despeses de la correcció i l’eventual indemnització dels 
danys pel retard i qualssevol altres que la correcció ha causat o no ha pogut evitar, amb 
inclusió dels costos dels materials, la mà d’obra i el transport.

Article 621-40. Suspensió del pagament del preu o del compliment de les obligaci-
ons

El comprador i el venedor poden suspendre, totalment o parcial, el pagament del 
preu o el compliment de les obligacions si:

a) Han de complir la seva obligació al mateix temps o després que l’altre part hagi 
complert les seves, i aquesta no les compleix.

b) Han de complir la seva obligació abans que l’altra part, tenen motius raonables 
per creure que l’altra no complirà les seves obligacions i li notifica la suspensió.

Article 621-41. Resolució del contracte
1. El contracte es pot resoldre si l’incompliment de l’altra part és essencial.
2. Es considera essencial l’incompliment que priva substancialment a l’altra part 

d’allò a què tenia dret segons el contracte.
3. El retard en el compliment que no sigui essencial permet resoldre el contracte si 

el comprador o el venedor no compleixen en el termini addicional de compliment que li 
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hagi notificat l’altra part i que sigui adequat a les circumstàncies. El termini addicional 
es considera raonable si la part no s’hi oposa sense dilació indeguda.

4. En tot cas, es pot resoldre anticipadament el contracte si l’altra part declara o evi-
dencia de qualsevol altra manera l’incompliment essencial de les seves obligacions.

5. La facultat de resolució s’exerceix mitjançant notificació a l’altra part, tret que en 
notificar el termini addicional a què fa referència l’apartat 3 s’hagi establert que la reso-
lució és automàtica al seu venciment.

Article 621-42. Reducció del preu i càlcul
1. El comprador que accepta un compliment no conforme al contracte pot demanar 

la reducció del preu.
2. La reducció del preu ha de ser proporcional a la diferència entre el valor del bé en 

el moment del seu lliurament i aquell que tindria si fos conforme al contracte.
3. El comprador que ha exercit la facultat de reduir el preu pot demanar la restitu-

ció del major preu pagat i, addicionalment, una indemnització per altres danys que hagi 
sofert.

Article 621-43. Remeis del comprador en cas de drets i pretensions de tercers
1. En el cas regulat per l’article 621-30 sobre drets i pretensions de tercers, el com-

prador pot exercir els remeis establerts en aquesta subsecció.
2. Si la compravenda comprèn diversos béns i el dret o la pretensió del tercer n’afec-

ta només algun, el comprador només pot resoldre el contracte si consta clarament que 
no hauria efectuat la compra sense el bé afectat pel dret o la pretensió al·legats.

Article 621-44. Terminis d’extinció dels remeis
1. Les pretensions i accions derivades dels remeis establerts en aquesta subsecció a 

favor del comprador i del venedor s’extingeixen en el termini de tres anys, llevat que la 
llei disposi un altre termini.

2. El còmput del termini establert per l’apartat 1 s’inicia en el moment que les ac-
cions o pretensions de la part que es tracti poden ser exercitades.

3. En qualsevol cas de manca de conformitat el còmput del termini establert per 
l’apartat 1 s’inicia des que el comprador coneix o pot conèixer la manca de conformitat.

Subsecció sisena. Avantatge injust i lesió en més de la meitat
Article 621-45. Avantatge injust
1. El contracte de compravenda, com els altres de caràcter onerós, pot ser rescindit si 

en el moment de la seva conclusió:
a) Una de les parts depenia de l’altra o mantenia una relació especial de confiança 

amb ella, es trobava en una situació de vulnerabilitat econòmica o de necessitat impe-
riosa, era incapaç de preveure les conseqüències dels seus actes, palesament ignorant o 
manifestament mancada d’experiència. I,

b) L’altra part coneixia o havia de conèixer aquesta situació i se’n va aprofitar, tot ob-
tenint un benefici excessiu o un avantatge manifestament injust.

2. En la compravenda de consum, el contracte es pot rescindir, a més d’allò regulat 
per l’apartat 1, si ocasiona en els drets i obligacions de les parts un greu desequilibri en 
perjudici del consumidor contrari a les exigències de la bona fe i la honradesa de tractes.

Article 621-46. Lesió en més de la meitat
1. El contracte de compravenda, com els altres de caràcter onerós, també pot ser res-

cindit si la part perjudicada prova que, en el moment de la conclusió del contracte, el va-
lor de la prestació que rep és inferior a la meitat del valor de la prestació que fa.

2. L’altra part pot oposar que el pretès desequilibri es justifica en el risc contractual 
propi dels contractes aleatoris o en la concurrència d’una causa gratuïta.

3. En els supòsits d’opció de compra, el desequilibri ha d’existir en el moment en què 
es pacta l’opció.

Article 621-47. Adaptació del contracte
En els supòsits regulats pels articles 621-45 i 621-46, a petició de la part perjudica-

da, l’autoritat judicial pot adaptar el contingut del contracte d’acord amb la pràctica con-
tractual prevalent en el moment de la seva conclusió i amb les exigències de la bona fe i 
la honradesa dels tractes.
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Article 621-48. Accions
Les accions establertes per aquesta subsecció caduquen en el termini de quatre anys 

des de la conclusió del contracte i no són renunciables en aquest moment.

Subsecció setena. Especialitats de la compravenda d’immobles
Article 621-49. Previsió de finançament per tercer
1. Si el contracte de compravenda preveu el finançament de tot o part del preu per 

una entitat de crèdit, el comprador pot desistir del contracte, si justifica documental-
ment, en el termini pactat, la negativa de l’entitat designada a concedir el préstec o crè-
dit hipotecari o a acceptar la subrogació del comprador en la hipoteca que grava l’im-
moble, llevat que la denegació es derivi de la negligència del comprador.

2. El desistiment del comprador obliga al venedor a la devolució del preu que li ha-
gués estat lliurat i de les arres penitencials si escau, i al comprador a deixar el venedor 
en la mateixa situació en la que s’hagués trobat de no haver-se conclòs el contracte, sen-
se perjudici d’allò establert per la legislació hipotecària.

Article 621-50. Indicació de la superfície de l’immoble
1. En la compravenda d’immobles, llevat de pacte en contrari, la referència a la ca-

buda, mesura o superfície de l’immoble es considera indicativa, i les diferències, en més 
o en menys, no donen lloc a la manca de conformitat, tret que siguin superiors a un 10% 
o que la cabuda, mesura o superfície indicades siguin un requisit per a l’ús específic, 
pactat o habitual a què es destinin els immobles de les mateixes característiques.

2. En la compravenda d’immobles en la qual el preu es calcula per raó de la cabuda, 
mesura o superfície de l’immoble, la diferència de cabuda que no sobrepassi el 10% de 
la mesura pactada dóna lloc a una modificació proporcional del preu.

3. En la compravendes d’immobles en les quals el preu es pacta globalment i no per 
raó de la cabuda de l’immoble, la diferència de superfície, en més o en menys, que exis-
teixi no dona lloc a la modificació del preu ni a la manca de conformitat sempre que si-
gui palesa i inequívoca la intenció de les parts d’haver conclòs el contracte en qualsevol 
cas.

Article 621-51. Immobles en construcció o rehabilitació amb constitució de comuni-
tat especial

1. En la compravenda d’un habitatge, local o altre element d’un edifici en construc-
ció o rehabilitació que, un cop finalitzades les obres, s’hagi de sotmetre a un règim de 
propietat horitzontal, les parts poden establir la situació de comunitat sobre la finca en 
què s’integra l’immoble venut.

2. En el supòsit descrit per l’apartat 1, el contracte ha d’incorporar la descripció del 
bé i de la finca o conjunt en el qual s’integra aquell com a element independent o pri-
vatiu, amb referència expressa a les circumstàncies regulades pel número 1 de l’article 
553-9 d’aquest Codi.

3. Les parts poden fixar el termini final de construcció o rehabilitació, que no pot 
ser superior al de deu anys comptats des de l’obtenció de la llicència d’obres correspo-
nent. En defecte de pacte, el termini final és el que es preveu a la llicència.

Article 621-52. Immobles en construcció o rehabilitació prèvia a la llicència d’obres
1. El contracte de compravenda d’un immoble en construcció o rehabilitació que no 

sigui habitatge i que es conclogui abans de l’obtenció de la llicència d’obres ha de pre-
veure les característiques i condicions de l’obra, els terminis inicial i final de la cons-
trucció o rehabilitació i la qualitat dels materials emprats.

2. Les parts poden fixar que el termini final de construcció, que en cap cas pot ser 
superior a deu anys, es computi des de la conclusió del contracte o des de la obtenció de 
la llicència. En aquest segon cas, el termini d’obtenció de la llicència d’obres no pot ser 
superior a dos anys.

Article 621-53. Règim de la comunitat especial
1. La quota del comprador en la comunitat constituïda correspon a la que tingui 

l’element en construcció o rehabilitació en el règim de propietat horitzontal en el qual 
s’integra un cop construït o rehabilitat.
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2. La comunitat comporta l’exclusió de l’acció de divisió i dels drets d’adquisició 
preferent de caràcter legal entre propietaris de diferents habitatges, locals o elements de 
l’edifici en construcció o rehabilitació.

3. Finalitzada la construcció o rehabilitació, la quota del comprador dona lloc a la 
propietat separada sobre l’element que fou objecte del contracte.

4. El venedor pot atorgar escriptura d’obra nova i de constitució del règim de la pro-
pietat horitzontal si hi fa constar una descripció individualitzada de l’element venut tal i 
com apareix a l’escriptura de compravenda. La inscripció de l’esmentat element es prac-
tica a nom del comprador.

Article 621-54. Pacte de condició resolutòria
1. El pacte de condició resolutòria establert per al supòsit de manca de pagament del 

preu ajornat, faculta el venedor per resoldre el contracte i recuperar l’immoble, sempre 
que hagi requerit prèviament el comprador mitjançant acta notarial perquè en un termi-
ni de vint dies efectuï el pagament, amb l’advertiment que en cas de no fer-ho té lloc la 
resolució de la compravenda.

2. Quan el pacte s’hagi formalitzat en escriptura pública inscrita en el Registre de 
la Propietat, s’apliquen a la resolució les normes incloses en aquest número i en els se-
güents. El pacte ha de preveure que per que tingui lloc la resolució la quota o quotes im-
pagades, inclosos, en el seu cas, els interessos pactats, han de superar un quinze per cent 
del preu íntegre més els interessos. Es pot establir que el venedor retingui les quantitats 
abonades pel comprador, amb un màxim de la meitat de la quantitat total que hagi ha-
gut de percebre, d’acord amb el contracte, fins a la data de la resolució. Si s’han pactat 
interessos, l’escriptura ha d’incorporar un quadre d’amortització i el tipus d’interès ha 
de ser fix, s’ha de meritar per mesos vençuts, i no pot ser superior a l’interès legal del 
diner en el moment de l’atorgament, incrementat en el cinquanta per cent. El venedor no 
pot reclamar al comprador cap quantitat per les quotes futures i no vençudes.

3. El procediment notarial és el següent:
a) El notari ha de demanar al Registre de la Propietat certificació de domini i càrre-

gues de la finca, que s’ha de fer constar per nota marginal. Un cop rebuda la certifica-
ció, ha de notificar al comprador la voluntat del venedor de resoldre el contracte, amb 
efectes des de la data de la notificació, així com als titulars de drets reals inscrits amb 
posterioritat, en el domicili que consti al Registre segons la certificació. Si en aquesta 
consta l’immoble com a habitatge de la família també s’ha de notificar al cònjuge o con-
vivent. Quan no consti el domicili dels titulars, la notificació es practica per edictes en 
un dels diaris de major difusió en el lloc d’ubicació de la finca.

b) El comprador, en el termini de quinze dies, es pot oposar a la resolució si paga el 
deute, al·lega el pagament d’allò reclamat, o la concurrència d’altra causa d’oposició es-
tablerta al contracte. En aquests casos, el notari dona per acabada la seva intervenció i 
per conclòs el procediment, i queda expedita la via judicial o arbitral.

c) En el supòsit de manca d’oposició a la resolució o d’oposició limitada a la liquida-
ció practicada pel venedor, l’acta notarial constitueix títol per a la inscripció del domini 
de l’immoble a favor del venedor, per a la cancel·lació de la inscripció de la condició re-
solutòria exercitada i la de tots els assentaments de càrregues, gravàmens i drets consig-
nats en el Registre amb posterioritat, a excepció dels relatius a litigis sobre la vigència o 
l’exercici de la pròpia condició resolutòria.

4. La readquisició pel venedor comporta l’afecció de l’immoble, amb caràcter real, 
en benefici del comprador i dels titulars d’assentaments posteriors, com a garantia de la 
quantitat que, si escau, s’hagi d’abonar al comprador. En la reinscripció a favor del ve-
nedor es fa constar aquesta afecció, l’import de la qual és la quantitat total que, d’acord 
amb el contracte hauria hagut de percebre el venedor fins la data de la resolució, segons 
allò determinat per l’acta notarial.

5. L’afecció s’extingeix totalment o parcialment per:
a) Consentiment del comprador i, si escau, dels titulars de drets posteriors.
b) Resolució judicial o laude arbitral.
c) Consignació notarial de la quantitat garantida o aval bancari pel seu import.
d) Caducitat, transcorreguts cent vuitanta dies des de la data de la reinscripció a fa-

vor del venedor, llevat que hi hagi una anterior anotació de demanda d’oposició a la re-
solució o a la liquidació.
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7. Els assentaments registrals es practiquen d’acord amb el que disposa la Llei Hi-
potecària.

Subsecció vuitena. Compravenda a carta de gràcia
Article 621-55. Compravenda a carta de gràcia
1. En la compravenda a carta de gràcia, el venedor es reserva el dret de redimir el bé 

venut, amb les condicions que s’hagin pactat.
2. El dret de redimir el bé venut s’exerceix d’acord amb allò disposat pels articles 

568-28 a 568-32 d’aquest Codi.

Secció segona. Permuta
Article 621-56. Concepte
1. La permuta és el contracte pel qual cada part s’obliga a lliurar a l’altra un bé con-

forme al contracte i a transmetre’n la titularitat, sigui del dret de propietat o dels altres 
drets patrimonials, segons la seva naturalesa.

2. En el cas que una de les prestacions consisteixi en béns i diners, el contracte es 
qualifica de permuta si el valor dels béns és igual o superior a l’import dels diners.

Article 621-57. Règim jurídic
Les normes de la compravenda s’apliquen a la permuta en allò que siguin compati-

bles, i cada part es considera comprador respecte dels béns que ha de rebre i venedor 
respecte dels béns que ha de lliurar.

Secció tercera. Cessió de finca o d’aprofitament urbanístic a canvi de construcció 
futura

Article 621-58. Concepte
El contracte de cessió d’una finca o d’aprofitament urbanístic a canvi de l’adjudica-

ció d’una construcció futura o resultant de la rehabilitació requereix, en el moment de 
formalitzar-lo, que s’hi identifiquin necessàriament els habitatges, els locals o les altres 
edificacions, i s’hi faci la descripció d’acord amb la normativa de la propietat horitzon-
tal, amb indicació de cada un dels adjudicataris.

Article 621-59. Modalitats
1. La cessió es pot fer mitjançant:
a) La transmissió total d’una finca o de l’aprofitament urbanístic a canvi de la cons-

trucció futura.
b) La transmissió d’una quota d’una finca o de l’aprofitament urbanístic en la pro-

porció que la persona cedent i la cessionària determinin, tot constituint una situació de 
comunitat, que es regeix per allò establert per l’article 621-53.

2. En el cas de transmissió total d’una finca o de l’aprofitament urbanístic, la cons-
trucció futura es pot situar en una finca altra que la que ha estat cedida.

Article 621-60. Règim general
1. En els contractes de cessió atorgats abans de l’obtenció de la llicència d’obra cor-

responent s’han de fer constar les característiques de l’obra, les condicions, els terminis 
inicial i final de la construcció i la qualitat dels materials emprats.

2. En els contractes de cessió atorgats un cop obtinguda la llicència d’obra correspo-
nent cal incorporar el contingut d’aquesta, i també les determinacions del projecte o, si 
escau, la certificació emesa pel facultatiu de l’obra, i la memòria de qualitats segons el 
projecte redactat pel facultatiu corresponent.

3. Ambdues parts poden acordar la constitució d’un aval bancari o qualsevol altra 
garantia per tal d’assegurar el compliment de l’obligació del cessionari.

4. El cedent, després d’un requeriment fefaent, pot instar la resolució del contracte 
si la llicència no s’ajusta als pactes acordats, en el cas establert per l’apartat 1, o si les 
obres no s’han iniciat en el termini pactat fins i tot per una causa que no li sigui impu-
table al cessionari.

5. L’obligació del cessionari només s’entén complerta quan el lliurament de l’obra 
es fa en les condicions i amb les característiques pactades. Si no s’ha estipulat res en 
aquest sentit, l’obra ha d’ésser lliurada íntegrament, amb tots els requisits d’habitabilitat 
o els que siguin necessaris per a l’ús a què es destina.
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6. L’obra pot ser realitzada i lliurada per una persona diferent que la cessionària, tret 
que s’hagi pactat el contrari i sense perjudici de la obligació de notificar fefaentment la 
cessió del contracte al cedent en el domicili fixat en el contracte a aquests efectes, i en 
defecte d’això en el que figuri inscrit en el Registre de la Propietat.

Article 621-61. Adquisició en la transmissió total
Si la cessió es fa mitjançant la transmissió total de la finca o de l’aprofitament urba-

nístic a canvi de la construcció futura, l’adquisició dels habitatges, dels locals o de les 
altres edificacions que corresponguin al cedent té lloc amb el seu lliurament, un cop fi-
nalitzada l’obra que se li hagi d’adjudicar.

Article 621-62. Adquisició en la transmissió parcial
Si la cessió es fa mitjançant la transmissió d’una quota de la finca o de l’aprofitament 

urbanístic, l’adquisició dels habitatges, dels locals o de les altres edificacions que cor-
responguin al cedent té lloc a mesura que l’obra es completi.

Article 621-63. Incompliment del contracte
1. En cas d’incompliment de les condicions, pactades o legals, les característiques o 

el termini inicial o final estipulats, el cedent pot exigir el compliment específic del con-
tracte, o la resolució d’aquest, en ambdós casos, amb la indemnització de danys i perju-
dicis corresponent.

2. L’acreditació de l’incompliment de les condicions, les característiques i els termi-
nis es pot fer per acta notarial o, si escau, per certificació de l’autoritat administrativa.

Article 621-64. Resolució del contracte
1. Les parts contractants poden estipular que la no realització de l’obra en les condi-

cions, les característiques i els terminis d’execució estipulats tingui el caràcter de con-
dició resolutòria.

2. Per tal que operi la resolució automàtica del contracte cal:
a) La notificació fefaent de la resolució al cessionari i als tercers titulars de drets 

constituïts sobre la finca.
b) La no oposició del cessionari a la resolució, en el termini de quinze dies.

Article 621-65. Efectes
1. En cas de resolució del contracte, el cedent recupera la propietat del que havia ce-

dit i fa seva, per accessió, l’obra realitzada, amb l’obligació de rescabalar-ne el cessiona-
ri i, si escau, els tercers.

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, quan el cost de l’acabament de les obres o, 
si s’escau, de l’adaptació de les realment executades als pactes establerts en el contracte 
sigui superior a la meitat del cost de la construcció pactada, el cedent pot optar per l’en-
derrocament a càrrec del cessionari.

Article 621-66. Oposició del contracte davant tercers
El contracte de cessió de finca o de l’aprofitament urbanístic és oposable enfront de 

tercers des que s’hagi practicat la inscripció en el foli registral de la finca cedida i, si 
escau, en el de la finca especial en el qual constin els aprofitaments disgregats del sòl.

Article 4. Aprovació del títol II de capítol III, relatiu als contractes sobre  
objecte aliè
S’aprova el títol II, capítol III, seccions primera, segona i tercera, amb el contingut 

següent:

Capítol III. Contractes sobre objecte aliè
Secció primera. Els contractes de conreu
Subsecció primera. Disposicions generals
Article 623-1. Concepte
1. Per contractes de conreu s’entenen els contractes d’arrendament rústic, parceria 

i, en general, tots els contractes, qualsevol que sigui llur denominació, pels quals se ce-
deix onerosament l’aprofitament agrícola, ramader o forestal d’una finca rústica.

2. El contracte de conreu pot incloure una explotació agrària, entesa com un conjunt 
de béns i drets que conformen una unitat econòmica.
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Article 623-2. Drets de producció agrària
Els drets de producció agrària, els drets vinculats a les finques o les explotacions 

integren el contingut del contracte de conreu, llevat que les parts els excloguin expres-
sament.

Article 623-3. Habitatge i aprofitaments complementaris
1. El contracte de conreu no s’estén a les edificacions destinades a habitatge que hi 

hagi a la finca, però sí a les altres construccions, a la maquinària i a les eines existents, 
llevat, en ambdós casos, de pacte en contrari i llevat el que estableix l’article 623-33.

2. El contracte de conreu no comprèn els altres aprofitaments de la finca no vincu-
lats al conreu, com ara la caça, que corresponen al propietari, també llevat de pacte en 
contrari.

3. La realització d’activitats agroturístiques a la finca pel conreador necessita un 
pacte exprés entre les parts i ha de ser compatible amb l’activitat de conreu.

Article 623-4. Contractes exclosos
No són contractes de conreu els relatius a finques rústiques en els casos següents:
a) Si el conreu per al qual se cedeix la finca és de durada inferior a l’any agrícola.
b) Si la finalitat és una prestació de serveis al propietari, com ara la preparació de la 

terra per a la sembra o plantació.
c) Si se cedeix només el dret a adobar amb dejeccions ramaderes.
d) Si se cedeixen només aprofitaments relatius a la caça.
e) Si se cedeix una explotació ramadera de caràcter intensiu.
f) Si la cessió de l’ús de la finca no té la finalitat de destinar-la a una activitat agríco-

la, ramadera o forestal.

Article 623-5. Parts contractuals
1. Poden establir contractes de conreu les persones amb capacitat per a contractar.
2. Els titulars de drets limitats sobre la finca, com ara usufructuaris, fiduciaris o 

compradors a carta de gràcia, poden concloure contractes de conreu per bé que, extingit 
llur dret, el contracte subsisteix fins que fineixi el termini o bé el de la pròrroga en curs.

3. El règim establert per l’apartat 2 s’aplica als contractes de conreu conclosos pels 
representants legals dels menors o incapacitats, en extingir-se llur representació.

Article 623-6. Conreador directe i personal
1. S’entén per conreador directe i personal la persona física que, sola o amb la col-

laboració de persones que hi conviuen o, si no hi ha convivència, de descendents o 
d’ascendents, duu a terme efectivament l’activitat agrària i assumeix els riscos de l’ex-
plotació si el 50% de la seva renda total s’obté d’activitats agràries o d’altres de comple-
mentàries, sempre que:

a) La part de la renda procedent directament de l’activitat agrària efectuada a la seva 
explotació no sigui inferior al 25% de la seva renda total, i

b) El temps de treball dedicat a activitats agràries o complementàries sigui superior 
a la meitat del seu temps de treball total, sens perjudici que pugui contractar personal 
auxiliar.

2. Tenen la condició de conreador directe i personal les societats agràries de trans-
formació, les comunitats de béns, les cooperatives o seccions de cooperativa de pro-
ducció agrària i les societats civils, mercantils i laborals, per al conreu de què es tracti, 
sempre que incloguin en llur objecte social finalitats de caràcter agrari i que la majoria 
de drets de vot correspongui a les persones físiques a què es refereix l’apartat 1.

3. Les administracions públiques i llurs empreses i entitats vinculades arrendatàries 
de finques rústiques tenen la condició de conreador directe i personal a tots els efectes 
d’aquesta llei.

Article 623-7. Forma
1. Els contractes de conreu s’han de formalitzar per escrit.
2. Les parts es poden exigir en qualsevol moment, amb les despeses a càrrec de la 

part que formuli la pretensió, que el contracte es formalitzi íntegrament en document 
públic i que hi consti una descripció de la finca objecte del contracte i, si escau, un in-
ventari dels elements i dels drets vinculats a l’explotació que se cedeix i qualsevol altra 
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circumstància que sigui necessària per a desenvolupar i executar adequadament el con-
tracte.

Article 623-8. Règim jurídic
1. Els contractes de conreu es regeixen pel que estableix imperativament aquest 

Codi, pels pactes convinguts entre les parts contractants i, si no n’hi ha, per l’ús i el cos-
tum de la comarca. Supletòriament, és aplicable la resta de disposicions d’aquest Codi.

2. Si el conreador no ho és de manera directa i personal, no són aplicables les dispo-
sicions d’aquest Codi relatives als drets d’adquisició preferent.

3. Les disposicions d’aquest Codi per al contracte d’arrendament s’apliquen a la resta 
de contractes de conreu en la mesura en què ho permeti la seva naturalesa.

Article 623-9. Ús i costum de bon pagès
És obligació derivada del contracte de conreu la de conrear segons ús i costum de 

bon pagès, d’acord amb les bones pràctiques agràries i les limitacions específiques a 
què estiguin sotmeses determinades zones del territori en funció de la normativa en vi-
gor, encara que no hagi estat pactada expressament.

Article 623-10. Any agrícola
L’any agrícola comença el dia 1 de novembre d’un any i acaba el 31 d’octubre de 

l’any següent, llevat del que pactin les parts d’acord amb els usos concrets de cada co-
marca i els referits als diferents tipus de conreu.

Subsecció segona. Arrendament rústic
Article 623-11. Drets i obligacions de les parts
1. L’arrendador ha de lliurar la finca a l’arrendatari i li ha de garantir l’ús pacífic per 

tot el temps de durada del contracte. A canvi, té dret a percebre un preu o renda.
2. L’arrendatari ha de conrear la finca i pot fer-ho amb les plantacions o sembres que 

més li convinguin per a fer-ne seus els fruits, i té l’obligació de pagar una renda a l’ar-
rendador i de tornar-li la finca en l’estat en què l’ha rebuda.

Article 623-12. Renda
1. La renda dels contractes és la que lliurement convenen les parts a satisfer en 

diners, llevat que en convinguin el pagament en una quantitat determinada i no alíquota 
de fruits.

2. Són nuls de ple dret els pactes pels quals s’obliga l’arrendatari al pagament total o 
parcial de qualsevol dels tributs que graven la propietat de la finca arrendada.

3. Les parts poden pactar que la contraprestació de l’arrendatari consisteixi, en tot o en 
part, en l’obligació de millorar la finca arrendada, com ara efectuar la rompuda de la terra, 
artigar-la, posar-la en conreu i fer esplanacions, construccions o altres obres anàlogues.

4. Les parts poden pactar l’actualització de la renda cada any agrícola. En defecte 
del sistema que determinin, l’actualització es fa d’acord amb l’Índex de preus percebuts 
agraris que el Govern publica anualment en el DOGC.

5. El pagament de la renda convinguda es fa d’acord amb el que estableixi el con-
tracte. Quan aquest no ho estableix, la renda s’ha de pagar per anualitats vençudes al 
domicili de l’arrendador o de la forma que determinin les parts i en el termini d’un mes 
o, si s’escau, segons el costum de la comarca.

6. L’arrendador ha de lliurar a l’arrendatari un rebut de la renda pagada.

Article 623-13. Durada
1. Els arrendaments han de tenir una durada mínima de set anys. Les parts poden 

establir una durada superior.
2. El contracte d’arrendament s’entén prorrogat de cinc anys en cinc anys, sempre 

que una de les parts no avisi l’altra de la seva voluntat de donar-lo per extingit almenys 
un any abans del venciment.

3. L’arrendatari pot renunciar a la durada mínima del contracte o de la pròrroga i 
abandonar el conreu de la finca al final de cada any agrícola si notifica aquesta voluntat 
a l’arrendador, almenys amb sis mesos d’anticipació.

Article 623-14. Despeses ordinàries
1. Les despeses ordinàries de conservació i reparació de la finca o l’explotació agrària 

derivades de l’activitat de conreu són a càrrec de l’arrendatari, sense dret a reembossament.
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2. Si, havent estat requerit a l’efecte, l’arrendatari no assumeix les despeses ordinàri-
es, ho pot fer l’arrendador, amb dret a reembossament.

Article 623-15. Despeses extraordinàries
1. Les despeses extraordinàries de conservació i reparació de la finca o l’explotació 

agrària derivades de l’obligació de mantenir-la en un estat que serveixi a l’activitat de 
conreu són a càrrec de l’arrendador, sense dret a apujar la renda.

2. Si, havent estat requerit a l’efecte, l’arrendador no assumeix les despeses extraor-
dinàries, ho pot fer l’arrendatari, amb dret a reembossament.

Article 623-16. Millores obligatòries
1. L’arrendador i, si s’escau, l’arrendatari han de dur a terme les obres o millores que 

els siguin imposades per llei, per resolució judicial o administrativa ferma o per acord 
d’una comunitat de regants o d’altres entitats similars en les quals s’integri la finca.

2. En el cas que les obres s’hagin de dur a terme per l’arrendador i signifiquin un in-
crement notable en el rendiment de la finca, com ara la transformació d’aquesta de secà 
en regadiu, l’arrendador té dret a apujar la renda en proporció a l’increment del rendi-
ment, amb dret d’abandó per l’arrendatari per al cas que no li convingués.

3. Si l’arrendador no duu a terme les obres o millores, havent estat requerit a aquest 
efecte, ho pot fer l’arrendatari, amb dret a reembossament.

4. En el cas que les obres s’hagin de dur a terme per l’arrendatari i signifiquin una 
millora notable en la finca que subsisteixi a la fi del contracte, aquell té dret a ésser 
compensat per l’arrendador per l’import del cost material de la millora.

Article 623-17. Millores voluntàries
1. L’arrendatari pot dur a terme obres ordinàries de millora de la finca, com ara les 

dels accessos, el replanament de terres o la supressió de separacions entre peces de ter-
ra, amb notificació prèvia a l’arrendador de manera fefaent.

2. L’arrendador es pot oposar a la realització de les obres en un termini de quinze 
dies a partir del moment en què ha rebut la notificació. Si no s’hi oposa expressament, 
les obres s’entenen autoritzades.

3. En el cas que les obres signifiquin una millora de la finca, l’arrendador no té dret 
a incrementar la renda, i, en el cas que subsisteixin en el moment de la fi del contracte, 
l’arrendatari té dret a ésser compensat per l’arrendador per l’increment del valor de la 
finca que les millores han generat.

Article 623-18. Prescripció
Les pretensions per despeses i per obres i millores prescriuen a l’any des que s’extin-

geix el contracte i l’arrendatari deixa la finca.

Article 623-19. Extinció del contracte
El contracte d’arrendament s’extingeix per les causes següents:
a) El finiment del termini inicial o de les pròrrogues.
b) La resolució del contracte, en els casos establerts per la llei o convinguts per les 

parts.
c) La pèrdua o expropiació total de la finca arrendada.
d) La denúncia anticipada del contracte per l’arrendatari, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 623-13.3.
e) L’acord de les parts d’extingir-lo anticipadament.
f) El canvi de qualificació urbanística de la finca, com a sol urbà o urbanitzable, 

quan impliqui un impediment del seu ús per a la producció agrària.
g) Els altres casos convinguts en el contracte o que resultin d’aquest Codi.

Article 623-20. Resolució del contracte
1. L’incompliment per una de les parts d’obligacions contractuals o legals dóna dret 

a l’altra, que hagi complert les que li corresponen, a resoldre el contracte.
2. La part que ha complert les seves obligacions té dret a resoldre el contracte i a la 

indemnització dels danys i perjudicis soferts, per bé que pot optar només per reclamar 
aquests darrers i mantenir el contracte.

3. Són casos d’incompliment de l’arrendatari:
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a) Deixar de conrear la finca per abandonament o destinar-la a un ús diferent dels es-
tablerts per l’article 623-1, sens perjudici del que es pugui establir en la normativa sec-
torial específica.

b) Malmetre o esgotar greument la finca o les produccions d’aquesta.
c) Subarrendar la finca sense consentiment de l’arrendador.
d) No efectuar el pagament de la renda convinguda en el contracte o no portar a ter-

me les millores acordades.
e) Fer obres voluntàries de millora amb l’oposició de l’arrendador o sense haver fet 

la notificació establerta per l’article 623-17.1.
f) En general, l’incompliment per l’arrendatari de les obligacions convingudes o que 

deriven de la llei, les bones pràctiques agràries i l’ús i el costum de la comarca.

Article 623-21. Pèrdua o expropiació parcials de la finca
Si la finca es perd o és expropiada en part, l’arrendatari pot optar per l’extinció total 

del contracte d’arrendament o bé per deixar-lo subsistent en la part que resti de la finca, 
amb la reducció proporcional de la renda.

Article 623-22. Dret a recollir els fruits
Finit el contracte d’arrendament, l’arrendatari té dret a tot allò que sigui necessari 

per a recollir i aprofitar els fruits pendents i ha de permetre al nou arrendatari l’accés a 
la finca a fi de preparar el proper conreu.

Article 623-23. Successió de l’arrendador
1. Els drets i les obligacions derivats del contracte d’arrendament subsisteixen du-

rant el termini legal, pactat o prorrogat, malgrat que la propietat de la finca es transmeti 
per qualsevol títol o s’hi constitueixi un dret real.

2. El desconeixement per l’adquirent de l’existència de l’arrendament de la finca no 
priva l’arrendatari dels seus drets.

Article 623-24. Successió de l’arrendatari
1. El dret de l’arrendatari es transmet per causa de mort a títol universal o particu-

lar, amb la consegüent subrogació de l’adquirent en la posició jurídica de l’arrendatari.
2. L’adquirent del dret a conrear pot optar per continuar o per extingir el contracte. 

Ho ha de notificar a l’arrendador dins dels sis mesos següents a la mort del causant i, en 
qualsevol cas, s’ha de fer càrrec del conreu fins a l’acabament de l’any agrícola. Si no es 
fa l’avís dins aquest termini, l’arrendador pot donar per extingit el contracte.

3. Si hi ha una pluralitat d’adquirents, a manca de designació feta pel causant, han 
de determinar qui continua l’arrendament i notificar-ho a l’arrendador dins els sis mesos 
següents a la mort del causant. A manca d’acord entre els adquirents notificat a l’arren-
dador dins aquest termini, l’arrendador pot donar per extingit el contracte i, en qualse-
vol cas, aquells s’han de fer càrrec del conreu fins a l’acabament de l’any agrícola.

Article 623-25. Dissolució d’una societat
Si l’arrendatària és una societat, en el cas que es dissolgui, el dret a continuar l’ar-

rendament correspon al soci al qual s’hagi adjudicat aquest dret en la liquidació. Aques-
ta circumstància s’ha de notificar a l’arrendador. Si no es fa la notificació, l’arrendador 
pot donar per extingit l’arrendament passats sis mesos de l’acord de dissolució.

Article 623-26. Subarrendament
1. L’arrendatari no pot subarrendar la finca, llevat d’autorització en el contracte o 

consentiment exprés de l’arrendador.
2. La cessió d’aprofitaments marginals no es considera subarrendament, sempre que 

aquests no representin més d’una desena part del rendiment total que s’obté de la finca.
3. Les administracions públiques poden subarrendar lliurement les finques de les 

quals són arrendatàries.

Article 623-27. Preferència adquisitiva de l’arrendatari
1. En cas de compravenda, permuta, dació en pagament, o aportació a societat de 

finques rústiques arrendades, correspon a l’arrendatari el dret d’adquisició preferent del 
domini, mitjançant l’abonament al propietari del seu preu o valor de l’aportació, excepte 
en els casos següents:

a) Si l’alienació es fa a favor del propietari d’una part indivisa de la finca.
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b) Si l’alienació es fa a favor de cònjuge, convivent en parella estable, ascendents, 
descendents o parents consanguinis o per adopció fins al segon grau.

c) Si la finca té la qualificació urbanística de sòl urbà o urbanitzable.
2. El dret d’adquisició preferent no es pot renunciar anticipadament.
3. El dret de l’arrendatari és preferent al que legalment pugui correspondre als pro-

pietaris de les finques confrontants.
4. Als propietaris de finques confrontants els són aplicables les excepcions establer-

tes per l’apartat 1.
5. En cas de transmissió d’una finca que només és arrendada en part o que ho és a 

diferents arrendataris, el dret d’adquisició preferent de l’arrendatari es limita a la part de 
la finca que té en arrendament.

6. Si els arrendataris o propietaris de finques confrontants han exercit la preferència 
adquisitiva establerta per aquest article, han de destinar la finca adquirida a activitats 
agrícoles, ramaderes o forestals durant un període mínim de cinc anys. En el supò-
sit que no es compleixi aquesta obligació o que la finca s’alieni entre vius per mitjà de 
qualsevol dels negocis jurídics indicats per l’apartat 1 abans de finir els cinc anys, la fin-
ca pot revertir a la situació anterior si els antics propietaris o llurs successors ho recla-
men en el termini d’un any a comptar del finiment dels cinc anys esmentats.

Article 623-28. Dret de tanteig
Quan es tracta d’alienacions de finques afectes al dret establert per l’article 623-27, 

el propietari ha de notificar la seva decisió d’alienar, el preu, l’adquirent i la resta de cir-
cumstàncies de forma fefaent a l’arrendatari, el qual, dins el termini de dos mesos, pot 
fer ús del dret de tanteig adquirint la finca en les mateixes condicions mitjançant el pa-
gament o consignació del preu.

Article 623-29. Dret de retracte
1. Si el propietari no fa la notificació a què es refereix l’article 623-28, o porta a ter-

me l’alienació a favor de tercer abans del termini de dos mesos o, finit aquest termini, 
aliena per preu o condicions substancials diferents de les comunicades a l’arrendatari. 
Aquest pot exercir el retracte dins els dos mesos següents al moment en què hagi tingut 
coneixement de l’alienació, o al de la inscripció d’aquesta al Registre de la Propietat, si 
s’ha produit abans.

2. En tot acte d’alienació d’una finca rústica s’ha de manifestar si està o no arrenda-
da i, si escau, que s’ha portat a terme la notificació a l’arrendatari d’acord amb el que 
estableix l’article 623-28.

3. Per a inscriure en el Registre de la Propietat el títol d’adquisició d’una finca rús-
tica arrendada cal justificar que s’ha portat a terme la notificació, de manera fefaent, a 
l’arrendatari d’acord amb el que estableix l’article 623-28. Aquesta notificació s’ha de 
fer i acreditar en qualsevol cas, encara que l’arrendatari no tingui dret d’adquisició pre-
ferent en no ésser conreador directe i personal.

Subsecció tercera. Parceria i masoveria
Article 623-30. Parceria
1. En el contracte de parceria el propietari cedeix al parcer l’explotació d’una finca a 

canvi d’una participació en els productes obtinguts, amb contribució o sense contribu-
ció del propietari en les despeses.

2. Les parts corresponents al parcer i al propietari es poden convenir lliurement sen-
se que hagin de correspondre al valor de la seva contribució en l’explotació de la finca.

Article 623-31. Obligacions del parcer
1. El parcer ha d’informar adequadament el propietari sobre el desenvolupament del 

conreu i, si escau, de les altres activitats de l’explotació, independentment del dret del 
propietari a fer les comprovacions que consideri convenients.

2. El parcer ha d’avisar amb anticipació el propietari perquè, si ho vol, pugui presen-
ciar la recol·lecció dels productes obtinguts amb el conreu de la finca.

3. Llevat de pacte en contrari, el parcer s’ocupa de la comercialització dels productes 
de l’explotació, amb l’obligació de retre comptes al propietari amb la periodicitat con-
vinguda o, si no hi ha pacte, segons l’ús i el costum de la comarca.
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Article 623-32. Extinció de la parceria
Són causes específiques de resolució del contracte de parceria:
a) La manifesta deficiència en el conreu de la finca.
b) L’incompliment dels deures d’informació i comunicació a càrrec del parcer.
c) La deslleialtat en perjudici del propietari en el còmput de la part que li pertoca i 

en el lliurament dels productes de la finca.

Article 623-33. Masoveria
1. El conreador té la condició de masover quan habita el mas que hi ha a la finca com 

a obligació derivada del contracte.
2. El masover no ha de pagar cap contraprestació per l’ús del mas, però aquest se-

gueix la sort del contracte.
3. El masover està obligat a explotar i conrear la finca o explotació agrària segons ús 

i costum de bon pagès i portar a terme les altres activitats que li hagi encomanat el pro-
pietari, d’acord amb la naturalesa del contracte.

4. La masoveria es regeix per allò que lliurement hagin convingut les parts i, si no 
hi ha pacte, pels usos i els costums de la comarca i en el seu defecte per les normes de 
l’arrendament rústic, en allò que sigui compatible.

Secció segona. Custòdia del territori
Article 623-34. Contracte de custòdia del territori
1. En el contracte de custòdia del territori, de caràcter temporal i que té per objecte 

béns immobles, el cedent en permet totalment o parcialment l’ús o la gestió a canvi que 
el cessionari, una entitat que té entre les seves finalitats la custòdia del territori, hi rea-
litzi activitats d’assessorament, de divulgació, de planificació o de gestió i millora, amb 
la finalitat de conservació de la biodiversitat, del patrimoni natural i cultural, del paisat-
ge o de la gestió sostenible dels recursos naturals.

2. El dret constituït a favor del cessionari pot ser de naturalesa obligacional o real, si 
en compleix, en aquest cas, els requisits exigits per la llei.

3. El règim jurídic del contracte, pel que fa a la determinació de les obligacions de 
les parts i el seu incompliment, la durada o les garanties, és el determinat lliurement per 
les parts contractuals.

Secció tercera. Arrendament per a pastures
Article 623-35. Arrendament per a pastures
1. El contracte d’arrendament pot consistir només en la cessió de l’aprofitament 

d’una finca per a pastures.
2. En l’arrendament per a pastures l’arrendatari no està obligat a conrear la terra.
3. El contracte té una durada mínima de cinc anys.
4. L’arrendament es regeix per allò que lliurement hagin convingut les parts i en el 

seu defecte per les normes de l’arrendament rústic, en allò que siguin compatibles.

Article 5. Aprovació del títol II, capítol IV, relatiu als contractes aleatoris,  
secció primera i secció segona.
S’aprova el títol II, capítol IV, secció primera i segona amb el contingut següent:

Capítol IV. Contractes aleatoris
Secció primera. El violari
Article 624-1. Concepte
El violari consisteix en el dret de crèdit a percebre una prestació periòdica en diners 

i la consegüent obligació de pagar-la, durant la vida d’una persona o més d’una que vis-
quin en el moment de la constitució.

Article 624-2. Constitució
1. Es pot constituir a títol onerós, en el qual cas té com a causa la percepció d’un ca-

pital en béns mobles o immobles, o a títol gratuït, en el qual cas té com a causa la mera 
liberalitat.

2. Quan es constitueix a títol gratuït se li apliquen les normes sobre les donacions i 
els llegats. El constituent pot determinar expressament en el moment de la constitució 
que el beneficiari no pot transmetre la pensió.

3. Quan es constitueix a títol onerós, se li apliquen les normes de conformitat en els 
mateixos termes que a la compravenda.

4. El violari ha de constar en escriptura pública.
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Article 624-3. Durada
1. El violari es pot constituir sobre la vida del deutor, del creditor o beneficiari, de 

qui eventualment lliura el capital o d’una tercera persona o més d’una. No es pot cons-
tituir el violari sobre l’existència d’una persona jurídica per un temps superior a trenta 
anys.

2. Si la prestació es constitueix sobre la vida de diverses persones, el dret a perce-
bre-la íntegrament subsisteix fins que mori l’última d’aquestes persones.

3. En cas de dubte sobre la durada del violari s’entén que és per la vida del creditor.

Article 624-4. Creditors o beneficiaris
1. Els creditors o beneficiaris del violari poden ser qualsevol persona física, i també 

els concebuts i no nascuts en el moment en què aquest es constitueixi.
2. No cal que el creditor o beneficiari sigui qui, si escau, lliuri el capital.
3. El creditor o beneficiari pot ser una persona diferent de la persona o de les perso-

nes sobre la vida de les quals es constitueix la pensió. En aquest cas, si el creditor o be-
neficiari premor a aquestes persones, transmet el dret a cobrar el violari als seus hereus, 
fins a l’extinció del dret.

4. Quan la pensió s’ha constituït a favor d’una pluralitat de creditors o beneficiaris, 
la designació pot ser simultània o successiva. Si la designació és simultània, la part o 
quota de cadascuna de les persones que mori incrementa la de les altres. Si la designa-
ció és successiva, s’apliquen les limitacions establertes per a la substitució fideïcomis-
sària.

5. Quan la pensió es constitueix a favor d’una tercera persona distinta de qui lliura el 
preu o capital, la designació del beneficiari pot ésser revocada abans d’ésser acceptada. 
En aquest cas i també en el de renúncia del beneficiari, llevat que hi hagi una persona 
substituta, la pensió es paga a qui va lliurar el capital.

Article 624-5. Pagament de la pensió
1. Les pensions es paguen en la forma convinguda en el títol de constitució i, si de 

cas hi manca, per anticipat i al domicili del creditor o beneficiari.
2. La pensió corresponent al període dins el qual s’ha produït la defunció de la per-

sona o de l’última de les persones sobre la vida de les quals s’havia constituït la pensió 
s’ha de pagar íntegrament.

3. En cas de dubte sobre la periodicitat de la pensió, hom s’ha d’atenir a la dels pa-
gaments efectuats.

4. La pensió es pot subjectar a clàusula d’estabilització del valor.

Article 624-6. Incompliment i garanties
1. El creditor o beneficiari de la pensió té acció per a reclamar les pensions vençudes 

i no satisfetes. La reclamació de les pensions exigeix l’acreditació que la persona en re-
lació amb la qual es va constituir la pensió és viva.

2. En el cas d’impagament reiterat de les pensions, hom també pot sol·licitar a l’au-
toritat judicial que s’adoptin les mesures de garantia necessàries per a assegurar el pa-
gament de les pensions futures. Si no es constitueixen en el termini de tres mesos es pot 
demanar la resolució.

3. La pensió es pot assegurar mitjançant una garantia real, constituïda en escriptu-
ra pública. En cas que es constitueixi una hipoteca en garantia de les pensions, s’aplica 
l’article 626-4.2 i 3.

4. És vàlid el pacte exprés de resolució del contracte de constitució a títol onerós de 
la pensió per manca de pagament de pensions.

5. La resolució definitiva del contracte comporta la restitució del capital lliurat prè-
viament, i no comporta la devolució de les pensions percebudes.

Article 624-7. Extinció
1. El dret al violari s’extingeix per:
a) La mort de les persones en relació amb la vida de les quals s’havia constituït, ex-

cepte quan el deutor hagi estat condemnat per sentència ferma pel fet d’haver participat 
a causar-ne la mort; en aquest cas, i sens perjudici de la responsabilitat civil exigible, 
subsisteix íntegre el dret a percebre la pensió per al beneficiari o els seus successors, per 
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tota la vida d’aquest o d’aquests o pel temps que resti al beneficiari per a arribar a l’edat 
de noranta anys.

b) La redempció, que pot tenir efecte, a voluntat del pagador de la pensió si està al 
corrent del pagament de les pensions vençudes, amb la restitució íntegra del capital o 
preu. La restitució es fa al constituent o als seus hereus, a no ser que s’hagués pactat a 
favor del beneficiari o altra persona. La redempció es formalitza en escriptura pública.

2. És nul el violari constituït sobre la vida d’una persona morta en la data de l’ator-
gament o que pateixi una malaltia que pot arribar a causar-li la mort durant els dos me-
sos següents a la data de la constitució.

Secció segona. Contracte d’aliments
Article 624-8. Concepte
Pel contracte d’aliments una de les parts s’obliga a prestar allotjament, manutenció 

i tot tipus d’assistència i cura a una persona durant la seva vida, llevat que s’hagi pactat 
un altre contingut, a canvi de la transmissió d’un capital en béns o drets.

Article 624-9. Incompliment i garanties
1. Qualsevol de les parts pot instar la resolució del contracte per incompliment de 

l’altra i la part que incompleix, a més de la restitució de tot allò rebut, ha d’indemnitzar 
els danys i perjudicis.

2. Les parts poden pactar que l’incompliment del cessionari dels béns o drets tingui 
el caràcter de condició resolutòria explícita inscriptible. També poden pactar qualsevol 
altra garantia en compliment de les obligacions del cessionari. En el cas de constitució 
d’hipoteca s’aplica l’article 569-37.

Article 624-10. Commutació de la prestació
L’autoritat judicial pot, a sol·licitud d’una de les parts, declarar la commutació de la 

prestació per una renda dinerària quan:
a) En el compliment del contracte sorgeixen diferències continuades i greus entre les 

parts.
b) L’obligació de prestar aliments s’ha transmès als hereus de la persona obligada a 

prestar-los.

Article 624-11. Transmissió i extinció de l’obligació
1. A la mort de la persona que presta els aliments, l’obligació es transmet als seus 

hereus.
2. El dret de la persona que rep els aliments és intransmissible i s’extingeix amb la 

seva mort o la declaració de mort.

Article 6. Aprovació del títol II, capítol V, relatiu als contractes de cooperació, 
secció primera.
S’aprova el títol II, capítol V, secció primera, amb el contingut següent:

Capítol V. Contractes de cooperació
Secció primera. La cooperació en l’explotació ramadera: el contracte d’integració
Subsecció primera. Contracte d’integració
Article 625-1. Concepte
El contracte d’integració regula la relació entre dues parts, l’integrador, que propor-

ciona els animals, els mitjans de producció i els serveis que es pactin en el propi con-
tracte, i l’integrat, que aporta les instal·lacions i la resta de béns i serveis necessaris per a 
l’explotació i es compromet a la cura i al manteniment del bestiar.

Article 625-2. Modalitats i contractes exclosos
1. En el contracte es determinen l’objecte i l’abast de la col·laboració per a l’obten-

ció de productes pecuaris, s’especifiquen les obligacions i els drets de cadascuna de les 
parts i se n’estableix la participació econòmica en funció de llurs aportacions i de la 
producció obtinguda.

2. Quan el contracte té per objecte l’obtenció de cries o altres productes pecuaris es 
pot establir que la retribució de l’integrat consisteixi en l’adquisició, al final del període, 
de la propietat d’una part de la producció, en una participació en el preu de venda o en 
una quantitat per unitat de producte.
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3. El contracte d’integració no perd el seu caràcter si l’integrador facilita també es-
pais perquè hi pasturi el bestiar, sempre que les instal·lacions fixes les aporti l’integrat.

4. No són contractes d’integració aquells en què s’estableix una relació laboral en-
tre la persona que proporciona els animals i els mitjans de producció i la persona que 
aporta les instal·lacions i la resta de béns necessaris per a la cura i el manteniment del 
bestiar.

Article 625-3. Règim jurídic
1. El contracte d’integració es regeix pels pactes convinguts entre les parts, sempre 

que no siguin contraris a les disposicions d’aquest Codi i a la normativa sectorial aplica-
ble a l’activitat objecte del contracte.

2. Són nuls en tots els casos els pactes que fan participar l’integrat en les pèrdues en 
una proporció superior a la que li correspon en els guanys.

Article 625-4. Forma i durada
1. El contracte d’integració s’ha de formalitzar per escrit segons el model homolo-

gat per resolució del conseller del departament competent en matèria de ramaderia. Són 
nuls de ple dret els contractes verbals.

2. La durada mínima del contracte d’integració ha de coincidir amb la durada del ci-
cle productiu corresponent.

3. El contracte que té les característiques esmentades pels articles 625-1 i 625-2 no 
perd la qualitat de contracte d’integració si el mot emprat per a designar-lo és un altre.

Article 625-5. Contingut mínim
El contracte d’integració ha de contenir, com a mínim, les dades i les estipulacions 

següents:
a) La identificació de les parts.
b) L’objecte i la durada del contracte, i les condicions de renovació i rescissió.
c) El règim de gestió de l’explotació, amb la indicació del sistema de producció i de 

les condicions tècnic sanitàries i de benestar animal en què aquesta es porta a terme.
d) La identificació de l’espècie, l’edat i el nombre d’animals que aporta l’integrador 

i, si s’escau, l’edat o el pes de sortida o el temps d’estada previst un cop finida l’estada. 
e) L’emplaçament i la descripció de les instal·lacions de l’explotació, amb indicació de 
la capacitat màxima per a cada tipus de bestiar, d’acord amb els requeriments que esta-
bleix la normativa específica.

f) L’especificació dels subministraments d’aliments, productes zoosanitaris i serveis 
d’atenció veterinària que aporta cadascuna de les parts, i qualssevol altres béns o ser-
veis que es vulguin establir en funció de l’objecte del contracte, i també l’atribució de 
responsabilitats que es derivin de llur utilització incorrecta.

g) Els pactes econòmics, els quals s’han de fixar en funció de la producció obtingu-
da o el nombre d’animals sortits en el període o la retribució a tant fix per plaça i perío-
de de temps calculats en funció de la capacitat de producció de la granja i dels costos 
dels serveis assumits per les parts, en concret dels costos derivats de la gestió de les de-
jeccions ramaderes i altres obligacions ambientals.

h) El sistema de compensació mútua pels danys ocasionats per la mort o el sacrifici 
del bestiar o per la interrupció del contracte per causes alienes a les parts, en supòsits de 
cas fortuït o per causa de força major, en funció del valor dels animals afectats i de les 
despeses o inversions efectuades per les parts sobre aquests.

i) Cal fer constar l’existència o no d’una assegurança pública i indicar pòlissa con-
tractada i qui és el titular del contracte.

j) El sistema de gestió de les dejeccions dels subproductes ramaders i dels residus 
generats per l’explotació, amb la indicació del corresponent sistema d’atribució de res-
ponsabilitat entre les parts.

k) Les obligacions regulades per l’article 625-9.
l) El sistema legal d’atribució de responsabilitats per danys i infraccions, que és el 

que estableix l’article 625-10.
m) Data de retribució al ramader.
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Article 625-6. Règim de tinença del bestiar
El contracte d’integració no transfereix la propietat a l’integrat, el qual té els caps de 

bestiar en dipòsit mentre dura el contracte i en cap cas no en pot disposar o gravar-los 
pel seu compte, llevat que s’hagi estipulat altrament en el contracte.

Subsecció segona. Parts contractants
Article 625-7. Obligacions de l’integrador
Són obligacions de l’integrador:
a) Entrar el bestiar i proporcionar els mitjans de producció i, si s’escau, els serveis, 

en les condicions, el lloc i el moment pactats i en les condicions sanitàries i d’identifi-
cació adients.

b) Fer-se càrrec de la direcció i la gestió tècnica de l’explotació.
c) Retirar el bestiar un cop acabat el període de temps i assolit el pes pactat.
d) Fer-se càrrec dels costos d’entrada, retirada i transport dels animals a l’escorxa-

dor, amb assumpció de les baixes i les depreciacions que es produeixin per aquest fet.
e) Complir les obligacions econòmiques pactades.
f) Fer-se càrrec de tots els pagaments de dret públic corresponents a la propietat del 

bestiar.
g) Comunicar al departament competent en matèria de ramaderia les malalties dels 

animals objecte del contracte, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

Article 625-8. Obligacions de l’integrat
Són obligacions de l’integrat:
a) Efectuar totes les actuacions necessàries per a la cura del bestiar, especialment 

pel que fa a alimentació, beguda, sanitat i benestar, i seguir els plans sanitaris i de ma-
neig establerts per l’integrador, en cas que així s’hagi pactat, en tot el que no s’oposa a 
la normativa vigent.

b) Disposar de la mà d’obra necessària per al maneig i la cura del bestiar.
c) Fer-se càrrec dels pagaments corresponents als espais i les instal·lacions afectats a 

la producció i al personal que treballa en l’explotació.
d) Facilitar l’accés de l’integrador i de les persones que aquest designi a les instal·la-

cions de l’explotació per a fer les actuacions que els corresponen, i també de les perso-
nes i els vehicles que l’integrador designi per al subministrament i la retirada del bestiar.

e) Comunicar a l’integrador tota sospita de malaltia infecciosa que afecti els ani-
mals.

f) Mantenir l’explotació, els espais i les instal·lacions en les condicions legals i ad-
ministratives requerides per a l’exercici de l’activitat i, particularment, en les condicions 
ambientals d’higiene i sanitat adients.

Article 625-9. Altres obligacions que deriven del contracte
Sens perjudici de les obligacions de les parts que estableixen els articles 625-7 i 625-

8, aquestes han d’estipular expressament en el contracte les obligacions que assumeixen 
relatives a les actuacions següents:

a) El subministrament dels aliments, els productes zoosanitaris, els serveis d’atenció 
veterinària i els altres béns o serveis que calguin per a la producció, en les condicions 
de qualitat i sanitat adients.

b) La direcció i la gestió sanitària de l’explotació
c) El compliment de les obligacions de benestar i sanitat animal exigides per la nor-

mativa sectorial, el dels programes d’actuació agroambientals i el de les bones pràcti-
ques ramaderes.

d) La gestió de les dejeccions ramaderes establerta pel pla de gestió corresponent, i 
també de la resta de subproductes ramaders o residus generats per l’explotació i el cost 
que se’n deriva, d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació.

Article 625-10. Responsabilitat per danys o infraccions
1. L’assumpció dels riscs produïts durant la vigència del contracte per ambdues parts 

es determina en funció de l’abast de les obligacions assumides.
2. L’integrador ha d’indemnitzar l’integrat pels danys i els perjudicis ocasionats per 

la mort o les malalties del bestiar quan siguin conseqüència de l’estat sanitari dels ani-
mals en el moment de llur lliurament o de la mateixa operació de descàrrega en les ins-



BOPC 72
3 de març de 2016

3.01.01. Projectes de llei 37 

tal·lacions convingudes. Així mateix, l’ha d’indemnitzar pels danys i els perjudicis so-
ferts per raó del retard en el lliurament i la recollida del bestiar. L’integrat, per la seva 
banda, ha de compensar l’integrador pels danys i els perjudicis que siguin conseqüència 
de la seva actuació, quan aquesta quedi provada.

3. Quan el poder de decisió sobre el compliment d’una obligació o precepte corres-
pon a l’integrador i la seva execució o aplicació a l’integrat, es considera que tots dos 
són responsables solidàriament, llevat que sigui possible l’atribució de la responsabilitat 
a una de les parts perquè la seva actuació és causa directa de la contingència o la infrac-
ció produïda.

4. En cas que en la carn dels animals a l’escorxador es detectin residus d’antibiòtics 
o d’altres substàncies prohibides, o substàncies que superin els límits màxims de pre-
sència autoritzats, se’n considera responsable el propietari o propietària dels animals, 
llevat que l’actuació objecte d’infracció administrativa sigui imputable a l’integrat.

Article 625-11. Distribució de les indemnitzacions de l’Administració
1. El règim d’indemnitzacions per les malalties dels animals, és el següent:
a) El sacrifici obligatori dels animals i, si escau, la destrucció dels mitjans de pro-

ducció que es considerin contaminats ha d’ésser indemnitzat per l’autoritat competent, 
d’acord amb els barems aprovats oficialment i de la manera i en les condicions esta-
blerts per reglament.

b) Són indemnitzables els animals que morin per causa directa després d’haver estat 
sotmesos a tractaments o manipulacions preventius o amb finalitats de diagnosi, o, en 
general, els que hagin mort en el context de les mesures de prevenció o lluita contra una 
malaltia com a conseqüència de l’execució d’actuacions imposades per l’autoritat com-
petent.

c) Igualment, són indemnitzables els altres perjudicis greus que es produeixin, com 
els avortaments o les incapacitats productives permanents, sempre que es demostri i 
s’acrediti la relació de causa a efecte amb el tractament aplicat.

2. Per a tenir dret a la indemnització, el propietari o propietària dels animals o dels 
mitjans de producció ha d’haver complert la normativa de sanitat animal aplicable en 
cada cas.

3. En cas que s’estableixi una indemnització per al propietari o propietària dels ani-
mals, aquest ha de compensar l’integrat de manera proporcional als dies d’estada dels 
animals a l’explotació i també, si escau, de manera proporcional als altres perjudicis de-
rivats de la situació que ha donat lloc a la indemnització.

Article 625-12. Extinció
A més de les causes generals d’extinció de les obligacions, el contracte d’integració 

s’extingeix:
a) Pel fet d’haver arribat al termini establert en el contracte. En cas que una de les 

parts vulgui resoldre el contracte, ha d’avisar l’altra part per escrit amb una antelació 
mínima equivalent a la meitat del cicle productiu.

b) Per defunció o extinció de qualsevol de les parts contractants, un cop acabat el 
procés en curs, encara que no hagi finit la durada del contracte, llevat d’un acord en-
tre el contractant supervivent i els successors del premort o del cas que els successors 
siguin professionals de la ramaderia i col·laboradors principals i directes en la produc-
ció afectada a la integració, cas en el qual tenen dret a succeir el premort en condicions 
idèntiques a les establertes pel contracte i fins al termini que hi consta.

Article 7. Aprovació del títol II, capítol VI, relatiu als contractes de finançament  
i de garantia, secció primera.
S’aprova el títol II, capítol VI, secció primera, amb el contingut següent:

Capítol VI. Contractes de finançament i de garantia
Secció primera. El censal
Article 626-1. Concepte
Pel contracte de censal una persona transmet a una altra la propietat de béns con-

crets o d’una quantitat determinada de diners, i aquesta darrera s’obliga a pagar i els 
seus successors una prestació periòdica en diners i per temps indefinit.
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Article 626-2. Forma i contingut
1. El censal ha de constar en escriptura pública.
2. En el contracte ha de constar el capital rebut, la quantia de la prestació i la forma 

de pagament.
3. També hi poden constar:
a) La quantitat convinguda a efectes de redempció, si el capital és en béns.
b) Les garanties que s’estableixin per assegurar el pagament de la prestació.
a) La clàusula d’estabilització del valor de la prestació.
b) El pacte de millora.
c) El pacte d’irredimibilitat.

Article 626-3. Pensió
1. La pensió només pot consistir en diners i, si no s’ha pactat altrament, es paga per 

anualitats vençudes.
2. Són aplicables les normes de pagament i exigibilitat de les pensions relatives als 

censos.
3. La pensió es pot subjectar a una clàusula d’estabilització del valor.

Article 626-4. Garanties
1. El pagament de la prestació es pot assegurar amb una garantia personal o real, 

com també per mitjà d’un pacte de millora, per a garantir-lo o millorar la garantia que 
s’hagués establert.

2. En cas de constitució d’una hipoteca s’aplica l’article 569-38 i la legislació hipote-
cària i no prescriu mentre no prescrigui la pensió, tot i que, a diferència d’aquesta que és 
per temps indefinit, es pot constituir per un termini predeterminat.

3. En cas de venda de la finca hipotecada es pot pactar que l’adquirent se subrogui 
en l’obligació de pagar les pensions i, si és el cas, la de millorar la finca, de manera que 
el venedor resti alliberat de les obligacions des que el creditor de la pensió consenti la 
subrogació de manera expressa o amb una conducta clara i concloent, llevat que l’adqui-
rent sigui insolvent en el moment de la subrogació.

Article 626-5. Pacte de millora
1. Si s’ha constituït el censal amb pacte de millora, el censalista, que és el perceptor 

de la pensió, no pot exigir, durant el temps estipulat, o si no hi ha temps estipulat, fins 
després de transcorreguts cinc anys, la garantia, amb fiança o amb hipoteca, o el millo-
rament de la que hagués estat establerta.

2. Si el pagador de la pensió incompleix el pacte de millora, pot ser compel·lit a res-
tituir el capital del censal.

Article 626-6. Resolució
1. El perceptor de la prestació pot exigir la resolució del contracte i l’abonament dels 

danys i perjudicis:
a) Per manca de pagament de la prestació sempre que l’hagi requerida fefaentment.
b) Per manca de constitució de les garanties pactades, en el termini de tres mesos 

comptats des que les ha exigit fefaentment.
2. La resolució del contracte no comporta en cap cas, la devolució de les pensions 

percebudes i no perjudica els tercers emparats per la legislació hipotecària.

Article 626-7. Redempció
1. El pagador de la prestació pot extingir el censal mitjançant la redempció si està 

al corrent de pagament de les pensions vençudes. Llevat de pacte, la restitució es fa al 
constituent o als seus successors.

2. Es pot pactar que el censal sigui irredimible, però només temporalment, amb 
aplicació dels límits establerts per als censos.

3. La redempció es formalitza en escriptura pública pagant en diners la totalitat de 
l’import del capital rebut.

4. En el supòsit que no consti la valoració del capital aquest es determina, a efec-
tes de la redempció, a partir de la capitalització de la pensió inicial a l’interès legal del 
diner en el moment en què es va constituir.
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Article 8. Aprovació de la part final
S’aproven les disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i finals, amb el con-

tingut següent:

Disposicions addicionals
Primera. Contractes de conreu. Assegurança
1. El cost de les assegurances que es contractin relatives al conreu de la finca és ínte-

grament a càrrec del conreador, llevat de pacte en contrari.
2. La manca d’assegurança dels riscos de l’activitat de conreu per part del conreador 

no repercuteix en l’execució del contracte.
3. El que estableixen els apartats 1 i 2 s’entén sens perjudici de la normativa vigent 

en matèria d’assegurances.

Segona. Junta d’Arbitratge i Mediació per als Contractes de Conreu i per als Con-
tractes d’Integració

1. La Junta d’Arbitratge i Mediació dels Contractes de Conreu i dels Contractes d’In-
tegració, adscrita al departament competent en la matèria, és l’òrgan competent per a 
resoldre extrajudicialment les qüestions litigioses.

2. Quan s’hagi pactat expressament en el contracte la clàusula de submissió arbitral 
o s’hagi acordat posteriorment qualsevol de les parts pot accedir a la Junta. El laude de 
la Junta Arbitral és de compliment obligat per a les parts i es regeix pel que disposa la 
legislació d’arbitratge.

3. Amb caràcter voluntari i de i de comú acord, les parts també poden sol·licitar la 
intervenció de la Junta per tal que designi persona mediadora. El procediment de me-
diació es regeix pel que disposa la legislació específica.

Disposicions transitòries
Primera. Contractes de compravenda i de permuta
Les normes del llibre sisè del codi civil de Catalunya que regulen el contracte de 

compravenda i de permuta s’apliquen als contractes conclosos a partir de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei.

Segona. Contractes de cessió de finca o d’aprofitament urbanístic a canvi de cons-
trucció futura

Els Contractes de cessió de finca o d’aprofitament urbanístic a canvi de construcció 
futura constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es regeixen per les disposi-
cions que els són aplicables, contingudes en la llei 23/2001.

Tercera. Contractes de conreu
Els contractes de conreu constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es re-

geixen per les disposicions que els son aplicables contingudes a la llei 1/2008.

Quarta. Contractes aleatoris
Els violaris constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es regeixen per les 

disposicions que els són aplicables, contingudes en la Llei 6/2000.

Cinquena. Contractes de finançament i de garantia
Els censals constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es regeixen per les 

disposicions que els són aplicables, contingudes en la Llei 6/2000.

Sisena
Els contractes d’integració constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei 

es regeixen per les disposicions que són aplicables contingudes a la Llei 2/2005, de 4 
d’abril de Contractes d’Integració.

Disposició derogatòria
Aquesta Llei substitueix:
1. Les disposicions del Decret Legislatiu 1/1984, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el 

text refós de la Compilació del Dret civil de Catalunya.
2. Les disposicions de:
a) La Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques.
b) La Llei 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment de persones grans.
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c) La Llei 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de 
construcció futura

d) La Llei 2/2005, de 4 d’abril, de contractes d’integració.
e) La Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu.

Disposicions finals
Primera. Modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya
Es modifica l’article 464-11 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de la 

manera següent:
«Article 464-11. Garantia de conformitat
»1. Un cop feta la partició, els cohereus estan obligats, recíprocament i en proporció 

a llur haver, a la garantia de la conformitat dels béns adjudicats, llevat que:
»a) La partició hagi estat feta pel causant i el testament no disposi el contrari o per-

meti presumir-ho de manera clara.
»b) Els cohereus l’excloguin expressament o hi renunciïn.
»c) La privació del bé procedeixi d’una causa posterior a la partició o la pateixi el 

cohereu adjudicatari per culpa pròpia.
»2. En cas de manca de conformitat per defectes materials, l’adjudicatari té dret a 

ésser compensat en diners per la diferència entre el valor d’adjudicació del bé i el valor 
que efectivament tenia a causa del vici.

»3. La responsabilitat derivada de la manca de conformitat dels béns adjudicats es 
regeix pels terminis establerts pels articles 621-29 i 621-44.»

Segona. Modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya:
1. Es modifica l’article 531-13 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de la 

manera següent:
«Article 531-13. Garantia de conformitat
»1. Els donants no han de garantir ni els defectes jurídics ni els defectes materials 

dels béns donats.
»2. No obstant el que estableix l’apartat 1, els donants, si lliuren el bé sabent que és 

aliè o coneixent-ne els defectes ocults, han d’indemnitzar els donataris de bona fe pels 
perjudicis soferts.

»3. No obstant el que estableix l’apartat 1, els donants, si la donació és modal o amb 
càrrega, han de garantir la conformitat fins al valor del gravamen.»

2. Es modifica l’article 552-12 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de la 
manera següent:

«Article 552-12. Efectes de la divisió
»1. La divisió atribueix a cada adjudicatari o adjudicatària en exclusiva la propietat 

del bé o del dret adjudicat.
»2. La divisió no perjudica les terceres persones, que conserven íntegrament llurs 

drets sobre l’objecte de la comunitat o els que en resulten després de la divisió.
»3. Els titulars de crèdits contra qualsevol dels cotitulars poden concórrer a la divi-

sió i, si es fa en frau de llurs drets, impugnar-la, però no la poden impedir.
»4. Els cotitulars estan obligats recíprocament i en proporció a llurs drets a garantir 

la conformitat per defectes jurídics i materials dels béns adjudicats.»
3. Es modifica l’article 568-1 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de la 

manera següent:
«Article 568-1. Concepte
»1. Són drets d’adquisició voluntària els següents:
»a) L’opció, que faculta el seu titular per a adquirir un bé en les condicions establer-

tes pel negoci jurídic que la constitueix.
»b) El tanteig, que faculta el seu titular per a adquirir a títol onerós un bé amb les 

mateixes condicions pactades amb un altre adquirent.
»c) El retracte, que faculta el seu titular per a subrogar-se en el lloc de l’adquirent 

amb les mateixes condicions convingudes en un negoci jurídic onerós una vegada ha 
tingut lloc la transmissió.

»d) El dret de redimir en la venda a carta de gràcia, que faculta al venedor per a re-
adquirir el bé venut.
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»2. El tanteig i el retracte són drets d’adquisició legals en els casos en què ho estableix 
aquest codi. Aquests drets es regeixen per la norma sectorial específica corresponent.»

4. S’incorpora una nova Secció cinquena en el capítol VIII del títol VI del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, amb la rúbrica «Dret de redimir en la venda a carta de 
gràcia» i s’incorporen els articles 568-28 a 568-32 amb la redacció següent:

«Secció cinquena. Dret de redimir en la venda a carta de gràcia
»Article 568-28. Concepte i règim jurídic
»El dret de redimir, com a dret d’adquisició voluntària que faculta al venedor per a 

readquirir el bé venut, es regeix per les normes d’aquesta secció i, en el seu defecte, per 
les normes del dret d’opció, en la mesura que siguin aplicables.

»Article 568-29. Durada
»La durada del dret de redimir és la pactada, però no pot superar els vint anys, si 

el bé venut és un immoble, o els tres anys, si és un bé moble. En el cas d’immobles, el 
termini del dret de redimir es pot fixar per la vida d’una o de dues persones determi-
nades existents en el moment d’ésser subscrit el contracte. Per excepció, si el venedor o 
els seus successors ocupen la finca venuda a carta de gràcia o la posseeixen per qual-
sevol títol, el dret de redimir no s’extingeix pel simple transcurs del termini pactat i cal 
un requeriment especial, amb fixació d’un nou termini improrrogable, que no pot ésser 
inferior a tres mesos.

»Article 568-30. Indivisibilitat
El dret de redimir és indivisible, llevat que diferents coses siguin venudes a carta de 

gràcia en una mateixa compravenda i s’hi estableixi una part de preu individualitzada 
per a cadascuna. En aquest cas, es pot obtenir la redempció de cada cosa a mesura que 
se satisfà la part de preu corresponent.

»Article 568-31. Exercici
»Per a obtenir la redempció, el rediment ha de satisfer al titular de la propietat gra-

vada:
»1. El preu fixat per a la redempció en el moment de la venda, que pot ésser diferent 

del preu d’aquesta. Si no es fixa expressament cap preu per a la redempció, s’entén que 
aquest és el mateix de la venda, calculat en diners constants des de la data de la venda.

»2. Les addicions posteriors al preu el valor de les quals es justifiqui.
»3. Les despeses de reparació de la cosa, però no pas les de simple conservació.
»4. Les despeses útils, estimades en l’augment de valor que per elles hagi experi-

mentat la cosa al temps de la redempció, les quals no poden excedir el preu de cost ni, 
en cap cas, el vint-i-cinc per cent del preu fixat per a la redempció.

»5. El cost de les despeses inherents a la constitució de les servituds adquirides en 
profit de la cosa immoble venuda, calculat en diners constants des de la data de la venda.

»6. Les despeses de conreu relatives a la producció dels fruits pendents al temps de 
la redempció, llevat que el rediment autoritzi el titular de la propietat gravada a reco-
llir-los al seu temps.

»7. Les despeses que hagi ocasionat el contracte de venda a carta de gràcia, inclosos 
els impostos i el lluïsme, si ha estat pactat així.

»Article 568-32. Adquisició pel rediment
»1. Redimida la cosa venuda a carta de gràcia, resta lliure de les càrregues o els gra-

vàmens que el comprador o els successius titulars de la propietat gravada li hagin impo-
sat des de la data de la venda, però el preu de la redempció resta afecte, fins on abasti, a 
l’abonament de tals càrregues o gravàmens. Amb aquesta finalitat, el propietari del bé 
redimit ha de dipositar o consignar el preu rebut a favor dels titulars de les esmentades 
càrregues o gravàmens, als quals ha de notificar l’exercici de la redempció i el dipòsit o 
la consignació constituïts a llur favor. No obstant això, el rediment pot resoldre els ar-
rendaments notòriament gravosos que el propietari hagi realitzat.

»2. Al temps de la restitució, el titular de la propietat gravada ha d’indemnitzar el 
rediment per la disminució de valor que la cosa hagi sofert per causa imputable a ell 
mateix i als anteriors titulars.»

Tercera. Habilitació
S’habilita al departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia i desenvo-

lupament del món rural, per tal que, reglamentàriament, en el termini de sis mesos, es-
tableixi els models de contractes de conreu.
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Quarta. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2016

Antecedents del projecte de llei
1. Projecte de llei del Llibre sisè del codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions 

i els contractes.
2. Informe sobre l’oportunitat de l’aprovació i presentació al Parlament del text del 

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes, text que ja fou tramés al Parlament per a la seva tramitació durant la X legis-
latura, de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

3. Informe previ, del secretari general.
4. Informe jurídic.
5. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 16 de febrer de 2016.

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 integral de protecció social catalana
202-00010/11

INICIATIVA LEGISLATIVA DEL CONJUNT DELS GRUPS PARLAMENTARIS

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de març de 2016, atesa la sol-

licitud presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí i el Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent i amb la voluntat majoritària expres-
sada a la Junta de Portaveus del 9 de febrer de 2016, de conformitat amb l’article 126.1 
del Reglament, ha acordat que la iniciativa parlamentària sobre aquesta matèria sigui 
exercida pel conjunt dels grups parlamentaris; amb aquesta finalitat i per tal d’elaborar 
el text de la proposició de llei, s’ha de nomenar la ponència a la Comissió de Treball.

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

N. de la r: La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

Proposició de llei de règim jurídic català
202-00011/11

INICIATIVA LEGISLATIVA DEL CONJUNT DELS GRUPS PARLAMENTARIS

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de març de 2016, atesa la sol-

licitud presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí i el Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent i amb la voluntat majoritària expres-
sada a la Junta de Portaveus del 9 de febrer de 2016, de conformitat amb l’article 126.1 
del Reglament, ha acordat que la iniciativa parlamentària sobre aquesta matèria sigui 
exercida pel conjunt dels grups parlamentaris; amb aquesta finalitat i per tal d’elaborar 
el text de la proposició de llei, s’ha de nomenar la ponència a la Comissió de Governa-
ció, Administracions Públiques i Habitatge.

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

N. de la r: La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.
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Proposició de llei de l’Administració tributària catalana
202-00012/11

INICIATIVA LEGISLATIVA DEL CONJUNT DELS GRUPS PARLAMENTARIS

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de març de 2016, atesa la sol-

licitud presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí i el Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent i amb la voluntat majoritària expres-
sada a la Junta de Portaveus del 9 de febrer de 2016, de conformitat amb l’article 126.1 
del Reglament, ha acordat que la iniciativa parlamentària sobre aquesta matèria sigui 
exercida pel conjunt dels grups parlamentaris; amb aquesta finalitat i per tal d’elaborar 
el text de la proposició de llei, s’ha de nomenar la ponència a la Comissió d’Economia 
i Hisenda.

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

N. de la r: La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya
202-00015/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 10882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 estableix l’article 109.b del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposició de Llei de Modificació de la Llei 22/2010, de 20 
de juliol, del Codi de Consum de Catalunya: 

Antecedents
Objecte de la proposició de llei
L’objecte d’aquesta proposició és modificar la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi 

de Consum de Catalunya amb l’objectiu de garantir una atenció no discriminatòria a les 
persones amb diversitat funcional a les Estacions de Servei, evitant que quedin desate-
ses, i garantint la presència de personal responsable de la instal·lació que és alhora una 
garantia de seguretat davant els riscos inherents a l’activitat que s’hi desenvolupa.

Capacitat normativa
Aquesta llei desplega l’article 123 de l’EAC en matèria de consum. Així mateix pro-

mou el dret de les persones a viure amb autonomia contingut a l’article 15 de l’EAC.

Necessitat i incidència social
Aquesta proposició de llei evita la destrucció de llocs de treball necessaris per ga-

rantir la seguretat de les instal·lacions i l’autonomia de les persones; i facilita l’exercici 
dels drets dels consumidors i les consumidores. Respon, a més, a una demanda ciutada-
na de les organitzacions sindicals del sector de les Estacions de Servei i dels col·lectius 
que lluiten contra la discriminació de les persones amb diversitat funcional.

Afectacions pressupostàries
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin com-

portar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici pressu-
postari posterior a la seva entrada en vigor.

Exposició de motius
Davant la proliferació de les estacions de servei sense personal, o Estacions de Ser-

vei Desateses (ESD), advertim dels riscos que aquestes comporten per als consumi-
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dors i per la seguretat, i constatem que diverses comunitats autònomes ja han restringit 
aquest tipus d’estacions de servei.

Des del Grups Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot defensem que els consumi-
dors disposin de bones ofertes en els preus del carburant, però mostrem la nostra gran 
preocupació davant dels riscos que comporta la proliferació d’Estacions de Servei De-
sateses, sense cap personal a càrrec de les mateixes.

Considerem una irresponsabilitat el fet de portar al sector cap a una competència 
deslleial fonamentada en discriminar a les persones amb diversitat funcional, menys-
tenir els drets dels consumidors, i ignorar les normatives i els plans de seguretat de les 
instal·lacions de servei de carburant.

A les Estacions de Servei Desateses (ESD) no hi ha cap personal a càrrec. Això 
comporta, per exemple, que no es pugui comprovar amb una medició la quantitat de 
carburant subministrada, que no s’actuï si hi ha vessaments de carburant inflamable a 
terra (o qualsevol altra incidència que posi en risc la seguretat), o que els clients amb 
mobilitat reduïda no puguin abastir els seus vehicles.

Aquesta situació està provocant la destrucció de llocs de treball i la no creació d’ocu-
pació en el sector ja que s’estan tancant, o reconvertint en «desateses» moltes estacions 
de servei tradicionals per tal de poder mantenir-se obertes.

Ens consta, que davant d’aquesta situació, CCOO d’Indústria ha tramitat una queixa 
davant del Síndic de Greuges, institució que ja ha obert un expedient; i ha iniciat una 
roda de contactes amb la Direcció General d’Indústria de la Generalitat i amb portaveus 
de la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament per tal d’exposar-los la gravetat de 
la situació i instar-los a dictar un Decret Llei urgent que no permeti la instal·lació d’Es-
tacions de Servei Desateses, regulació que ja han desenvolupat comunitats autònomes 
com Aragó o la Comunitat Valenciana.

Proposició de llei de Modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi 
de Consum de Catalunya

Article 1
Per tal de garantir la seguretat, la no discriminació de les persones amb diversi-

tat funcional i l’exercici dels drets de les persones consumidores, es modifica la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, addicionant un nou punt, 
amb el número 11, a l’article 252-4. Serveis bàsics. Amb el següent text: 

«11. A l’efecte, entre d’altres, del que preveuen els articles 121-3, 122-6, 122-7 i 123-
6 d’aquesta Llei, totes les instal·lacions de venda al públic de gasolines i gasoil d’au-
tomoció hauran de disposar a la mateixa instal·lació, mentre romanguin obertes i en 
servei, almenys d’una persona responsable dels serveis que s’hi presten, a l’efecte de 
garantir l’exercici dels drets reconeguts en aquesta Llei. Les persones amb diversitat 
funcional que, per si mateixes, no puguin fer efectiu l’autoservei seran ateses per una 
persona responsable de les instal·lacions. Tot això sense perjudici del que s’estableix 
per les instal·lacions amb règim especial de distribució i les cooperatives que no prestin 
serveis a tercers.»

Disposicions Finals 

Primera
El Govern ha d’habilitar per a cada exercici pressupostari la partida oportuna en els 

corresponents projectes de llei de pressupostos per garantir l’aplicació d’aquesta Llei.

Segona
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec 

als pressupostos de la Generalitat, produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la 
llei de pressupostos, corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 
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Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 11101; 12056).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 04.03.2016 al 08.03.2016).
Finiment del termini: 09.03.2016; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre
202-00022/10

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS (reg. 11102).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 04.03.2016 al 08.03.2016).
Finiment del termini: 09.03.2016; 09:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el copagament de l’atenció a les persones en 
situació de dependència
250-00081/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 11883; 11942).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a Montgat
250-00082/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 11884; 11943).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Santa Coloma, a 
Santa Coloma de Gramenet
250-00083/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11885; 11944; 12057).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el servei de pediatria als centres d’atenció 
primària de Rubí
250-00084/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 11886; 11945).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació de la denominació del 
representant permanent de la Generalitat davant la Unió Europea
250-00085/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11887; 11946; 12058).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la licitació del lateral de l’autopista C-31 al 
pas pel barri de Sant Crist de Badalona
250-00086/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11888; 11947; 12059).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’inici d’un projecte turístic de difusió nacional 
i internacional del turó de la Seu Vella de Lleida
250-00087/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11889; 11948; 12060).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Mesa General de Negociació del Personal 
al Servei de l’Administració de Justícia
250-00088/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 11949; 12061).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de la resolució sobre la incapacitat 
temporal al personal de l’Administració de justícia
250-00089/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 11950; 12062).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament avançat de despeses que fan els 
funcionaris de l’Administració de justícia
250-00090/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 11951; 12063).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del treball social i 
comunitari dels professionals dels serveis socials bàsics
250-00091/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11890; 11952; 12065).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions dels termes 
«subnormal», «mongolisme» i «mongòlic» en els diccionaris normatius 
català i espanyol i en el tesaurus europeu
250-00092/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 11891; 11953).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’autopista C-32 de Montgat a Palafolls
250-00093/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11892; 11954; 12064).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de 
Santa Perpètua de Mogoda
250-00094/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11893; 11955; 12066).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la integració del bitllet del servei ferroviari de 
rodalia en el bitllet del servei Avant
250-00096/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 11956; 12067).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament dels abonaments i els 
descomptes del servei ferroviari Avant
250-00097/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 11957; 12068).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les beques de menjador
250-00098/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 11894; 11958).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els pagaments de les prestacions meritades 
per fills menors de tres anys
250-00099/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 11895; 11959).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Escola Pla de l’Avellà, de 
Cabrera de Mar
250-00100/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11896; 11960; 12069).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la denominació del Departament d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència del Govern de la 
Generalitat
250-00101/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 11961; 12070).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 211/X, sobre 
les mesures per a fer front a la desocupació de les persones de més de 
quaranta-cinc anys
250-00102/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 11962; 12071).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 11963; 12072).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’equip d’infermeria del CAP Florida, de 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00104/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 11964; 12073).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Pinyana al barri de 
Balàfia, de Lleida
250-00105/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11897; 11965; 12074).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la pèrdua de llocs de treball a les comarques 
del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
250-00106/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11898; 11966; 12075).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els serveis de menjadors escolars
250-00107/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11899; 11967; 12076).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’expertesa en gènere a l’Institut Català de les 
Dones
250-00108/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11900; 11968; 12077).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de joves exiliats
250-00109/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 11901; 11969).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la derogació de l’apartat 3 de l’article 315 del 
Codi penal
250-00110/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11902; 11970; 12078).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del túnel de Tres Ponts a la 
C-14 entre Organyà i Montan de Tost
250-00111/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11903; 11971; 12079).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un índex de progrés social
250-00112/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 11904; 11972).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una pedrera a l’Argentera
250-00113/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 11906; 11973).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill a 
càrrec d’entre zero i disset anys
250-00114/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 11905; 11974).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la carretera C-17 entre Lliçà d’Amunt i Parets 
del Vallès
250-00115/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11907; 11975; 12080).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les subvencions als agricultors per a la 
instal·lació de xarxes antipedra
250-00116/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11908; 11976; 12081).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els ajuts als agricultors i els ramaders del 
Pirineu
250-00117/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 11909; 11977).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als agricultors, els 
ramaders i les entitats del sector
250-00118/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 11910; 11978).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques a Rubí
250-00119/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11911; 11979; 12082).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la prescripció infermera
250-00120/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11912; 11980; 12083).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’exercici de l’acusació en les causes judicials 
contra els antisistema
250-00121/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11913; 11981; 12084).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria de places de bombers 
professionals
250-00122/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 11914; 11982; 12085).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Blanes i el tancament del servei 
nocturn de centres d’atenció primària
250-00123/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 11915; 11983).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol per a fer front a les 
agressions a funcionaris de centres penitenciaris
250-00178/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 10303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre un protocol per fer front a 
les agressions a funcionaris de centres penitenciaris, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 



BOPC 72
3 de març de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 54

Exposició de motius
En el que portem d’any 2016 a Catalunya s’han registrat 18 casos d’agressions a fun-

cionaris de presons, enfront les 14 agressions denunciades a la resta d’Espanya.
Cal precisar que perquè les agressions siguin considerades com a tals, és necessari 

que es demostri la intencionalitat de l’agressor, que aquest no sigui un pres en tracta-
ment psiquiàtric i a més que l’agressió impliqui la baixa mèdica. En conseqüència, totes 
aquelles agressions que no compleixin aquests requisits així com també les agressions 
verbals com ara insults, amenaces, calúmnies o injúries, que rarament es notifiquen, 
queden excloses de l’estadística i, que de fer-ho, incrementarien notablement les xifres 
proporcionades essent aquestes molt més elevades encara.

Malgrat aquest elevat índex d’agressions, el sector penitenciari català no disposa 
d’un protocol preventiu, exposant al personal al servei d’aquest àmbit tan sensible a 
múltiples agressions i riscos, els quals podrien reduir-se si s’establissin els mecanismes 
i protocols existents a altres àmbits com per exemple a l’àmbit sanitari.

A més, a banda de les agressions físiques i les lesions que aquestes poden ocasio-
nar, cal tenir en compte els riscos psicosocials als quals s’enfronta la víctima, la qual 
pot arribar a desenvolupar trastorns psicològics greus si aquests no reben el tractament 
i l’ajuda professional adequada, trastorns aquests que poden sorgir passats els dies i di-
fícilment s’analitzaran com accident laboral si prèviament no hi ha hagut una avaluació.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Elaborar i implementar un protocol d’actuació i prevenció sobre les agressions i 

sobre qualsevol altre tipus de violència en l’àmbit penitenciari, per tal de poder identifi-
car les principals causes, amb l’objectiu de minimitzar-les.

2. Elaborar i implementar un protocol d’actuació per valorar i avaluar el risc psico-
social d’un funcionari després d’haver estat víctima d’una agressió, ja que a data d’avui 
únicament es valoren per part d’una mútua les lesions físiques sense tenir en compte els 
danys psicològics que poden sorgir arran d’una agressió.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la cessió de terrenys a Mollet del Vallès
250-00179/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 10479 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado 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 cesión de terrenos 
en Mollet del Vallès, para que sea sustanciada ante la Comissió de Governació, Admi-
nistracions Públiques i Habitatge, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Mollet del Vallés es una ciudad de más de 50.000 habitantes, con un parque automo-

vilístico censado de aproximadamente de 21.000 vehículos, y donde, según indican los 
vecinos, se hace difícil estacionar en zonas libres de pago.

Esa dificultad para estacionar se acentúa en algunas zonas de especial interés para 
la ciudad. Una de ellas es la que se encuentra en los alrededores del Hospital de Mollet, 
equipamiento que genera una movilidad aproximada de 2.500 personas diarias proce-
dentes de todo el ámbito del Bajo Vallés, y cuenta, además de con el aparcamiento del 
edificio, con 95 plazas de zona azul. La existencia de estas plazas con limitación del ti-
empo de estacionamiento se hace indispensable para facilitar la movilidad de aquellas 
personas que acuden al Hospital. Sin embargo, esta facilitación de la movilidad en los 
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alrededores del equipamiento no debería entrar en contradicción con la existencia de 
zonas de aparcamiento libre de pago que den respuesta a las necesidades de aparcami-
ento de los vecinos.

Para dar respuesta a esa necesidad, los vecinos sugieren que se puedan utilizar de 
forma temporal algunos solares de los que dispone la ciudad, que están todavía pendi-
entes de ser desarrollados urbanísticamente y que han identificado de forma concreta. 
Uno de ellos, que está en los alrededores del Hospital, es propiedad del Incasòl y propo-
nen que su uso sea cedido temporalmente al Ayuntamiento.

Atender esa petición no serviría únicamente para complacer una demanda vecinal, 
sino que también, y desde el punto de vista ambiental, sería pertinente si se considera 
que serviría para reducir los tiempos que destinan los vehículos para aparcar, con la 
consiguiente reducción del impacto ambiental a nivel sonoro y de emisiones producidas 
por los motores de combustión.

Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a estudiar la viabili-

dad de ceder el uso temporal del terreno propiedad del Incasòl situado en la Ronda dels 
Pinetons nº 4, entre las calles Santiago Tifón y calle de Santa Perpetua, con referencia 
catastral 3593001DF3939S0001JJ al Ayuntamiento de Mollet del Vallés, y a acordar 
con éste los términos de la misma con el fin de que pueda habilitarlo como zona de 
aparcamiento público y gratuito.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció continuada 
del CAP Sitges
250-00180/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 10513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP de 
Sitges, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El servei d’urgències nocturnes del CAP de Sitges juntament amb el consultori del 

Poble de Garraf donava servei a una població de gairebé 30.000 habitants, la qual es 
pot triplicar en temporades d’estiu, caps de setmana i festivitats com el carnestoltes i la 
festa major.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va decidir l’any 2011 tancar 
el servei d’urgències nocturnes del CAP de Sitges, sense cap justificació prèvia, provo-
cant que els habitants i visitants de la vila, en cas de patir una urgència, hagin de tras-
lladar-se fins a l’Hospital Sant Antoni Abad de Vilanova i la Geltrú o a l’Hospital Sant 
Camil de Sant Pere de Ribes per poder ser atesos.

Conseqüentment, les farmàcies del municipi van decidir tancar en horari nocturn, 
provocant que no quedi cap farmàcia de guàrdia oberta en horari nocturn a tota la vila 
de Sitges, donat que no estan obligades per llei en cas de no haver-hi un obert un CAP 
de guàrdia nocturn.

Aquesta situació ha provocat que, en cas d’urgència nocturna, els usuaris hagin de 
traslladar-se en vehicles privats fins als esmentats centres de salut, donat que no hi ha 
un servei de transport públic en aquest horari, entre el CAP i el centre de salut més pro-
per, i també succeeix el mateix per traslladar-se a les úniques farmàcies de guàrdia que 
estan fora del municipi d e Sitges.
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Així mateix, el mateix any 2011 es va decidir tancar el Consultori del Poble de Gar-
raf, el qual donava servei a aquest nucli urbà i des d’aleshores es va determinar des de la 
Conselleria de Salut que només donaria servei el segon divendres de cada mes, de 14 a 
15 hores i cada divendres de 13 a 15 hores.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reobrir el servei d’atenció continuada del CAP de Sitges, restablint el servei amb 

les mateixes condicions que oferia amb anterioritat a les retallades, és a dir, 24 hores i 
365 dies a l’any, d’acord amb el que reivindiquen les associacions de veïns i les entitats 
socials del municipi.

2. Reobrir el consultori del Poble de Garraf, en el mateix horari que prestava abans 
de l’any 2011 i en les mateixes condicions, per tal de garantir la prestació sanitària pú-
blica als veïns de Garraf.

3. Establir un espai de diàleg i cooperació entre l’Ajuntament de Sitges, el govern 
territorial de Salut, el Consorci Sanitari del Garraf i els representants dels treballadors i 
usuaris, les associacions de veïns i entitats de la vila per tal de vetllar per la qualitat dels 
serveis de salut a tot el municipi de Sitges.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre 
les ràtios d’alumnes
250-00181/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 10520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Pilar Castillejo Medina, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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 i ràtios, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’actual i persistent context de crisi econòmica i les polítiques que, amb aquest ma-

teix pretext s’han aplicat els darrers anys des de diversos governs i institucions de dife-
rents àmbits, han empobrit i empitjorat objectivament les condicions de vida d’una gran 
part de l’alumnat de l’educació pública de Catalunya, fet que comporta un increment de 
les seves necessitats, també en l’àmbit educatiu.

Però enlloc d’incrementar recursos per atendre aquest increment de necessitats, el 
nostre ensenyament ha patit reiterats atacs que encara pateix el conjunt de la nostra co-
munitat educativa i que afecten greument la qualitat de l’educació pública.

Al mal que suposen l’aplicació de la LOMCE, que continua encara, i de la LEC tot 
i tenir ambdues a amplis sectors de la comunitat educativa en contra, hem d’afegir les 
greus i constants retallades en uns recursos materials i humans que ja tendien a ser in-
suficients.

La inversió en educació pública a Catalunya ha estat el 2015 a prop d’un 20% infe-
rior respecte el 2010 i més de 2.000 docents menys atenen a 70.000 alumnes més que 
fa cinc anys. I mentre a la pública es pateix aquesta situació, la partida destinada a con-
certs educatius es va incrementar un 17% als Pressupostos del 2015, alguns dels quals 
van destinats a escoles d’elit, que segreguen per sexe i que obtenen suculents beneficis 
privats. L’existència de l’escola concertada és una anomalia de l’estat espanyol però que 
també es nodreix de les polítiques i de la gestió econòmica del Govern de la Generalitat 
de Catalunya.
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Un dels indicadors amb més reconeixement a nivell internacional per mesurar la 
qualitat dels sistemes educatius és el nombre d’alumnes per unitat o grup. La massifica-
ció a les aules fa disminuir greument l’atenció individualitzada a l’alumnat i genera una 
pèrdua de qualitat educativa objectiva i evident. En aquest sentit, les actuals ràtios a Ca-
talunya estan per sobre de la mitjana de l’estat espanyol i és una de les més altes de tota 
la Unió Europea i dels anomenats països de la OCDE.

El descens demogràfic de la població escolar que inicia actualment el segon cicle 
d’educació infantil suposa una oportunitat per reduir les ràtios i poder, en conseqüèn-
cia, atendre millor a l’alumnat i incrementar la qualitat educativa a les nostres escoles 
públiques.

Però enlloc de reduir les ràtios i mantenir els grups, mesura que no suposa en si 
mateixa una despesa addicional, el Departament d’Ensenyament pretén tancar grups i 
línies de l’escola pública, fet que no només perpetua la precarietat, sinó que és una re-
tallada en si mateixa que, a més de pèrdua de qualitat educativa, suposa una pèrdua de 
llocs de treball i una privatització encoberta al anar reduint progressivament l’oferta als 
centres públics mentre que es mantenen als privats.

Es dóna la paradoxa que les escoles concertades reben diners públics a partir de 
20 alumnes per grup, mentre que el Departament d’Ensenyament fixa en 25 el nombre 
d’alumnes per grup a partir del qual fa la previsió de grups que considera necessaris i la 
dels que planteja tancar.

El nou govern de la Generalitat de Catalunya, en veu del seu President, expressa 
la necessitat d’eixamplar la base social a favor de la República Catalana alhora que es 
planteja constantment una Catalunya millor en polítiques socials. En el moment actual 
i per les raons exposades, l’elecció entre reduir ràtios o tancar línies públiques és una 
mostra clara de si veritablement és aquesta la voluntat i en quin sentit es vol construir 
aquest país.

Proposta de resolució
1. Que el Departament d’Ensenyament mantingui en funcionament el proper curs 

2016-2017 la totalitat de línies i grups que funcionen actualment als centres educatius 
públics de les etapes infantil i primària.

2. Que, al segon cicle de l’etapa infantil i a la primària, es duguin a terme les reduc-
cions de les ràtios d’alumnes per unitat que siguin necessàries en cada localitat per ga-
rantir la continuïtat de totes les línies actuals, amb la finalitat d’assolir una millora en 
l’atenció a l’alumnat i per tant en la qualitat educativa. Per tant, es modifiqui el decret 
75/2007 pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els 
ensenyaments sufragats amb fons públics adequant la ràtio per interès general a la de-
manda de cada municipi amb un màxim de 25 a primària i 20 a P3.

3. Que s’efectuï una disminució de les ràtios en l’etapa secundària i que s’obrin totes 
les línies necessàries per atendre l’actual increment de demanda, reduir la massificació 
de les aules i millorar, per tant, la qualitat educativa dels centres públics, en especial en 
els nivells de 1r ESO.

4. Que es comencin els estudis i tràmits necessaris per a incorporar els centres con-
certats que ho vulguin i així ho manifestin dins la xarxa pública per a tots els efectes, 
descarregant així les famílies de despeses innecessàries i inexistents a l’escola pública 
(sisena hora, quotes i aportacions a fundacions, serveis extra– escolars...) etc. Aquest ex-
trem jerarquitza la població segons criteris econòmics i el considerem injust.

5. Que es publiqui a la pàgina web del departament d’ensenyament el llistat de tots 
els concerts i subvencions que té establert la Generalitat amb tots els centres realitzant 
així un necessari exercici de transparència política i social.

6. Que es realitzi, en el termini de 6 mesos, del mapa escolar de Catalunya, atenent 
totes les formacions, amb la participació dels ajuntaments i la seva publicació a la pàgi-
na web del departament. Aquest mapa haurà d’atenir-se als criteris de necessitats i qua-
litat educativa.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Pilar Castillejo Medina, diputada, GP CUP-CC 

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre una rotonda de la carretera N-II al pas per 
Premià de Mar
250-00182/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 10592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado 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 una rotonda de la 
NII a su paso por Premià, para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Premià de Mar es un municipio del Maresme que está urbanizado en su práctica to-

talidad, y se encuentra entre los 5 municipios con mayor densidad de toda Cataluña, si-
endo, además, uno de los 8 municipios con mayor densidad de toda España.

Una de las características de este municipio, como otros de la zona del bajo Mares-
me, es que la relación entre la ciudad y el mar se ve truncada por el efecto barrera que 
generan dos infraestructuras de ámbito supramunicipal: la carretera Nacional II y el 
ferrocarril Barcelona-Mataró. Hacia el otro lado, encontramos que el frente marítimo 
está completamente construido y consolidado. Con estas condiciones de partida, resulta 
complicado introducir nuevos elementos de conexión entre el municipio y estas infra-
estructuras.

En estos momentos, y después de muchos años de intentos fracasados   de desarro-
llarlo, parece que finalmente se llevará a cabo el proyecto recogido en el Plan Especial 
de Puerto, aprobado inicialmente en 2010 y modificado en 2015, que debe servir para 
urbanizar sus espacios y llenar de actividad del equipamiento portuario a lo largo de 
2017.

Para el correcto funcionamiento de este equipamiento hay que habilitar un nuevo ele-
mento de conexión entre el municipio, la infraestructura vial y el espacio del puerto. Con 
este objetivo, en el POUM de Premià de Mar aprobado en 2010 se introdujo un giratorio 
situado en la intersección entre la calle de Can Pou y la carretera Nacional II, que pasó 
desapercibido a los vecinos ya los partidos que participaban en el consistorio.

En el marco de la modificación del Plan Especial del Puerto, se reabrió el debate so-
bre este equipamiento y, entre los elementos que generaban más recelo por parte de los 
vecinos, se encontraba la ubicación del giratorio. Ante esto, los vecinos se movilizaron 
para buscar alguna solución que, dando respuesta a las necesidades de movilidad y ac-
ceso que genera el nuevo equipamiento, minimice las molestias que generará el incre-
mento de tráfico en la zona. En este contexto, y fruto de la participación de los vecinos 
en colaboración de los técnicos municipales, se plantearon dos alternativas al giratorio 
aprobado el POUM de 2010, que ahora se quiere modificar. La primera, es ubicarlo en 
la zona del Mercado de la Flor, en el término municipal de Vilassar de Mar. La segunda 
alternativa, ubicarlo en la zona de la plaza de Can Fitó.

En una visita reciente al municipio, Miquel Àngel Escobar, delegado del gobierno 
de la Generalidad, se comprometió a dar apoyo al Ayuntamiento para satisfacer la de-
manda vecinal. Un compromiso que, sin embargo, y dados otros precedentes, no genera 
confianza suficiente entre los vecinos.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a que, teniendo en 

cuenta las propuestas surgidas a partir de la participación de los vecinos con apoyo de 
los técnicos municipales para modificar la ubicación de la rotonda en el POUM, colabo-
re con el Ayuntamiento de Premià de Mar para encontrar una solución viable y poderla 
llevar a cabo con la mayor celeridad posible.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Martorell
250-00183/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 10704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, 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 tancament de les línies de P3 a Martorell, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha informat a l’Ajuntament de 

Martorell, a la direcció i a les AMPA de les Escoles Vicente Aleixandre i José Echega-
ray la intenció de tancar una de les línies de P3 d’aquestes escoles per la baixada 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 
administracions públiques per a que la nostra societat evolucioni i millori.

Aquest tancament és un atac directe a l’oferta de places públiques a Martorell.
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. No suprimir cap línia de l’Escola Vicente Aleixandre i de l’Escola José Echegaray 

de Martorell per al proper curs 2016-2017.
2. Mantenir l’oferta actual de preinscripcions per al proper curs escolar a Martorell, 

per tal de mantenir la oferta pública d’escoles que permeti a les famílies poder triar en-
tre 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, 23 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Eva Martínez Morales, dipu-
tades, del GP SOC

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta actual de línies de 
P3 a la Llagosta
250-00184/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 10705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido por los ar-
tículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
de mantenimiento de la actual oferta de líneas de P3 en el municipio de La Llagosta, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El municipio de la Llagosta dispone actualmente de siete líneas de P3, seis públicas 

y una concertada.
Debido a la bajada de la natalidad, de cara al próximo curso 2016/17 el Departament 

ha anunciado su intención de cerrar dos líneas, una en la escuela Joan Maragall y la otra 
en la escuela Sagrada Familia.
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Desde la comunidad educativa no se comparte la decisión ni la manera de comuni-
carlo, ya que consideran que este anuncio antes de finalizar la preinscripción condiciona 
la libertad de las familias para elegir centro, pues pueden temer quedarse sin la plaza 
preferida, si optan por uno de estos dos centros que ya han sido señalados por el Depar-
tament.

Desde el municipio se propone a Ensenyament que, en todo caso solo cierre una 
línea, y una vez finalizada la preinscripción, cuando se conozca la demanda real que 
tiene cada escuela.

La comunidad educativa insiste en que la natalidad del 2014 hace previsible la ne-
cesidad de mantener al menos seis líneas de P3 si no se quiere llevar al municipio a ra-
tios muy elevados, y contrarios a la calidad que desean para la educación en su muni-
cipio.

Asimismo, se nos ha comunicado que se va a poner en marcha una recogida de fir-
mas que visualice el rechazo social a la propuesta del Departament.

Por estos motivos, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Mantener la oferta actual de P3 en las escuelas de La Llagosta al menos hasta que 

finalice la preinscripción, y se conozca la demanda real de cada centro.
2. En todo caso eliminar únicamente una línea de P3 en el municipio, en función de 

la demanda y de acuerdo con la comunidad educativa y el consistorio de La Llagosta.

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

Proposta de resolució sobre els ajuts públics per a menjador i transport 
escolar a Piera
250-00185/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 10706 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido por los ar-
tículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
de ayudas públicas para comedor y transporte escolar en el Municipio de Piera, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El municipio de Piera tiene una gran extensión. Gran parte de la población vive di-

seminada en barrios y urbanizaciones a lo largo y ancho de los 57 kilómetros cuadrados 
de su término municipal.

En 2012, el Consell Comarcal recortó el presupuesto destinado a sufragar el trans-
porte escolar en el municipio obligando a las familias a afrontar el pago de unos 90 eu-
ros al trimestre por cada uno de sus hijos escolarizados (150 euros para las familias con 
tres hijos), para seguir disfrutando de este servicio que les resulta indispensable.

Aunque desde el Ayuntamiento se aporta una pequeña ayuda a los padres con dos o 
más hijos, sigue siendo insuficiente para paliar el perjuicio económico que la decisión 
del Consell Comarcal ha provocado a estas familias.

Han pasado ya tres años desde que se inició el recorte y la situación es insostenible 
para estas familias.

El 24 de octubre de 2015 nació la plataforma ciudadana «Autocar Gratuït per l’Es-
cola», con las firmas de 1.009 vecinos de Piera y la adhesión de 6 asociaciones locales.

Desde esta plataforma se reclama a las instituciones la resolución de este conflicto.
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Argumentan, por una parte, que desde el Ayuntamiento se podrían aportar mayores 
ayudas, y por otra, reclaman el cumplimiento de la resolución 902/X del Parlament de 
Catalunya.

En dicha resolución se insta al Govern de la Generalitat a resolver la situación de los 
alumnos que viven en poblaciones sin escuela, o en núcleos de población alejados de 
su centro escolar, estableciendo junto con los Consells Comarcals, soluciones efectivas 
para los problemas de comedor y transporte escolar.

Desde el Partido Popular de Piera nos han trasladado el problema que viven tantas 
familias del municipio, porque según la legalidad vigente las urbanizaciones de Piera 
podrían considerarse «transporte no obligatorio», lo que es absolutamente injusto en 
base a la realidad territorial que es fácil de constatar.

Por estos motivos, con el convencimiento de que la educación de los niños de Piera 
debe ser una prioridad, y han de tener las mismas oportunidades de acceso a la escuela 
que los niños que viven más cerca de su colegio o instituto, desde el Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, planteamos, para su debate y votación en el Parlamento 
de Cataluña, la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconocer la singularidad del municipio de Piera para que las familias que resi-

den alejadas de los centros escolares de sus hijos puedan acogerse a las ayudas públicas 
para comedor y transporte escolar.

2. Cumplir la resolución 902/X del Parlament de Catalunya, inmediatamente apro-
bada la presente, garantizando a las familias de Piera una rápida y eficaz solución a sus 
problemas de acceso y desplazamiento hasta los centros escolares del municipio.

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

Proposta de resolució sobre el manteniment de la qualitat educativa a 
l’Escola Dolors Almeda i a l’Escola Ignasi Iglesias, de Cornellà de Llobregat
250-00186/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 10707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu-
ción de mantenimiento de la calidad educativa en las escuelas Dolors Almeda e Ignasi 
Iglesias del municipio de Cornellà, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ense-
nyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Durante los últimos meses la comunidad educativa del Baix Llobregat ha vivido con 

preocupación los anuncios por parte del Departament del posible cierre de líneas de P3 
en municipios de la comarca, motivados por el descenso de la natalidad.

Desde el Fórum Social y los sindicatos de la comarca se nos ha hecho llegar esta 
preocupación, y también, en concreto, desde nuestro grupo municipal en Cornellà, pues 
han recogido la preocupación social en torno al posible cierre de líneas de P3 en dos 
centros de la localidad: las escuelas Dolors Almeda e Ignasi Iglesias.

Según nos han hecho saber, se había llegado a un acuerdo con el Departament, para 
que esperasen a la finalización de las preinscripciones antes de decidir las líneas que se 
cerrarían.

Pero finalmente los centros han recibido la confirmación del cierre de una línea de 
P3 en cada uno, una línea en el Dolors Almeda y otra en el Ignasi Iglesias.
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Desde las AMPAS de las escuelas argumentan que Cornellà es distrito único, por 
lo que no entienden cómo se deciden cierres de líneas, en base a datos de natalidad por 
barrios, cuando las escuelas acogen niños de todo el municipio, e incluso de otras loca-
lidades de la comarca.

Demandan que la Generalitat permita a las familias elegir escuela para sus hijos, sin 
la amenaza de que se puedan quedar sin plaza por la reducción de líneas.

También nos hacen saber desde la escuela Ignasi Iglesias que este centro escolar es 
inclusivo, con una USEE en funcionamiento, aunque sin los recursos necesarios, lo que 
demuestra su compromiso y voluntad con un proyecto educativo que aporta y enriquece 
al sistema en su conjunto. Temen que la disminución de personal y recursos que lleva 
aparejados el cierre de una línea, afecte a la calidad y al proyecto educativo inclusivo 
que defienden y están sacando adelante a base de esfuerzo y voluntad.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la si-
guiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Mantener la oferta actual de líneas de P3 en las escuelas Dolors Almeda e Ignasi 

Iglesias del municipio de Cornellà.
2. Plantear la reducción de ratios en estos centros públicos para dar cumplimiento al 

punto anterior.
3. Dotar a la USEE de la escuela Ignasi Almeda de los recursos necesarios para po-

der llevar a cabo su labor de apoyo a la inclusión educativa de los alumnos que la pre-
cisen.

4. Reunirse, antes de quince días después de sustanciarse esta propuesta, con la co-
munidad educativa de Cornellà y los representantes municipales del consistorio para 
abordar las cuestiones educativas que preocupan en el municipio y reflejadas en la mo-
ción municipal aprobada por el Ayuntamiento de Cornellà: 

a. Adopción de medidas para favorecer la calidad de la educación pública, reducción 
de ratios a 20 alumnos en P3 y garantía de plantillas actuales.

b. Actuación de acuerdo con la LEC a la hora de reducir líneas públicas y/o reducir 
conciertos educativos.

c. Planificación de la oferta de ciclos y programas de FP y de la implantación de la 
FP Básica en el municipio.

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Escola 
Pedralta, de Santa Cristina d’Aro
250-00187/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 10708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido por los ar-
tículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
de eliminación de los barracones en la Escola Pedralta de Santa Cristina d’Aro, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El CEIP Escola Pedralta de Santa Cristina d’Aro mantiene desde 1995 aulas en bar-

racones. En concreto, actualmente la escuela mantiene cuatro grupos de alumnos en 
barracones: P4 y P5 por un lado y 5º y 6º de Primaria por otro.

La comunidad educativa lleva años reclamando la dignificación de estas instalacio-
nes. Se han mantenido reuniones con los representantes municipales e incluso se llegó a 
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presentar a la Generalitat el compromiso de cofinanciar desde el Ayuntamiento al 50% 
las nuevas instalaciones, propuesta que no fue aceptada por la Generalitat.

Hay también que señalar que el municipio ya ha cedido a la Generalitat el terreno 
necesario para las nuevas instalaciones.

Considerado el derecho que asiste a todos los alumnos catalanes de acudir a centros 
educativos con unos estándares mínimos de calidad, y los 20 años que llevan los niños 
de Santa Cristina d’Aro recibiendo la educación en condiciones precarias e inadecua-
das, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Acordar con el Ayuntamiento y resto de la comunidad educativa de Santa Cristina 

d’Aro el calendario de actuación para garantizar que el curso 2016/17 se inicie sin bar-
racones en la Escola Pedralta.

2. Consignar en el Presupuesto 2016 las partidas necesarias para cumplir el punto 
anterior.

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la ciberseguretat
250-00188/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 10709 i 11686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada, Alberto Villa-

grasa Gil, 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 Pro-
posta de resolució sobre la ciberseguretat, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els Mossos d’Esquadra van rebre l’any 2014 unes 12.600 denúncies per delictes a 

Internet, unes 3.600 més que l’any anterior i gairebé quatre vegades més que l’any 2010, 
segons dades que es van donar a conèixer durant les jornades de Ciberseguretat que es 
van celebrar el passat mes de juny a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mo-
llet del Vallès.

Els principals fets denunciats són les estafes, els atacs a les empreses i el ciberasset-
jament a menors. L’increment de les denúncies es deu a un augment exponencial de l’ús 
de la xarxa. Els Mossos han detectat delictes estacionals, com ara les estafes per llogar 
apartaments durant l’estiu.

L’any 2008 es van rebre un miler de denúncies relacionades amb els delictes a Inter-
net, i a partir de llavors hi hagut un augment per l’increment d’usuaris. Els casos d’esta-
fa tenen a veure sobretot amb la compra de productes d’electrònica. També hi ha estafes 
estacionals, com ara els lloguers d’apartaments o viatges inexistents durant l’estiu. Els 
atacs a les empreses, d’altra banda, fan referència a l’espionatge industrial i l’esborrat 
d’arxius.

El comissari en cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va explicar durant la inau-
guració de les jornades que la resposta policial contra aquest tipus de delinqüència és 
encara «feble» i ho atribuïa a la «nul·la legislació», la burocràcia administrativa o la di-
ficultat per obtenir dades internacionals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Endegar una campanya de difusió ciutadana sobre la ciberseguretat amb l’objectiu 

de conscienciar a la ciutadania dels perills que pot suposar un mal ús de la Xarxa.
2. Garantir la formació i la presència de mitjans tècnics i materials per a fer front a 

la delinqüència a les xarxes.
3. Promoure accions de coordinació i suport amb els ajuntaments per reduir els ca-

sos d’atacs en la xarxa pública, a través de la protocol·lització de les accions pertinents.
4. Reduir la burocràcia administrativa, facilitant la presentació de les denúncies per 

delictes comesos a Internet.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Marisa Xandri Pujol, Alberto Villagrasa Gil, di-
putats, GP PPC

Proposta de resolució sobre la restauració del campanar de l’església de 
Sant Pere, de Rosselló
250-00189/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 10710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada, Juan Milián 

Querol, 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 Propos-
ta de resolució sobre la restauració del campanar de l’església de Sant Pere de Rosselló, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 29 de gener es va ensorrar el campanar de l’església de Sant Pere de Rosse-

lló sense que hi hagués danys personals. Quinze dies abans, els tècnics municipals van 
observar unes esquerdes a la part dreta de la façana, entre la paret lateral i el campanar 
i ho van transmetre al Bisbat de Lleida. Posteriorment, es va recopilar informació per 
realitzar un informe d’actuació, tenint presents les condicions de protecció artística de 
l’edifici i els antecedents d’actuacions anteriors al mateix campanar, amb la finalitat de 
trobar la solució més adient. En cap cas els tècnics preveien la possibilitat d’un ensorra-
ment tan immediat.

Davant d’aquesta situació, es plantegen dues opcions: o reconstruir la torre caiguda 
o demolir l’església i fer-ne una nova.

Qualsevol de les opcions implica una important inversió per a poder sufragar el cost 
de les obres i que Rosselló pugui tenir un altre temple, no només per complir la seva 
funció religiosa sinó pel «valor sentimental» d’una construcció que era l’autèntica icona 
del poble.

El Bisbat ja ha anunciat que no podrà afrontar una despesa com aquesta en solitari 
i ha demanat ajut al Departament de Cultura de la Generalitat, així com a l’Ajuntament 
de Rosselló, qui ja ha anunciat la intenció de constituir una taula «de negociació» amb 
el Bisbat i Cultura.

En aquest sentit, el Director General de Cultura ja va manifestar la col·laboració del 
seu departament.

A banda del què ha passat a Rosselló, seria convenient que des del Departament de 
Cultura, a través dels seus tècnics –juntament amb els tècnics municipals– es revisessin 
els campanars de les esglésies d’antiga construcció en quant a que suposen part del pa-
trimoni dels municipis de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Col·laborar econòmicament en la restauració del campanar de l’església de Sant 

Pere de Rosselló, en el cas que es decideixi mantenir l’edifici actual, en quant a que for-
ma part del patrimoni històric de Catalunya.

2. Elaborar un informe tècnic per part del Departament de Cultura de la situació ac-
tual de les esglésies que es troben arreu de Catalunya, juntament amb els tècnics muni-
cipals i els dels Bisbats. I prendre les mesures necessàries, si s’escau, de manteniment 
per frenar-ne el deteriorament o el possible enderroc d’aquestes construccions.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Marisa Xandri Pujol, Juan Milián Querol, dipu-
tats, GP PPC

Proposta de resolució sobre el tancament dels establiments de Funnydent 
a Mataró i Sabadell
250-00190/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 10714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt 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 
el tancament dels establiments de Funnydent als municipis de Mataró i Sabadell, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El passat mes de gener van tancar a la atenció al públic els nou establiments que la 

marca Funnydent tenia a Espanya. Dos d’aquests establiments estan ubicats a Catalu-
nya, un a Sabadell i un altre a Mataró donant servei a un bon nombre de clients, tant 
d’aquestes localitats, com de les respectives comarques del Vallès Occidental i del Ma-
resme.

El tancament inesperat d’aquests establiments ha provocats perjudicis importants a 
molts clients que han quedat amb tractaments a mitges, però amb els serveis pagats ja 
sigui directament, o través de crèdits. És a dir, a més del problema de salut que s’ha ge-
nerat als pacients, s’ha generat també un problema econòmic.

Al marge de les actuacions que com Administració sanitària hagi de dur a terme el 
Departament de Salut, hi ha actuacions que es poden dur a terme en l’àmbit de consum, 
molt particularment per la vulneració de diferents preceptes del Codi de Consum de 
Catalunya.

Concretament en aquest cas es podrien haver vulnerat els drets i interessos dels 
consumidors tant pel que fa a la protecció de la salut, com a la protecció dels interes-
sos econòmics, a més del deure de l’empresari d’atendre i informar els consumidors de 
qualsevol incidència que afecti el funcionament normal de les relacions de consum. És 
obligació de l’Administració exercir les accions judicials adequades per posar fi a la 
vulneració de drets dels consumidors.

Tot i que s’han emès avisos genèrics als afectes, entenem que és necessària una ac-
titud proactiva de l’Agència Catalana de Consum, per tal d’assessor i acompanyar els 
afectats en les reclamacions que s’escaiguin, i en la recerca de solucions als casos que 
es puguin presentar, molt especialment si hi ha persones en situació de vulnerabilitat 
afectades, en compliment del deure de la Generalitat d’adoptar mesures adequades per 
a afavorir la reparació i la indemnització de danys i perjudicis a les persones consumi-
dores.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Adoptar les mesures necessàries per tal de donar suport i assessorament els afec-

tats pel tancament dels establiments de Funnydent als municipis de Mataró i Sabadell.
2. Fer un seguiment, incloent la recerca d’alternatives sanitàries, dels casos que es 

puguin presentar tant des del punt de vista sanitari, com des del punt de vista econòmic.
3. Obrir els expedients sancionadors que es considerin necessaris per tal determinar 

si hi ha hagut infraccions de la normativa en matèria de consum, i particularment del 
Codi de Consum de Catalunya. Si la conclusió dels mateixos fos positiu, encetar les re-
clamacions que procedeixin.

4. Extremar les mesures de vigilància de compliment de la normativa vigent per a 
aquest tipus d’establiment, donada l’alarma social que generen aquests casos o d’altres, 
que en circumstàncies diferents, podrien tenir resultats semblants.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, GP PPC 

Proposta de resolució sobre l’intercanvi d’informació amb els ajuntaments 
amb relació a l’obertura d’establiments de prestació de serveis sanitaris
250-00191/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 10715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt 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 
l’intercanvi d’informació amb els Ajuntaments respecte l’obertura d’establiments en els 
que es prestin serveis sanitaris al públic, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La competència per a autoritzar o conèixer la obertura d’un bon nombre d’establi-

ments oberts al públic, correspon als ajuntaments, que són els primers que adquireixen 
coneixement dels permisos sol·licitats o comunicacions rebudes conduents a la obertura 
d’establiments.

És freqüent que segons la tipologia d’establiment, requereixen de permisos o comu-
nicacions addicionals, o simplement d’inscripcions en registres públics. Aquest és el cas 
de les clíniques dentals, les quals segons l’article 1.3 de l’Ordre de 21 de juliol de 1994, 
s’han d’inscriure de forma obligatòria i prèvia a l’inici de l’activitat al Registre de clíni-
ques i consultoris dentals.

L’objecte de la inscripció en aquest registre és garantir el compliment dels requisits 
físics, d’equipament, i del personal sanitari responsable, i per tant la inscripció al re-
gistre constitueix una garantia per al usuari de que en aquell establiment es reuneixen 
les condicions mínimes per exercir aquella activitat, més tenint en compte que es tracta 
d’un tema que afecta la salut de les persones.

En el cas de la fallida de les clíniques Funnydent, durant el passat mes de gener, s’ha 
evidenciat que els mecanismes han fallat, atès que els dos establiments ubicats a Saba-
dell i Mataró, sembla que no estaven inscrits en el corresponent Registre de clíniques i 
consultoris dentals, encara que sí disposaven dels permisos municipals.

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 establir els mecanis-

mes necessàries per tal d’intercanviar informació amb els Ajuntaments sobre les peti-
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cions o comunicacions d’obertura d’establiments en els que es prestin serveis sanitaris 
al públic.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya
250-00192/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 10881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 per la modificació de la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
Davant la proliferació de les estacions de servei sense personal, o Estacions de Ser-

vei Desateses (ESD), advertim dels riscos que aquestes comporten per als consumi-
dors i per la seguretat, i constatem que diverses comunitats autònomes ja han restringit 
aquest tipus d’estacions de servei.

Des del Grups Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot defensem que els consumi-
dors disposin de bones ofertes en els preus del carburant, però mostrem la nostra gran 
preocupació davant dels riscos que comporta la proliferació d’Estacions de Servei De-
sateses, sense cap personal a càrrec de les mateixes.

Considerem una irresponsabilitat el fet de portar al sector cap a una competència 
deslleial fonamentada en discriminar a les persones amb diversitat funcional, menys-
tenir els drets dels consumidors, i ignorar les normatives i els plans de seguretat de les 
instal·lacions de servei de carburant.

A les Estacions de Servei Desateses (ESD) no hi ha cap personal a càrrec. Això 
comporta, per exemple, que no es pugui comprovar amb una medició la quantitat de 
carburant subministrada, que no s’actuï si hi ha vessaments de carburant inflamable a 
terra (o qualsevol altra incidència que posi en risc la seguretat), o que els clients amb 
mobilitat reduïda no puguin abastir els seus vehicles.

Aquesta situació està provocant la destrucció de llocs de treball i la no creació d’ocu-
pació en el sector ja que s’estan tancant, o reconvertint en «desateses» moltes estacions 
de servei tradicionals per tal de poder mantenir-se obertes.

Ens consta, que davant d’aquesta situació, CCOO d’Indústria ha tramitat una queixa 
davant del Síndic de Greuges, institució que ja ha obert un expedient; i ha iniciat una 
roda de contactes amb la Direcció General d’Indústria de la Generalitat i amb portaveus 
de la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament per tal d’exposar-los la gravetat de 
la situació i instar-los a dictar un Decret Llei urgent que no permeti la instal·lació d’Es-
tacions de Servei Desateses, regulació que ja han desenvolupat comunitats autònomes 
com Aragó o la Comunitat Valenciana.

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) Garantir que totes les instal·lacions de venda al públic de gasolines i gasoil d’auto-

moció disposin a la mateixa instal·lació, mentre romanguin obertes i en servei, almenys 
d’una persona responsable dels serveis que s’hi presten per tal de poder atendre les per-
sones amb diversitat funcional que, per si mateixes, no puguin fer efectiu l’autoservei.
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2) Modificar la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya en el 
sentit del punt 1 per fer efectiva i garantir la seguretat, la no-discriminació de les perso-
nes amb diversitat funcional i l’exercici dels drets de les persones consumidores, drets 
que recull la pròpia llei.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Mollet del 
Vallès
250-00193/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 10885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Par-

lamentari 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 línies de P3 a Mollet del Vallès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La coordinadora d’AMPAS de Mollet del Vallès ha tingut coneixement de la inten-

ció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de tancar quatre lí-
nies de P3 a les escoles públiques de la ciutat per al proper curs escolar 2016-2017.

La Generalitat justifica el tancament de les línies pel descens de natalitat. Ara bé, 
aquest descens de natalitat és una oportunitat clara per mantenir el pressupost destinat 
i, d’aquesta manera, millorar la qualitat del sistema educatiu, adoptant mesures com la 
baixada de ràtios, mantenir a tot el professorat, millorar l’atenció a la diversitat i garan-
tir l’èxit escolar.

Amb les dades demogràfiques i migratòries a la mà, és cert que el proper curs hi 
haurà un descens d’inscripcions entre l’alumnat de 3 anys, en concret, 490 alumnes, 72 
menys que enguany. Tanmateix, les mateixes dades indiquen un augment de sol·licituds 
per als propers anys, d’un 3% aproximadament, a conseqüència del baby boom dels 
anys 2014 i 2015.

Així mateix, cal tenir en consideració que el manteniment de les línies afavoreix la 
conciliació familiar, donat que Mollet és zona única i permet els infants assistir a l’esco-
la més propera del domicili familiar, i que els darrers anys, ha hagut una fuita d’alum-
nat a escoles privades i concertades, pel tancament de línies i el tancament definitiu del 
CEIP Nicolás Longarón.

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. No suprimir cap línia ni aula de P3 als centres escolars públics del municipi de 

Mollet del Vallès.
2. Baixar la ràtio de les aules de P3 per garantir l’èxit educatiu als centres escolars 

de Mollet del Vallès.
3. No retallar les plantilles als centres escolars públics del municipi de Mollet del 

Vallès, per evitar la continuada eliminació de recursos a les aules.
4. Mantenir l’oferta actual de preinscripcions per al proper curs escolar als centres 

escolars del municipi.
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5. Elaborar un mapa escolar que detecti les necessitats educatives actuals al muni-
cipi, així com a tot Catalunya, i que contempli les necessitats per als propers 10 anys, 
tenint en consideració la projecció demogràfica.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP 

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut i de l’edifici de 
l’Escola Virolet al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00194/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 10886 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada, Jéssica Albiach Sa-

torres, diputada 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 la construcció d’un institut al barri de Can Llong de Sabadell i l’edifici 
de l’escola Virolet, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El barri de Can Llong és una de les zones de nova construcció de Sabadell i té un 

dels percentatges més elevats de gent jove de tota la ciutat. El barri ocupa 642.700 m2 
d’antics terrenys de conreu que van ser qualificats com a residencials en el Pla General 
de Sabadell de l’any 1993. Actualment, el barri té al voltant de 3.000 nous habitatges, 
dels quals més del 75% estan destinats a habitatges en règim de protecció.

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Sabadell del 29 de setembre del 2004 va apro-
var el Mapa Escolar de la ciutat, que fixà les inversions necessàries fins al 2015. En 
aquest document ja es preveia, tenint en compte les dades demogràfiques de la zona, 
que al barri de Can Llong seria necessària la construcció d’un institut d’ensenyament 
secundari per al curs 2013-2014.

Amb la finalitat de facilitar la construcció d’aquest nou centre de secundària el Ple 
municipal de Sabadell, el 13 de novembre del 2011, va aprovar la cessió a la Generali-
tat dels terrenys necessaris per al nou equipament, a la parcel·la delimitada pels carrers 
Berlin, Varsòvia i Copenhaguen.

El 30 de març de 2012, a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell, el Grup 
municipal d’ICV va presentar una moció demanant que s’iniciés la construcció de l’ins-
titut de secundària del barri de Can Llong, que va ser aprovada per la unanimitat de tots 
els grups municipals, instant a la Generalitat de Catalunya per tal que agilitzés els pro-
cessos per poder construir-lo, amb la finalitat de donar resposta a la demanda prevista 
de places de 1r d’ESO, per part d’alumnat del propi barri.

Can Llong - Castellarnau actualment disposa de 3 escoles que garanteixen l’escola-
rització en el barri per a l’educació infantil i primària: Can Llong, Mas Boadella i Viro-
let, que no té edifici propi i l’alumnat està allotjat en barracots des del curs 2012-2013. 
Aquestes escoles, de recent creació, s’han anat posant en funcionament de forma pro-
gressiva. L’Escola Can Llong va començar el curs 2005-2006 i, per tant, al curs 2012-
2013 va arribar al sisè curs d’educació primària, essent la primera promoció d’alumnes 
de 6è del barri. L’Escola Mas Boadella, per la seva banda, va començar el curs escolar 
2007-2008 i, per tant, el curs 2016-2017 està previst que l’escola arribi al seu sisè curs 
d’educació primària.

El 17 de maig de 2012 la portaveu del Grup Parlamentari d’ICV-EUiA, Dolors Ca-
mats, va adreçar una pregunta al Govern de la Generalitat, interessant-se per «quina és 
la previsió del Departament d’Ensenyament per a l’inici de les obres de construcció del 
nou IES de la zona», tenint en compte «les necessitats d’escolarització del barri de Can 
Llong de Sabadell». El 12 de juliol del mateix any, l’aleshores Consellera d’Ensenya-
ment Irene Rigau, rubricava una resposta on s’assegurava que «El Departament d’En-
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senyament està estudiant la programació de llocs escolars de la ciutat de Sabadell, per-
què les projeccions demogràfiques indiquen una davallada de la població immigrant. És 
per això que s’està estudiant la construcció de centres educatius a la ciutat de Sabadell, 
que es farà d’acord amb es necessitats d’escolarització del municipi, i les disponibilitats 
pressupostàries».

El 2012 acabà, però, amb una demanda d’escolarització de secundària i d’estudis post 
obligatoris que no havia deixat de créixer a la zona i l’oferta dels IES del voltant (IES 
Ferran Casablancas i IES Arraona) suposava una oferta de 210 places de 1r d’ESO, que 
ja aleshores es manifestaven clarament insuficients per la demanda d’alumnat prevista 
pel curs 2013 - 2014, que era de 243 alumnes, més l’alumnat que ja hauria acabat pri-
mària a l’Escola Can Llong i els que acabaran la primària a l’Escola Mas Boadella. Les 
necessitats d’escolarització a l’ensenyament secundari, doncs, eren ja evidents fa quatre 
anys en observar les dades de l’alumnat que finalitzaria els estudis en els propers cursos.

Per això, al curs 2013-2014 els alumnes sorgits del CEIP Can Llong es van haver de 
distribuir entre diverses escoles de la zona nord de Sabadell, davant la manca de places 
de secundària al seu barri.

En aquest sentit, el Grup Parlamentari d’ICV-EUiA ja alertava el 16 de maig de 
2013, en una proposta de Resolució presentada a la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats del Parlament, que «si no es construeix amb certa celeritat el nou equipament de se-
cundària per al barri de Can Llong, els instituts de referència d’aquest zona (l’IES Fer-
ran Casablancas i l’IES Arraona) no podran encabir l’oferta necessària segons les dades 
demogràfiques de què disposa l’Ajuntament de Sabadell». La Resolució instava de nou 
el Govern a iniciar tots els tràmits necessaris que resten pendents per a construir l’insti-
tut de secundària per al barri de Can Llong, en els terrenys cedits per a aquesta finalitat 
per part de l’Ajuntament de Sabadell, abans que finalitzés el curs 2014-2015. El text va 
ser rebutjat amb els vots contraris de CiU i ERC.

Quasi un any més tard, el 20 de febrer de 2014, a la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, es va debatre i aprovar el text de la Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’un institut al barri de Can Llong - Castellarnau, de Sabadell, presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, mitjançant la qual «el Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
prioritzant la construcció d’un institut al barri de Can Llong - Castellarnau que es pugui 
posar en funcionament, si és possible, abans del curs 2014-2015, i adjudicar-ne la cons-
trucció tan bon punt es disposi de partides d’inversió suficients».

Al curs 2014-2015 començà la secundària a Can Llong, però en mòduls prefabricats 
fins que es construeixi l’edifici del nou institut, fet que encara avui no s’ha produït, amb 
les dificultats que pot comportar això per desenvolupar les tasques educatives diàries i 
la manca d’espais específics, com per exemple els destinats al laboratori o el gimnàs.

Al llarg d’aquests anys, membres de la comunitat educativa del barri han dut a terme 
múltiples mobilitzacions exigint la construcció dels dos equipaments que falten: l’insti-
tut de secundària i l’edifici de l’escola Virolet. De fet, 2016 s’iniciava amb l’acord de la 
Comissió Institut, formada per representants de les AMPA de les escoles del barri, de 
presentar paquets massius d’instàncies relacionades amb totes les reivindicacions, tant 
de l’escola com de l’institut, als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat i a l’ajuntament de Sabadell. I és que els veïns i les veïnes del barri porten 
anys esperant que es faci realitat el compromís del Govern.

Tot i les dificultats pressupostàries del Govern, no sembla que aquest no hagi de ser 
motiu suficient per no atendre les necessitats d’escolarització i l’esforç de planificació 
que es fa a nivell local.

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) Iniciar tots els tràmits necessaris que resten pendents per a construir un institut 

de secundària per al barri de Can Llong de Sabadell, en els terrenys cedits per a aquesta 
finalitat per part de l’Ajuntament de Sabadell, incloent-hi la seva incorporació a la pla-
nificació educativa i al pressupost del 2016, abans de l’inici del curs 2016-2017.
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2) Iniciar tots els tràmits necessaris que resten pendents per a construir l’edifici de 
l’Escola Virolet, incloent-hi la seva incorporació a la planificació educativa i al pressu-
post del 2016, abans de l’inici del curs 2016-2017.

3) Mantenir informada a la comunitat educativa i a l’Ajuntament de Sabadell del 
calendari i dels terminis previstos per la construcció d’ambdós equipaments educatius.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, Jéssica Albiach Satorres, diputa-
des, GP CSP

Proposta de resolució sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
250-00196/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 10961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, 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 Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
El Consorci per a la Normalització Lingüística és la institució pública de què s’han 

dotat les administracions per treballar per fomentar el coneixement i l’ús del català. El 
model ha entrat en crisi aquests darrers anys com a conseqüència de diversos factors: 

– Problemes de relació entre els serveis centrals, els Ajuntaments, els Consells Co-
marcals i les Diputacions.

– Problemes a tots nivells per un sistema de finançament que no és sostenible. Els 
Ajuntaments es veuen obligats a pagar la majoria dels cursos que es programen a les po-
blacions, en cas contrari, no es poden realitzar.

– La manca d’una plantilla suficient no permet cobrir els 100% dels cursos que es 
programen o es sol·liciten i molts cursos no es poden dur a terme.

– Problemes de finançament com a conseqüència de les retallades de pressupost del 
Departament de Cultura i del sistema compartit amb les administracions locals i co-
marcals, que no sempre garanteix els recursos necessaris per a desenvolupar correcta-
ment tota la seva activitat.

D’altra banda, aquesta disminució pressupostària ha repercutit en una reducció im-
portant de la plantilla: al voltant de 400 persones (temporals) han perdut la feina, unes 
40 vacants han quedat sense cobrir i un percentatge elevat dels treballadors estan en una 
situació de precarietat laboral (feines de 20 i 25 hores, contractes indefinits sense plaça 
o indefinits periòdics sense plaça).

Precisament la quantitat de diners (67.000 euros) que el CPNL ha pagat just en el 
moment de màxim ofec econòmic a la consultoria Deloitte per elaborar un pla director, 
podria haver representat la realització de propostes de millora a partir de les informa-
cions recollides, però a hores d’ara només ha servit per fer una radiografia de l’empresa.

Tot plegat ha posat en greu risc el projecte, que està totalment estancat per manca, 
entre d’altres, d’una política transversal del govern que inclogui els diferents Departa-
ments.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Assumir de manera progressiva a partir dels propers pressupostos de la Generali-

tat tot el capítol 1 del personal que treballa per al CPNL i garantir les partides necessà-
ries per al seu manteniment i estabilitat laboral.
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2. Estudiar els mecanismes per tal que el CPNL depengui orgànicament de Presi-
dència donat el seu caràcter de transversalitat en les polítiques lingüístiques que desen-
volupa.

3. Obrir en el termini de dos mesos un calendari de negociacions amb els represen-
tants laborals per estudiar un pla que permeti estabilitzar les plantilles i millorar les se-
ves condicions laborals.

4. Presentar en el termini de dos mesos a la comissió de Cultura un informe amb la 
relació dels càrrecs directius del CPNL, les tasques assignades i la previsió futura de 
provisió d’aquestes places.

5. Presentar en el termini de dos mesos a la comissió de Cultura un informe amb els 
resultats de l’auditoria encarregada a l’empresa Deloitte i les previsions de millora que 
planteja el Departament de Cultura a partir d’aquest informe.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre les necessitats en educació secundària a 
Barberà del Vallès
250-00197/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 11226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada, Marc Vidal i 

Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre les necessitats en educació secundària al municipi de Barberà del Vallès, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Barberà del Vallès va ser pionera en l’aplicació de la LOGSE, avançant el seu des-

plegament, ara fa més de 25 anys. Una escola de primària es va convertir en un institut 
de secundària, per donar solució a les necessitats d’espai i demandes pedagògiques. Des 
de la delegació territorial del Vallès Occidental, es va complementar l’equip de profes-
sorat de secundària amb professorat de primària per tal que les experiències de les esco-
les d’EGB poguessin enriquir i complementar les existents en els instituts. També es va 
prometre la modificació i adaptació de l’edifici a les noves necessitats educatives. Així 
va néixer l’Institut Can Planas.

Els darrers anys, la massificació de les aules per la corba demogràfica, que ha incre-
mentat substancialment la necessitat de noves aules de Secundària, i la falta d’inversió 
de la Generalitat, han fet que l’institut Can Planas no pugui encabir tota la demanda de 
places i que requereixi d’una rehabilitació integral dels seus equipaments. Entre d’altres 
aspectes, la reforma de la instal·lació elèctrica està sense acabar, s’han de reposar les 
lluminàries, hi ha diversos tancaments que no funcionen, els radiadors de la calefacció 
estan oxidats, hi ha diverses humitats...

Aquesta situació s’arrossega de fa anys. De fet, el 25 d’abril de 2012, el Ple de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès va aprovar un punt en què sol·licitava al Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que procedís de forma urgent a la 
remodelació de les instal·lacions de l’INS Can Planas, per donar resposta a les necessi-
tats d’escolarització de l’Educació Secundària a Barberà del Vallès durant els propers 
anys. Davant la falta de resposta i l’agreujament del problema, el passat 19 de gener, es 
va crear la Plataforma Secundària de Qualitat a Barberà del Vallès. Aquesta platafor-
ma rebutja la solució inicial plantejada fins al moment pel Departament, que proposa la 
construcció de dues aules satèl·lit de l’institut Can Planes dins les instal·lacions de l’es-
cola pública Elisa Badia.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Dignificar i reformar integralment l’institut Can Planas, recuperant el projecte 

redactat l’any 2010 i adequant-lo a les necessitats actuals.
2. Acordar una solució que satisfaci a les diferents parts, fruit de la mesa de nego-

ciació entre les famílies afectades, la Plataforma Secundària de Qualitat a Barberà del 
Vallès, l’Ajuntament de Barberà del Vallès, la direcció del centre Can Planas i el depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per trobar una solució acordada 
entre les diferents parts per allotjar les noves aules de secundària que es necessitaran el 
propers cursos escolars, a causa de la corba demogràfica.

3. Construir un tercer institut a Barberà del Vallès que descongestioni els dos ac-
tuals, i que inclogui una aula USEE, per poder atendre els infants que necessitin un su-
port addicional i adaptat a les seves necessitats.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, Marc Vidal i Pou, diputats, 
GP CSP

Proposta de resolució sobre el mapa escolar de Mollet del Vallès
250-00198/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 11376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Jordi Terrades i 

Santacreu, 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 
el mapa escolar a Mollet del Vallès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Tal i com ha passat en la major part de municipis de Catalunya, Mollet del Vallès 

ha patit un alentiment en el seu creixement demogràfic, i com a conseqüència, des de fa 
uns anys i de manera irregular, hi ha hagut una davallada dels infants de 3 anys que ha-
vien d’iniciar la seva escolarització.

El curs vinent no serà una excepció, ja que segons les dades de què disposem hi hau-
rà 490 infants començaran P3, 72 menys que el curs actual. Davant d’aquesta situació, 
el Departament d’Ensenyament ha comunicat que suprimirà un grup de P3 a l’escola 
Col·legis Nous. Aquesta és una ocasió única per implementar una mesura que, sens dub-
te, afavoreix la qualitat educativa i no implica més inversió de recursos: la disminució 
de ràtios. Mantenint els 24 grups de P3 que actualment s’ofereixen i baixant les ràtios a 
tots ells, s’aconseguiria una atenció més individualitzada a tot l’alumnat.

Contràriament a la situació de P3, es preveu que hi hagi un increment de l’alumnat 
d’educació secundària. El curs vinent s’espera que es matriculin, aproximadament, 713 
alumnes a 1r d’ESO, 50 més que l’actual i això implica, com a mínim, un grup més.

A aquesta situació s’afegeix el fet que l’Institut Aiguaviva, ubicat provisionalment en 
un edifici cedit per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, pateix una mancança d’espais que 
es farà del tot insostenible de cara el curs vinent, ja que el centre haurà completat les 
dues etapes, ESO i Batxillerat. L’alternativa prevista pel Departament d’Ensenyament 
és ubicar, de manera provisional, part de les aules a un dels edificis de l’escola Nicolás 
Longarón. Aquesta no és una solució per garantir la qualitat educativa dels alumes, i 
que és imprescindible la construcció d’un nou equipament.

En aquest context és necessari comptar amb una planificació escolar, com a mínim 
a quatre anys vista, d’acord amb els següents paràmetres: 

– Visió integral del territori i de continuïtat entre etapes, però tenint en compte les 
especificitats dels centres i l’equilibri de l’oferta de secundària.

– Establiment de criteris objectius per a la presa de decisions.
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– Estabilitat en el temps, malgrat les modificacions que hi hagi fruit de les diferents 
circumstàncies que s’esdevinguin cada curs.

– Compartir les decisions amb la comunitat educativa.
L’educació és un eix fonamental per al futur de Mollet del Vallès. Però, Mollet del 

Vallès té un parc escolar força antic i això implica que cal fer inversions de manera pe-
riòdica, tant a les escoles com als instituts. Malgrat des de l’Ajuntament s’han fet múl-
tiples actuacions de millora a les escoles sense tenir-ne la competència, aquestes són 
insuficients i és imprescindible que des del Departament d’Ensenyament, com a admi-
nistració competent en aquest àmbit, es realitzin les obres que requereixen d’una inver-
sió més elevada.

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. Que el Departament d’Ensenyament revisi la decisió presa per al curs 2016/17, i 

que mantingui l’actual oferta de 24 grups de P3 a Mollet del Vallès.
2. Reclamar al Departament d’Ensenyament una solució definitiva per a l’Institut 

Aiguaviva de Mollet del Vallès, mitjançant la construcció d’un nou equipament.
3. Reclamar al Departament d’Ensenyament la inversió necessària en els pressupos-

tos de 2016 i 2017 per dur a terme les actuacions de millora i adequació dels centres pú-
blics de primària i de secundària de la ciutat.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Jordi Terrades i Santacreu, 
diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de 
Llobregat
250-00199/11

PRESENTACIÓ: GP SOC, GP CSP

Reg. 11489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela 

Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Assumpta Escarp 
Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, diputat 
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 centre d’atenció primària El Pla de Sant Feliu de Llobregat, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 19 d’octubre de 2011 el director del Servei Català de la Salut de la Generalitat de 

Catalunya, comunicava a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat la necessitat de mo-
dificar el pla funcional previst inicialment per l’ampliació del CAP El Pla i proposava 
resoldre anticipadament de mutu acord el conveni signat l’1 de desembre de 2010.

El 24 de novembre de 2011, el Servei Català de la Salut va presentar a l’Ajuntament 
una nova proposta que contemplava l’ampliació del CAP El Pla amb un nou servei de 
diagnòstic per la imatge i el nou servei de centre de salut mental d’adults, tenint en 
compte l’aparició de nous condicionants assistencials que justificaven la modificació del 
projecte.

Aquest nou projecte permetria descongestionar i abordar la futura remodelació del 
CAP Rambla, segons compromís reiterat per la Gerència de la Regió Sanitària de Bar-
celona, així com la recuperació del servei d’urgències nocturnes, que l’Ajuntament ha 
reivindicat en diverses ocasions.
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En data 22 de desembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la resolució anti-
cipada del conveni subscrit amb el Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalu-
nya, signat l’1 de desembre de 2010.

El 14 d’abril de 2015, el Servei Català de Salut va lliurar a l’Ajuntament el nou pro-
jecte d’obres d’ampliació del CAP El Pla, amb un pressupost de 1.909.896,52 euros, 
projecte en el que tan sols manca l’informe favorable de Bombers de la Generalitat, per 
poder informar-lo favorablement i tramitar la llicència corresponent.

L’ampliació del CAP El Pla és una demanda reiterada des de fa molt anys per l’Ajun-
tament de Sant Feliu de Llobregat i per la ciutadania del municipi, però també pels 
veïns i veïnes de la zona d’influència de la comarca del Baix Llobregat, ja que es tracta 
d’una zona amb una alta densitat de població i amb un percentatge de gent gran molt 
elevat.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure en el projecte 

de llei de pressupostos de la Generalitat del 2016 la partida pressupostària corresponent 
a l’execució de les obres d’ampliació del Centre d’Atenció Primària El Pla de Sant Feliu 
de Llobregat, per un import de 1.909.896,52 euros.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, portaveu a la CS, GP SOC. 
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu a la CS, GP 
CSP

Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2
250-00200/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 11524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari 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 l’alliberament 
del peatge de l’AP-2, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
El dilluns 17 de febrer de 2014 a les Borges Blanques, representants del teixit econò-

mic, associatiu i institucional de les comarques de Ponent i del Camp de Tarragona es 
van unir per exigir l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2, entre Montblanc i Llei-
da. Aquet rescat suposaria una solució òptima per garantir la connexió entre Tarragona 
i Lleida, però sobretot també una solució per aturar l’elevada sinistralitat de la N-240.

El Balanç de la N-240, propietat de l’Estat, és nefast des de fa molts anys, però no-
més des de l’any 2009 hem patit 176 accidents, amb el balanç de 21 víctimes mortals, 32 
ferits greus i 258 ferits lleus, una situació que s’ha fet del tot insostenible i que ha portat 
al territori a múltiples reclamacions des de la desesperació.

A pesar del manifest signat per la majoria de càrrecs institucionals del territori, el 
Govern de la Generalitat sembla que ha apostat més per fer una nova autovia, la qual 
suposa un impacte ambiental, econòmic i social innecessari davant una autopista inuti-
litzada que transcorre en paral·lel com és l’AP-2. És per tant, una cicatriu innecessària.

L’estudi fet per Conca 22 i Ateneu Popular Garriguenc l’any 2012 posava de mani-
fest l’enorme estalvi econòmic que suposa aprofitar l’AP-2. Si el desdoblament s’estima 
que podria costar 305,4 milions d’euros, l’alliberament dels peatges se situa a dia d’avui 
en els 85,5 milions d’euros aproximadament. És per aquest motiu que ja no és opor-
tú estudiar més l’alliberament del peatge doncs els avantatges que comporta són molt 
nombroses a nivell ambiental, econòmic i social, el que cal és una actitud ferma de llui-
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ta davant les institucions de l’Estat per tal de negociar el rescat amb la concessionària 
Abertis.

En aquesta línia durant el setembre de 2013 el Govern de la Generalitat va anunciar 
que al final d’aquell mateix any hi podria haver un acord per alliberar els peatges i que 
s’estava negociant amb el govern espanyol i la concessionària Abertis per fixar peatges 
tous mentre no hi hagi una autovia, però es desconeixen els motius pels quals aquesta 
reivindicació es va abandonar. Finalment s’optava per una prova pilot amb bonifica-
cions per al sector del transport durant els mesos d’estiu del 2015 la qual va ser un fra-
càs que posava de manifest que aquesta no era la via per descongestionar la N-240.

Finalment, el Ministerio de Fomento ha anunciat durant el mes de febrer de 2016 la 
inclusió als pressupostos de l’autovia entre Lleida i les Borges Blanques i l’inici de les 
obres de la primera de les quatre rotondes previstes en aquest tram de l’N-240, a l’en-
creuament de Margalef. Si bé les rotondes continuen sent necessàries, apostar per l’A-
27 com semblen fer tant el Govern de l’Estat com el de la Generalitat és una opció molt 
més cara i innecessària a hores d’ara, davant una autopista del tot infrautilitzada (per 
aquest tram de l’AP-2 hi circulen 11.000 vehicles diàriament, quan la seva capacitat és 
de 40.000).

La concessionària Abertis ha triplicat durant l’any 2015 els seus beneficis amb 1.880 
milions d’euros convertint-se en la cotitzada catalana amb més bons resultats mentre la 
solució per als morts i accidentats de la N-240 es preveu molt lluny encara després de 10 
anys de reivindicacions.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta els Govern de la Generalitat a: 
1. Instar el Govern de l’Estat amb més contundència i de forma conjunta amb els 

càrrecs públics territorials a trobar una solució urgent, que passi per la immediata gra-
tuïtat del peatge i pel posterior rescat de la concessió de l’autopista AP-2, entre Mont-
blanc i Lleida, assolint d’aquesta manera, i tal i com demanda el teixit empresarial del 
conjunt del territori, la connectivitat de les comarques de Lleida amb les de Tarragona i 
amb el seu port, i per extensió, amb el corredor Mediterrani.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la supervisió de les seccions de crèdit de les 
cooperatives
250-00201/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 11645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 de 
supervisió de les seccions de crèdit de cooperatives de Catalunya, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des del passat dia 22 de desembre de 2015 els fons de la secció de crèdit de la co-

operativa agrària de Cambrils han quedat bloquejats. Segons les darreres informacions 
publicades, podrien haver quedat afectats més de 1.500 petits estalviadors (molts d’ells 
jubilats), cosa que representaria un 4% de la població de Cambrils. Es calcula que la xi-
fra global de la fallida superarà els 32,5 milions d’euros.

Per bé que el nou Departament d’Economia i Hisenda insisteix que «el nostre sector 
cooperatiu gaudeix d’una bona salut financera», la província de Tarragona ja porta dos 
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desagradables experiències de fallida de seccions de crèdit de cooperatives agràries: 
primer a l’Aldea (2011) i ara a Cambrils.

La fallida d’una entitat de caràcter financer (les seccions de crèdit ho són, encara 
que des del punt de vista jurídic no se les consideri com a entitats de crèdit) no és mai 
fruit d’un accident puntual de tresoreria. Inversions inadequades, polítiques de risc mal 
avaluades, discreció en el reconeixement de problemes per tal de no perdre la reputació 
de solvència, per posar un parell d’exemples, són les causes que acaben portant cap a 
una situació insostenible de qualsevol entitat basada en la confiança dipositada pels seus 
dipositaris de fons.

Les gestions inadequades, doloses o no, acaben produint col·lapses en les entitats 
financeres o assimilables (Afinsa, Fòrum Filatèl·lic, Gescartera, seccions de crèdit de 
cooperatives, i d’altres) que finalment repercuteixen en els estalvis dels dipositaris i/o 
en els pressupostos públics. Per tractar d’evitar aquesta situació, la millor eina de la que 
disposem és la activitat preventiva i fiscalitzadora de l’autoritat pública.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Revisar d’ofici, a través dels organismes i instruments adequats del Departament 

d’Economia i Hisenda, la realitat econòmica, financera i de solvència de les seccions de 
crèdit de les cooperatives agràries de Catalunya.

2. Coordinar i impulsar, amb el conjunt d’administracions, entitats i associacions re-
presentatives afectades, un pla de viabilitat financera per a la secció de crèdit de la co-
operativa agrària de Cambrils.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la desafectació de les reserves de sòl de 
l’autovia orbital de Barcelona B-40
250-00202/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 11656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada, Hortènsia Grau 

Juan, diputada 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 a favor de desafectar les reserves de sòl de l’Autovia Orbital de Barcelona 
B-40 (Quart Cinturó) del planejament general, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El denominat Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, conegut com a Quart 

Cinturó, és un projecte d’autovia entre Abrera i Granollers impulsat pel Ministeri de 
Fomento, per duplicar la xarxa viaria bàsica existent, pensada per al trànsit de vehicles 
de pas de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquesta autovia, paral·lela a l’AP-7, de 
quatre carrils de 3,5 metres d’amplada, tindria una afectació mitjana d’uns 60 metres 
d’ample al llarg del seu recorregut.

L’Autovia Orbital va ser concebuda fa més de 50 anys, concretament durant la dè-
cada dels anys 60 del segle passat, en plena etapa desarrollista del franquisme, fruit 
d’un model antic i caduc que basava el creixement econòmic únicament en el foment de 
grans infraestructures viàries, promovent la dispersió territorial i menystenint els im-
pactes ambientals. Un model avui en dia superat per unes societats que avancen en el 
camí de la sostenibilitat i la cohesió territorial.



BOPC 72
3 de març de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 78

El traçat previst de l’Autovia Orbital afecta de ple espais naturals amb uns valors 
ambientals, culturals i paisatgístics molt elevats. Boscos i conreus, carenes i torrents 
al llarg del Vallès quedarien totalment destruïts i fragmentats. Camps de Ca n’Arnella 
i Ca n’Ustrell, el Torrent de Colobrers, Boscos de Can Moragues, Togores, el Riu Tort, 
Boscos de Can Canyameres, Torre Marimon, Palaudàries, els camps del Pla de Llerona 
i Marata, són alguns dels espais naturals més ben conservats del Vallès que resultarien 
afectats i destruïts.

La riquesa natural i els valors d’aquests espais queda reflectida en el planejament 
urbanístic, definint els espais lliures periurbans com a sistemes i qualificats com a zo-
nes de valor agrari; de valor forestal i de valor ecològic-paisatgístic, per tal de poten-
ciar la continuïtat i la millora de les condicions naturals d’aquests sòls, els seus valors 
mediambientals i la seva funció d’espais oberts a l’entorn de la ciutat. El Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona valora aquest sistema d’espais oberts pel seu interès natural i 
agrícola i per la seva funció de connectors naturals.

Alguns d’aquests espais formen part dels Parcs agraris. Una aposta a favor d’aug-
mentar el valor d’aquest territori amb una producció agrària i ramadera amb criteris 
ecològics i de qualitat i alhora fomentar l’educació ambiental, com una forma activa de 
preservar aquests espais que va més enllà de l’àmbit estrictament municipal. Una aposta 
que ha despertat el reconeixement, l’interès i la col·laboració d’institucions com la Ge-
neralitat de Catalunya i la pròpia Diputació de Barcelona.

Més enllà però, dels greus impactes que l’Autovia Orbital ocasionaria, la seva cons-
trucció no resoldria les necessitats actuals de mobilitat, molt diferents a les de quan va 
ser pensada, i no donaria resposta als reptes de mobilitat de la societat del segle XXI. 
Uns reptes que es basen clarament en un canvi del model de gestió de les infraestructu-
res viàries, en la millora de la xarxa viària existent i en el transport col·lectiu, especial-
ment en el transport per ferrocarril per garantir una mobilitat sostenible i amb perspec-
tiva de futur a tot el territori.

L’Autovia Orbital, a més de no comportar cap solució per a la mobilitat al Vallès i 
a la Regió Metropolitana, tal i com han posat en evidència els propis estudis de l’admi-
nistració, contribuiria a incrementar els moviments en vehicle privat i els actuals nivells 
de congestió i de contaminació atmosfèrica, en detriment de la salut pública i afavorint 
el canvi climàtic. Una contribució totalment contrària a les directrius europees vigents 
en matèria de mobilitat sostenible i a favor de la preservació del medi ambient i la salut.

Tot i ser una infraestructura d’àmbit exclusivament metropolità, no té cap sentit que 
la titularitat de l’Autovia Orbital correspongui al Ministerio de Fomento si no és per 
una clara intenció centralitzadora del govern de l’Estat espanyol. Quan, d’acord amb el 
vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya, la competència de la planificació, execució i 
gestió de xarxa viària a tot l’àmbit territorial de Catalunya correspon exclusivament a la 
Generalitat.

Cal tenir present que des del 17 de desembre de 2012 el projecte de l’Autovia Orbital 
ha quedat totalment obsolet i sense efecte, a l’haver finalitzat el procediment i l’arxiu de 
l’expedient d’avaluació ambiental del projecte «Cierre de la Autovia Orbital de Barcelo-
na», especificant que la resolució posa fi al procediment, en una resolució emesa per la 
Direcció General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural.

Tot i la caducitat administrativa i l’obsolescència del projecte de l’Autovia Orbital, 
encara es mantenen les reserves de sòl corresponents a aquesta infraestructura en els 
planejaments urbanístics dels diferents municipis afectats, distorsionant la planificació 
de les figures urbanístiques actuals i dificultant la gestió dels espais sobre els quals pesa 
la reserva.

Ens trobem a les portes de canvis importants de la societat catalana, apostant per 
noves estructures polítiques i administratives per avançar cap a la plena sobirania per 
decidir i gestionar sobre aquells àmbits que ens afecten, amb nous models socials, eco-
nòmics i territorials que ens consolidin com un país avançat socialment, ric cultural-
ment i sostenible ambiental i territorialment.

En aquest sentit resultaria del tot contradictori mantenir infraestructures imposa-
des des de l’administració central que, en lloc de resoldre els problemes de mobilitat, 
anorreïn el territori, destrueixin els espais naturals de la plana del Vallès de gran valor 
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ambiental, paisatgístic i cultural, i agreugin encara més els efectes de la contaminació 
atmosfèrica.

El que cal és apostar per una nova cultura del territori i de la mobilitat, evitant la 
construcció de grans infraestructures viàries. Millorant i gestionant la xarxa viària bà-
sica i secundària actual. Potenciant i fomentant la xarxa de transport col·lectiu ferroviari 
i promovent les infraestructures segures pels desplaçaments interurbans en bicicleta. En 
aquest sentit cal recordar que en el Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de 
Barcelona s’inclouen diverses propostes de traçat del quart cinturó reconvertida en Ron-
da del Vallès, una de les quals era la del Ministerio de Fomento que ara ha quedat sense 
efecte, en tant que en el mateix PTPRMB es preveu que caldrà fer estudis posteriors per 
determinar una solució a la millora de comunicacions en aquest àmbit, que incorpori 
també les previsions de transport públic i especialment el ferroviari entre les dues co-
marques del Vallès.

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 de la Generalitat a: 
1. Sol·licitar al Ministerio de Fomento la desprogramació definitiva del Cierre de la 

Autovia Orbital de Barcelona (B-40) del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivi-
enda 2012/2024, i la transferència a la Generalitat de Catalunya de les partides pressu-
postàries d’inversió previstes per aquesta actuació, per tal que pugin ser destinades a la 
millora de les vies d’interconnexió locals i les infraestructures de transport públic a les 
comarques del Vallès Occidental i Oriental.

2. Fer les gestions oportunes davant el Ministerio de Fomento per a que executi les 
obres compromeses en els Pressupostos de l’Estat per a la finalització del tram entre 
Olesa i Viladecavalls.

3. Amb la participació de les administracions locals i representants de la societat 
civil i entitats ecologistes del territori, desenvolupar els estudis de mobilitat previstos 
en el marc del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, d’acord amb les bases i princi-
pis de Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, per millorar la comunicació entre els 
nuclis urbans i els sectors d’activitat econòmica de les dues comarques del Vallès i que 
concreti les actuacions, en el marc d’un programa per a la millora de la mobilitat de la 
segona corona metropolitana, que doni prioritat a l’increment de l’oferta de transport 
públic col·lectiu, ferroviari, tramviari i per carretera, i de mercaderies per ferrocarril, 
per a la millora de les vies interurbanes ja existents, i la dels ramals d’accés i distribució 
de trànsits de caràcter local i comarcal.

4. Excloure del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona les 
reserves de sòl i afectacions contingudes corresponents al Cierre de la Autovia Orbital 
de Barcelona B-40.

5. Instar els municipis implicats a iniciar la tramitació per desafectar del seu plane-
jament urbanístic el sòl afectat pel traçat del Cierre de l’Autovia Orbital de Barcelona.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, Hortènsia Grau Juan, diputades, 
GP CSP

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’eleccions al Centre de la 
Propietat Forestal
250-00203/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 11663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari 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 la convocatòria 
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d’eleccions al Centre de la Propietat Forestal, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent: 

Exposició de motius
La composició del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal és provisional 

des de l’aprovació de la llei de 1999 i fa setze anys que està pendent de la convocatòria 
d’eleccions per part del Govern de la Generalitat. En aquest sentit, la Llei 3/2015, de l’11 
de març, de mesures fiscals, financeres i administratives que modifica la Llei 7/1999, 
de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal, estableix una nova composició, però 
manté irregularment els membres provisionals al Consell Rector que hi són des de fa 
anys i que previsiblement es poden tornar a perpetuar de forma indefinida.

És imprescindible, doncs, la convocatòria d’eleccions imminents al Centre de la Pro-
pietat Forestal ja que la vulneració de la democràcia i de la lliure associació en el món 
forestal català és tan flagrant que mentre que l’any 1997, any de les darreres eleccions, 
aquest només tenia 465 membres de ple dret, a hores d’ara els membres ja superen els 
3.369, sense que la immensa majoria d’aquests hagi pogut escollir lliurement els seus 
representants. Això, malgrat els successius venciments del mandat electoral i la clara 
superació del termini absolut dels dos mandats.

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

Proposta de resolució
Instar al Govern de la Generalitat a convocar eleccions de manera imminent al Cen-

tre de la Propietat Forestal en compliment del que preveu la disposició addicional sisena 
de la Llei 3/2015 de mesures fiscals, que determina que el nou sistema d’eleccions s’ha 
d’establir per decret i dóna un termini de sis mesos al Govern per aprovar els Estatuts i 
poder convocar-les.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la incorporació de la Fundació Acció Natura i 
de l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona a la Comissió de 
Seguiment de l’Inventari de Boscos Singulars
250-00204/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 11664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari 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 la incorporació 
de la Fundació Acciónatura i de l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona 
a la Comissió de Seguiment de l’Inventari de Boscos Singulars, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Tant la Fundació Acciónatura com l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de 

Girona gaudeixen d’un dilatada i acreditada experiència en temes de conservació i ges-
tió del patrimoni forestal, i en aquest sentit cal remarcar, entre altres, la següent relació 
de fites més destacades: 

L’impuls de la custòdia de boscos d’alta vàlua ecològica i patrimonial de Catalunya 
(Acciónatura).

L’impuls i desenvolupament del programa Sèlvans de la Diputació de Girona de 
creació de reserves forestals en boscos madurs de la demarcació de Girona.

L’anàlisi territorial de la xarxa potencial de boscos madurs a Catalunya (IMA-UdG, 
en conveni amb la DdGi).
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L’impuls de l’extensió d’una xarxa pilot de boscos madurs i santuaris forestals a Ca-
talunya (IMA-UdG i Acciónatura, en conveni amb la DdGi).

El projecte de custòdia d’una primera xarxa de boscos madurs a Catalunya (Acció-
natura, amb la col·laboració de la Fundació Biodiversidad).

L’extensió de la custòdia de boscos singulars i boscos madurs a la demarcació de 
Barcelona (Acciónatura, en conveni amb la Diputació de Barcelona).

La identificació, disseny i implementació d’una xarxa de boscos terapèutics a la de-
marcació de Girona (IMA-UdG i Acciónatura, en conveni amb el Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona i la Diputació de Girona).

La participació com a SOCI en una proposta Life presentada aquest any titulada 
«New tools for the management and conservation of Mediterranean forests with high 
natural value» (Life Treeasure).

Sense oblidar, a més, la resposta del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural a la Moció 83/X, amb data 17 de setembre de 2014, a on 
Acciónatura apareix clara i inequívocament com a part implicada i interessada en el de-
bat en torn als boscos madurs, i citem: «Actualment a més, s’està treballant sota el lide-
ratge de l’Administració Forestal, amb el CREAF, que n’és l’autor, i amb la col·laboració 
directa del DTES i Acciónatura, en un pla per definir les directrius de gestió d’aquests 
terrenys en funció de la seva singularitat.» 

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

Proposta de resolució
Instar el Govern de la Generalitat a incorporar la Fundació Acciónatura i l’Institut 

de Medi Ambient de la UdG a la Comissió de Seguiment de l’Inventari de Boscos Sin-
gulars.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i Terres de 
l’Ebre i el pagament de vedes
250-00205/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 11666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari 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 peix blau al 
camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i el pagament de vedes a tota Catalunya, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció, amb el text següent: 

Exposició de motius
El peix blau del Camp de Tarragona és reconegut per la seva qualitat i pels seus 

efectes saludables, sobretot per a la prevenció de malalties cardíaques. Reconegut als 
mercats nacionals i internacionals, el peix blau del Camp de Tarragona, i algunes espè-
cies en concret, com la sardina i el seitó, han esdevingut per les seves característiques 
especials una ensenya de la ciutat.

Actualment, però, la pesca del peix blau ha decaigut notablement a tota la zona que 
coincideix força amb els límits de la província, entre la zona d’influència del Delta de 
l’Ebre i el Baix Penedès. D’uns anys ençà, el nombre de captures ha minvat ostensible-
ment i les flotes pesqueres de l’art tradicional de l’encerclament s’han reduït de manera 
progressiva i constant, fins al punt que si no es troben les solucions adequades la matei-
xa flota d’aquest art de pesca podria desaparèixer.
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El Govern de la Generalitat ha de col·laborar en la recerca de solucions a aquest pro-
blema i posar en valor el peix blau com el producte marí que més es diferencia en po-
sitiu d’altres zones pesqueres. En uns moments com els actuals, quan el productes ali-
mentaris de qualitat i de proximitat són més reconeguts per la seva capacitat de generar 
imatge de ciutat i territori, el Camp de Tarragona no pot permetre que un element dis-
tintiu del nivell del peix blau romangui en una crisi permanent i quasi irresoluble.

Els diferents sectors afectats ja s’han adreçat en nombroses ocasions a les adminis-
tracions competents, locals i autonòmiques demanant, de manera especial que donin su-
port i ofereixin una sèrie de mesures per potenciar i ajudar al sector.

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

Proposta de resolució
1. Instar la Generalitat de Catalunya que encarreguin els estudis biològics necessaris 

per a fer una diagnosi dels factors que influeixen en la disminució dràstica d’estocs, com 
presumiblement poden ser: 

a. Canvi climàtic
b. Desaparició de nutrients en les aportacions del riu Ebre.
c. Disminució del fitoplàncton.
d. Existència de grans depredadors a la zona.
e. Altres causes desconeguts.
2. Instar el Govern al compliment estricte de la normativa legal, en especial referent a: 
a. Mides de les arts.
b. Potències lumíniques.
c. Desplaçaments entre ports.
d. Descàrrega única.
e. Respectar la mida de les espècies.
3. Instar el Govern que articuli, a través de la Confraria de Pescadors corresponents, 

les ajudes econòmiques i socials necessàries per a mariners i patrons, donada la precà-
ria situació en la qual es troba el sector.

4. Instar el Govern a negociar amb el Govern de l’Estat en el marc dels Fons Euro-
peu Marítim i Pesquer 2014-20120 els ajuts necessària per a pagar els mariners forço-
sament aturats durant els períodes de veda per a que no hagin d’utilitzar l’atur al ma-
teix temps que s’implementen fórmules de diversificació de l’activitat o formació durant 
aquests períodes.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre les associacions de mares i pares d’alumnes 
de Mollet del Vallès
250-00206/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 11670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre las AMPAs de 
Mollet del Vallès, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
A raíz de los recortes sufridos estos últimos años por parte del Govern de la Genera-

litat, la Coordinadora de Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de Mollet 
del Vallès reclama al Departament d’Ensenyament de la Generalitat una solución de-
finitiva para los problemas de oferta educativa pública en el municipio. Se denuncia la 



BOPC 72
3 de març de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 83 

masificación en las aulas (hasta 27 alumnos por aula en educación infantil y primaria y 
hasta 35 en secundaria), lo que ocasiona menos oportunidades educativas para las niñas 
y los niños y para las familias.

Col·legis Nous será una de las escuelas damnificadas por el cierre de una línea de P3 
el próximo curso, a la espera de que el Departament d’Ensenyament pueda confirmar el 
cierre de alguna otra línea en Mollet. Igualmente, en el año 2012, la Generalitat comu-
nicó la voluntad de no abrir más grupos de P3 en la escuela Nicolás Longarón, cosa que 
ha significado el cierre progresivo del centro en los últimos años. Ensenyament argu-
mentó esta decisión por el descenso de la población en edad escolar en el barrio donde 
se encuentra la escuela. Ahora todo apunta a que el curso actual será el último en que el 
centro acogerá a niñas y niños de primaria, y que los alumnos se integrarán a los gru-
pos de Col·legis Nous el próximo curso.

Por otra parte, el próximo año se prevé que se matriculen en Mollet 713 alumnos en 
1r de ESO –50 más que el curso actual– cosa que debería significar la creación de un 
nuevo grupo de 1r de ESO y los tres institutos existentes en la ciudad están saturados 
(INS Mollet, INS Vicenç Plantada, INS Gallecs). El INS Mollet tiene medio módulo 
cerrado desde hace tiempo, el INS Vicenç Plantada está al límite de su capacidad y en 
el INS Gallecs la biblioteca se ha reconvertido en aulas. No se ha construido un cuarto 
instituto (INS Aiguaviva) ni se han hecho las mejoras necesarias en los otros tres insti-
tutos de Mollet que ayudarían a paliar la situación.

El INS Aiguaviva continúa ubicado de manera provisional en el antiguo edificio 
universitario de la EUPMA y se prevé una falta de espacio de cara al próximo curso cu-
ando el centro complete todos los cursos de ESO y bachillerato. Ensenyament ha toma-
do la decisión, de manera provisional, que algunos de los grupos del INS Aiguaviva se 
trasladen a la Escuela Nicolás Longarón

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya muestra su solidaridad y apoyo a las AMPAs de Mollet 

del Valles e insta al Govern de la Generalitat a
1. Planificar el mapa escolar a medio plazo en todo el ámbito educativo de Mollet 

del Vallés.
2. Mantener en el próximo curso escolar todos los grupos de P3 existentes en Mollet 

del Vallès (24), con el objetivo de reducir los ratios de los grupos a unos 20 alumnos por 
aula.

3. Trasladar el INS Aiguaviva actual a un espacio definitivo o construir un nuevo 
edificio para el mencionado instituto.

4. Realizar el correcto mantenimiento de los centros de educativos públicos de Mo-
llet del Vallés.

Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 
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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 
decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’establiment 
d’un mecanisme d’intercanvi d’informació amb relació als acords 
intergovernamentals i els instruments no vinculants entre els estats 
membres i tercers països en el sector de l’energia i per la qual es deroga 
la Decisió 994/2012/UE
295-00031/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 24.02.2016

Reg. 11191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa al establecimiento de un mecanismo de intercambio de información 
con respecto a los acuerdos intergubernamentales y los instrumentos no 
vinculantes entre los Estados miembros y terceros países en el sector de la 
energía y por la que se deroga la Decisión nº 994/2012/UE (texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2016) 53 final] [2016/0031 (COD)] {SWD(2016) 27 final} 
{SWD(2016) 28 final}

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta 
para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo electró-
nico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos de su co-
nocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado 
que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Eu-
ropea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la 
mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución 
debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de 
la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este proce-
dimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado 
el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) 

Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa  
al establecimiento de un mecanismo de intercambio de información con 
respecto a los acuerdos intergubernamentales y los instrumentos no 
vinculantes entre los Estados miembros y terceros países en el sector  
de la energía y por la que se deroga la Decisión nº 994/2012/UE (Texto 
pertinente a efectos del EEE) {SWD(2016) 27 final} {SWD(2016) 28 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
En la estrategia de la Unión de la Energía [COM(2015) 80] se señala lo siguiente: Un 

elemento importante a la hora de garantizar la seguridad energética (en particular por 
lo que respecta al gas) es la plena conformidad de los acuerdos relativos a la compra de 
energía de terceros países con el Derecho de la UE. Con el mismo espíritu, el Conse-
jo Europeo, en sus conclusiones de 19 de marzo de 2015, también pidió «la plena con-
formidad con el Derecho de la UE de todos los acuerdos relativos a la compra de gas 
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procedente de proveedores externos, en particular reforzando la transparencia de tales 
acuerdos y la compatibilidad con las disposiciones en materia de seguridad energética 
de la UE».

El 25 de octubre de 2012, el Parlamento y el Consejo adoptaron una Decisión, que 
entró en vigor el 17 de noviembre de 2012, por la que se establecía un mecanismo de 
intercambio de información con respecto a los acuerdos intergubernamentales entre los 
Estados miembros y terceros países en el sector de la energía (Decisión de los acuerdos 
intergubernamentales)1. La principal característica de este mecanismo es que la Comi-
sión realiza controles de conformidad de los acuerdos intergubernamentales después de 
que un Estado miembro y un tercer país hayan celebrado tales acuerdos.

Desde 2012, la Comisión ha adquirido una experiencia considerable en la aplicación 
de este mecanismo. En general, tal como se ha analizado en la evaluación de impacto 
sobre la revisión de la Decisión de los acuerdos intergubernamentales y en el informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de dicha Decisión, la evaluación 
de la Comisión es que, si bien el sistema actual es útil para recibir información sobre 
los acuerdos intergubernamentales vigentes y para determinar los problemas que plan-
tean en cuanto a su compatibilidad con el Derecho de la UE, no basta para solucionar 
las incompatibilidades. En concreto, tal como se enuncia en la estrategia de la Unión de 
la Energía: Hemos observado que, en la práctica, resulta muy difícil renegociar tales 
acuerdos. Dado que las posiciones de los signatarios ya se han fijado, hay una presión 
política para no modificar ningún aspecto del acuerdo.

Por lo tanto, la participación de la Comisión antes de que un Estado miembro y un 
tercer país hayan celebrado acuerdos de este tipo aportaría un valor añadido esencial, 
resolviendo posibles conflictos entre las obligaciones de los Estados miembros en virtud 
del Derecho internacional de los tratados y el Derecho de la UE.

En este contexto, la revisión de la Decisión de los acuerdos intergubernamentales ti-
ene dos objetivos principales: 

1) asegurar la conformidad de los acuerdos intergubernamentales con el Derecho de 
la UE para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y mejorar la seguri-
dad energética de la UE; y

2) aumentar la transparencia de los acuerdos intergubernamentales con el fin de me-
jorar la relación coste-eficacia del abastecimiento de energía de la UE y la solidaridad 
entre los Estados miembros.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
La presente propuesta es coherente con diversas medidas adoptadas a nivel de la 

UE para mejorar el funcionamiento de su mercado de la energía y aumentar la seguri-
dad energética de aquella.

La revisión de la actual Decisión de los acuerdos intergubernamentales forma parte 
de la Estrategia de la Unión de la Energía, adoptada en febrero de 2015, que establece el 
contexto general y la estructura de gobernanza para una renovación de la política ener-
gética de la UE.

La Estrategia de la Unión de la Energía prevé en su plan de acción diversas medidas 
para aumentar la seguridad energética de la UE. Así pues, la presente propuesta debe 
considerarse en el contexto de otras iniciativas, como la revisión del Reglamento sobre 
la seguridad del suministro de gas2. Si bien la Decisión de los acuerdos interguberna-
mentales está estrechamente relacionada con ese Reglamento, el ámbito de aplicación 
del mecanismo de intercambio de información que establece es más amplio. La Deci-
sión de los acuerdos intergubernamentales define el acuerdo intergubernamental como 
el acuerdo jurídicamente vinculante entre uno o varios Estados miembros y uno o vari-
os terceros países que tenga incidencia en el funcionamiento del mercado interior de la 
energía o en la seguridad del abastecimiento energético de la Unión. Esa Decisión se 
aplica, por tanto, a todos los acuerdos intergubernamentales sobre infraestructuras y su-
ministro de productos energéticos, en concreto gas, petróleo y electricidad. Únicamente 
quedan excluidos de ella los acuerdos intergubernamentales relativos a temas pertene-

1. Decisión nº 994/2012/UE, por la que se establece un mecanismo de intercambio de información con respecto a los acuer-
dos intergubernamentales entre los Estados miembros y terceros países en el sector de la energía.
2. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y 
por el que se deroga el Reglamento (UE) nº 994/2010 (ref. XXX).



BOPC 72
3 de març de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 86

cientes al ámbito de aplicación del Tratado Euratom, para los cuales el artículo 103 de 
este Tratado prevé un procedimiento específico previo.

El ámbito de aplicación de la Decisión de los acuerdos intergubernamentales ex-
cluye los contratos comerciales entre entidades comerciales3. La presente propuesta no 
hace extensivo el ámbito de aplicación de la Decisión de los acuerdos intergubernamen-
tales a los contratos comerciales relacionados con acuerdos intergubernamentales ya 
que, como se indica en la estrategia de la Unión de la Energía, esta cuestión se incluye, 
en el caso de los contratos comerciales de suministro de gas, en la propuesta de revisión 
del Reglamento sobre seguridad del suministro de gas.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta no solo contribuye a la política energética de la UE. Al velar por la 

conformidad de los acuerdos intergubernamentales con el Derecho de la UE, también 
contribuye a las políticas en otros ámbitos de ese Derecho, como las relativas al merca-
do interior, la competencia y la contratación pública.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Los objetivos de la presente propuesta, mencionados anteriormente, se ajustan a los 

objetivos del Tratado de la UE siguientes: 
– garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la Unión (artículo 194, 

apartado 1, letra b), del TFUE); 
– establecer un mercado interior de la energía operativo, con un espíritu de solidari-

dad entre los Estados miembros (artículo 3, apartado 3, del TUE; artículo 194, apartado 
1, del TFUE).

El artículo 194 del TFUE es, por tanto, la base jurídica de la revisión propuesta de la 
Decisión de los acuerdos intergubernamentales, como lo fue en el caso de la actual De-
cisión, que el Parlamento y el Consejo adoptaron el 25 de octubre de 2012.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Necesidad de la actuación de la UE: La base jurídica de la revisión de la Decisión de 

los acuerdos intergubernamentales es el artículo 194 del TFUE. La Decisión fue adop-
tada en 2012 sobre esta base, respetando el principio de subsidiariedad. No obstante, la 
introducción de un control previo obligatorio por parte de la Comisión modificaría esa 
Decisión. Esa modificación implicaría una transferencia de competencias de los Esta-
dos miembros a la UE. Como se ha explicado anteriormente, la experiencia muestra que 
la evaluación por parte de los Estados miembros no es suficiente ni satisfactoria para 
garantizar la conformidad de los acuerdos intergubernamentales con el Derecho de la 
UE y crea inseguridad jurídica. La intervención previa de la Comisión proporcionaría 
un valor añadido esencial para resolver problemas (principalmente los conflictos entre 
las obligaciones de los Estados miembros en virtud del Derecho internacional de los 
tratados y el Derecho de la UE).

Valor añadido de la UE: La progresiva integración de las infraestructuras y los mer-
cados de la energía, la dependencia común de los proveedores exteriores y la necesidad 
de garantizar la solidaridad en tiempos de crisis implican que las decisiones políticas 
fundamentales sobre energía no deben adoptarse exclusivamente a nivel nacional sin 
la participación de los países vecinos y la UE. La Decisión de los acuerdos interguber-
namentales se sitúa en la encrucijada de la dimensión exterior (puesto que se trata de 
acuerdos con terceros países) y del mercado interior (ya que las disposiciones que no 
son conformes, como las cláusulas de destino, tienen un efecto negativo sobre la libre 
circulación de los productos energéticos en el mercado interior). Por consiguiente, refor-
zar la cooperación y la transparencia a nivel de la UE en el marco de la presente pro-
puesta aporta un claro valor añadido.

3. El considerando 7 de la Decisión de los acuerdos intergubernamentales subraya que «la presente Decisión no establece 
obligaciones por lo que respecta a los acuerdos entre entidades comerciales». Ese considerando también deja claro que los 
Estados miembros pueden comunicar a la Comisión, voluntariamente, los acuerdos comerciales a los que se refieran explíci-
tamente los acuerdos intergubernamentales.
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Proporcionalidad
Los objetivos de la presente propuesta son: 
1) asegurar la conformidad de los acuerdos intergubernamentales con el Derecho de 

la Unión para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y mejorar la se-
guridad energética de la UE; y

2) aumentar la transparencia de los acuerdos intergubernamentales con el fin de me-
jorar la relación coste-eficacia del abastecimiento de energía de la UE y la solidaridad 
entre los Estados miembros.

Para alcanzar estos objetivos se propone esencialmente una combinación de cláu-
sulas modelo optativas y una evaluación previa de los acuerdos intergubernamentales 
antes de su firma. Como se explica en la evaluación de impacto de la revisión de la De-
cisión de los acuerdos intergubernamentales, mantener el sistema actual no sería eficaz. 
En particular, hasta la fecha no se ha rescindido ninguno de los acuerdos interguberna-
mentales que la Comisión ha señalado como problemáticos.

Del mismo modo, la evaluación de impacto concluye que la opción de elaborar cláu-
sulas modelo obligatorias podría ayudar a los Estados miembros a evitar las incompati-
bilidades con el Derecho de la Unión, si bien la amplia gama de modelos empresariales 
y situaciones que entran en el ámbito de aplicación de la Decisión de los acuerdos in-
tergubernamentales no permitirá elaborar cláusulas modelo lo suficientemente exactas 
como para proporcionar seguridad jurídica y sustituir una profunda evaluación previa 
de un proyecto definitivo de texto. Además, dependiendo de la posición y la capacidad 
de negociación de los terceros países, es posible que los Estados miembros no pudieran 
incluir cláusulas modelo particulares en un acuerdo intergubernamental.

Por consiguiente, la evaluación de impacto concluyó que la opción del control previo 
obligatorio es el enfoque menos estricto para evitar acuerdos intergubernamentales no 
conformes.

Elección del instrumento
La legislación vigente en este ámbito es la Decisión de los acuerdos interguberna-

mentales. La presente propuesta pretende reforzar y mejorar las medidas y procedi-
mientos previstos en la Decisión vigente. Era adecuado, por tanto, que el instrumento 
elegido fuera una Decisión. Habida cuenta de la cantidad y el alcance de los nuevos ele-
mentos, el proyecto de Decisión propone la derogación y sustitución de la actual Deci-
sión nº 994/2012/UE, en lugar de una modificación de las disposiciones actuales.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas a las partes 
interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post/controles de calidad de la legislación existente
La presente propuesta se basa en la experiencia adquirida por la Comisión en la apli-

cación de la Decisión de los acuerdos intergubernamentales desde su entrada en vigor 
el 17 de noviembre de 2012 y que se ha analizado en el informe de evaluación adjunto 
a la evaluación de impacto sobre la revisión de dicha Decisión y en el informe al Parla-
mento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la actual Decisión de los acuerdos 
intergubernamentales.

Estos informes concluyen, en cuanto a la eficacia de esa Decisión, que sus disposici-
ones vigentes (en particular el carácter posterior del control de compatibilidad estableci-
do en ella) no han dado lugar a la transformación de los acuerdos intergubernamentales 
no conformes celebrados en otros acuerdos conformes y no han influido directamente 
en las negociaciones de los Estados miembros con terceros países. En particular, nun-
ca se ha presentado voluntariamente a la Comisión ningún proyecto de acuerdo inter-
gubernamental para la realización de un control previo. De ahí que la Decisión de los 
acuerdos intergubernamentales no se considere eficaz en su forma actual.

Los informes concluyen también que, en general, los costes asociados con la actual 
Decisión de los acuerdos intergubernamentales se justifican por las ventajas que aporta 
esta, ya que salvaguarda el funcionamiento del mercado interior de la energía y contri-
buye a la seguridad del suministro. No obstante, la Decisión de los acuerdos interguber-
namentales podría ser más eficaz si los controles de compatibilidad que establece se 
realizaran antes (en vez de después, como en la actualidad). Ello permitiría aumentar 
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considerablemente la seguridad jurídica y evitar costes tanto para los Estados miembros 
como para la Comisión.

Además, estos informes dejan claro que los acuerdos intergubernamentales seguirán 
desempeñando un papel clave en el sector de la energía de la UE. Así pues, la Decisión 
de los acuerdos intergubernamentales es pertinente, pero debe adaptarse a la evolución 
de la naturaleza de las fuentes y las vías de abastecimiento energético. Los informes 
también ponen de relieve que la Decisión de los acuerdos intergubernamentales posee 
un claro valor UE añadido, ya que refuerza la cooperación y la transparencia a nivel de 
la UE y contribuye a la seguridad de suministro y al funcionamiento del mercado inte-
rior de la energía.

En general, pues, estos informes llegan a la conclusión de que los procedimientos 
previstos por la actual la Decisión de los acuerdos intergubernamentales no son total-
mente apropiados; el principal problema de procedimiento a este respecto es el carácter 
posterior del control de compatibilidad previsto en el sistema actual, resultado de las 
duras negociaciones interinstitucionales celebradas cuando se adoptó la Decisión de los 
acuerdos intergubernamentales en 2012.

La presente propuesta trata de remediar las deficiencias detectadas.

Consultas de las partes interesadas
Se organizó una consulta pública entre el 28 de julio y el 22 de octubre de 2015. La 

Comisión recibió unas veinticinco respuestas de partes interesadas, entre ellas de los 
Estados miembros y varias asociaciones (reguladoras y del sector), y el grado de res-
puesta a la consulta pueden considerarse satisfactorio.

Todos los participantes resaltaron la importancia de los acuerdos intergubernamen-
tales para la seguridad del abastecimiento energético y el buen funcionamiento del mer-
cado interior de la energía. Con respecto a la necesidad de reforzar el sistema estable-
cido por la Decisión de los acuerdos intergubernamentales y al mejor modo de hacerlo, 
las opiniones de los participantes estaban divididas.

Se adjuntan a la evaluación de impacto sobre la revisión de la Decisión de los acuer-
dos intergubernamentales un informe detallado sobre el resultado de esta consulta pú-
blica y las respuestas no confidenciales publicadas en el sitio web de la Comisión4.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La información relativa a la aplicación de la Decisión de los acuerdos interguber-

namentales es parcialmente confidencial, debido tanto a algunas de las disposiciones 
de la propia Decisión (artículo 4: Confidencialidad), como a determinadas excepciones 
establecidas en el Reglamento (CE) nº 1049/20015, relativo al acceso del público a los 
documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (artículo 4, aparta-
do 1, letra a), tercer guion: Protección de las relaciones internacionales; artículo 4, apar-
tado 5: Solicitud de un Estado miembro de que no se divulgue un documento originario 
de ese Estado miembro sin su consentimiento previo; o artículo 4, apartado 2, segun-
do guion: Protección de los procedimientos judiciales y el asesoramiento jurídico). Por 
estas razones de confidencialidad, entre otras cosas, se decidió no realizar un estudio 
externo sobre la aplicación de la actual Decisión de los acuerdos intergubernamentales.

Evaluación de impacto
Todas las medidas propuestas contaron con el respaldo de la evaluación de impac-

to. El Comité de Control Reglamentario emitió dictamen favorable el 4 de diciembre de 
2015.

En la evaluación de impacto se han examinado cinco opciones: 
Opción 1: Hipótesis de partida: La Decisión de los acuerdos intergubernamentales 

no se modifica, pero se refuerza la política de infracciones
Opción 2: Cláusulas modelo para su inclusión en los acuerdos intergubernamentales 

que no infrinjan el Derecho ni las directrices de la UE
Opción 3: Evaluación previa obligatoria de los los acuerdos intergubernamentales 

por parte de la Comisión
Opción 4: Participación obligatoria de la Comisión en calidad de observadora en las 

negociaciones de acuerdos intergubernamentales

4. https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-review-intergovernmental-agreements-decision 
5. DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-review-intergovernmental-agreements-decision
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Opción 5: Negociación por la Comisión de los acuerdos de la UE en el ámbito de la 
energía

La evaluación de impacto concluyó que la opción más rentable, eficiente y proporci-
onada era la tercera.

Adecuación regulatoria y simplificación
La propuesta provocará un aumento limitado de la carga administrativa.

Derechos fundamentales
No procede.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no repercute en modo alguno en el presupuesto de la UE.

5. Elementos facultativos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información
La Decisión de los acuerdos intergubernamentales establece en su artículo 8 una 

cláusula de revisión. El citado artículo exige que la Comisión elabore un informe a más 
tardar el 1 de enero de 2016 y, posteriormente, cada tres años.

Además del informe de evaluación anejo a la evaluación de impacto sobre la revi-
sión de la Decisión de los acuerdos intergubernamentales, un primer informe al Parla-
mento Europeo y al Consejo acompaña a la presente propuesta de revisión de la citada 
Decisión.

En el futuro, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Decisión de los acuer-
dos intergubernamentales, la Comisión tiene la intención de presentar el siguiente in-
forme a más tardar el 1 de enero de 2020.

Por último, la Comisión, en su papel de guardiana de los Tratados, aplicará, cuando 
sea necesario, el procedimiento establecido en el artículo 258 del Tratado, en el caso de 
que algún Estado miembro incumpla sus obligaciones en cuanto a la aplicación del De-
recho de la Unión.

Documentos explicativos (para las Directivas)
No procede.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La Decisión revisada contiene los elementos siguientes: 
1. Obligaciones en materia de notificación con respecto a los acuerdos interguber-

namentales: 
– obligación de los Estados miembros de informar a la Comisión de su intención de 

entablar negociaciones con un tercer país sobre la celebración de nuevos acuerdos inter-
gubernamentales o la modificación de los actuales; 

– obligación de mantener informada a la Comisión una vez comunicada la intención 
de negociar; 

– los servicios de la Comisión pueden proporcionar a los Estados miembros asesora-
miento sobre cómo evitar la incompatibilidad de un acuerdo intergubernamental con el 
Derecho de la Unión o con posiciones políticas de la Unión adoptadas en conclusiones 
del Consejo o del Consejo Europeo, cuando los Estados miembros comuniquen a la Co-
misión la intención de entablar negociaciones; 

– obligación de los Estados miembros de notificar a la Comisión un proyecto de 
acuerdo intergubernamental o de enmienda, con todos los documentos de acompañami-
ento, tan pronto como las Partes hayan alcanzado un acuerdo en las negociaciones sobre 
todos los elementos principales, para que la Comisión realice la evaluación previa; 

– obligación de los Estados miembros de notificar a la Comisión los acuerdos inter-
gubernamentales o las enmiendas, con todos los documentos de acompañamiento, tras 
la ratificación; 

– obligación de los Estados miembros de notificar a la Comisión todos los acuerdos 
intergubernamentales o las enmiendas vigentes, con todos los documentos de acom-
pañamiento; 

– los acuerdos entre empresas no están sometidos a las obligaciones de notificación, 
pero podrán presentarse con carácter voluntario; 



BOPC 72
3 de març de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 90

– obligación de la Comisión de compartir la información y los documentos que haya 
recibido con otros Estados miembros, de acuerdo con las disposiciones de confidencia-
lidad.

2. Evaluación de la Comisión: 
– obligación de la Comisión de realizar una evaluación previa de los proyectos de 

acuerdos intergubernamentales o de enmiendas y de informar a los Estados miembros, 
en el plazo de seis semanas, de las posibles dudas que pueda abrigar sobre la compati-
bilidad con el Derecho de la Unión, en particular con la legislación del mercado interior 
de la energía y el Derecho de competencia de la Unión; 

– obligación de la Comisión de informar a los Estados miembros de su dictamen so-
bre la compatibilidad de los acuerdos intergubernamentales o las enmiendas con el De-
recho de la Unión en el plazo de doce semanas desde la fecha de notificación; 

– los Estados miembros no deberán celebrar los acuerdos intergubernamentales o 
las enmiendas propuestos hasta que la Comisión les haya comunicado las posibles du-
das y su dictamen; cuando celebren los acuerdos intergubernamentales o las enmiendas 
propuestos, los Estados miembros tendrán en cuenta en la mayor medida posible el dic-
tamen de la Comisión; 

– obligación de la Comisión de realizar una evaluación posterior de los acuerdos in-
tergubernamentales o las enmiendas vigentes y de informar a los Estados miembros en 
caso de dudas sobre la compatibilidad de estos acuerdos con el Derecho de la Unión, en 
el plazo de nueve meses desde la fecha de notificación.

3. Obligaciones de notificación y evaluación por parte de la Comisión de los instru-
mentos no vinculantes: 

– obligación de los Estados miembros de presentar a la Comisión los instrumentos 
no vinculantes vigentes y futuros, con todos los documentos de acompañamiento; 

– la Comisión podrá realizar una evaluación posterior de los instrumentos no vin-
culantes presentados e informar a los Estados miembros en consecuencia, si considera 
que las medidas de aplicación de dichos instrumentos pueden entrar en conflicto con el 
Derecho de la Unión; 

– obligación de la Comisión de compartir los documentos recibidos con otros Esta-
dos miembros, de acuerdo con las disposiciones de confidencialidad.

2016/0031 (COD)

Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa  
al establecimiento de un mecanismo de intercambio de información con 
respecto a los acuerdos intergubernamentales y los instrumentos no 
vinculantes entre los Estados miembros y terceros países en el sector  
de la energía y por la que se deroga la Decisión nº 994/2012/UE (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 

194, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo6, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario7,
Considerando lo siguiente: 
(1) El correcto funcionamiento del mercado interior de la energía exige que la ener-

gía importada en la Unión se rija plenamente por las normas mediante las que se esta-
blece dicho mercado. Un mercado interior de la energía que no funcione correctamente 
coloca a la Unión en una situación vulnerable y desfavorable con respecto a la seguri-
dad del abastecimiento energético y socava sus posibles beneficios para los consumido-
res y la industria europeos.

6. DO C  de , p. .
7. DO C  de , p. .
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(2) El objetivo de la Estrategia de la Unión de la Energía, adoptada por la Comisión 
el 25 de febrero de 20158, es facilitar a los consumidores una energía segura, sostenible, 
competitiva y asequible. Más concretamente, la Estrategia de la Unión de la Energía, 
basándose en el análisis ya realizados en la Estrategia Europea de la Seguridad Ener-
gética de mayo de 20149, hace hincapié en que la plena conformidad de los acuerdos 
sobre compra de energía de terceros países con el Derecho de la Unión es un elemento 
importante para garantizar la seguridad energética. Con el mismo espíritu, el Consejo 
Europeo, en sus conclusiones de 19 de marzo de 2015, pidió la plena conformidad con 
el Derecho de la UE de todos los acuerdos sobre compra de gas procedente de provee-
dores externos, en particular aumentando la transparencia de tales acuerdos y la compa-
tibilidad con las disposiciones en materia de seguridad energética de la Unión.

(3) La Decisión nº 994/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo10 ha sido útil 
para recibir información sobre los acuerdos intergubernamentales vigentes y determi-
nar los problemas de compatibilidad con el Derecho de la Unión que plantean.

(4) Sin embargo, la Decisión nº 994/2012/UE ha demostrado su ineficacia para ga-
rantizar la conformidad de los acuerdos intergubernamentales con el Derecho de la 
Unión. Esa Decisión se basa principalmente en la evaluación de los acuerdos inter-
gubernamentales por parte de la Comisión después de haber sido celebrados por los 
Estados miembros con terceros países. La experiencia adquirida con la aplicación de la 
Decisión nº 994/2012/UE ha demostrado que tal evaluación posterior no explota plena-
mente el potencial para garantizar la conformidad de los acuerdos intergubernamenta-
les con el Derecho de la Unión. En particular, los acuerdos intergubernamentales care-
cen con frecuencia de cláusulas de rescisión o adaptación adecuadas que permitan a los 
Estados miembros adaptarlos de conformidad con el Derecho de la Unión en un plazo 
razonable. Además, dado que las posiciones de los signatarios ya se han fijado, hay una 
presión política para no modificar ningún aspecto del acuerdo.

(5) Con el fin de evitar cualquier falta de conformidad con el Derecho de la Unión y 
aumentar la transparencia, los Estados miembros deben informar lo antes posible a la 
Comisión de su intención de entablar negociaciones en relación con nuevos acuerdos in-
tergubernamentales o enmiendas de acuerdos intergubernamentales vigentes. Asimis-
mo, debe informarse periódicamente a la Comisión sobre la marcha de las negocia-
ciones. Por su parte, los Estados miembros deben tener la posibilidad de invitar a la 
Comisión a participar en calidad de observadora en las negociaciones.

(6) Durante las negociaciones, la Comisión debe tener la posibilidad de asesorar so-
bre el modo de evitar la incompatibilidad con el Derecho de la Unión. En particular, la 
Comisión podría elaborar, conjuntamente con los Estados miembros, directrices o cláu-
sulas modelo optativas. Asimismo, debe tener la posibilidad de recordar los objetivos de 
la política energética de la Unión, el principio de solidaridad entre los Estados miem-
bros y las posiciones políticas de la Unión adoptadas en conclusiones del Consejo o del 
Consejo Europeo.

(7) Con el fin de garantizar la conformidad con el Derecho de la Unión, los Estados 
miembros deben notificar los proyectos de acuerdos intergubernamentales a la Comi-
sión antes de que sean jurídicamente vinculantes para las partes (notificación previa). 
Con un espíritu de cooperación, la Comisión debe ayudar a los Estados miembros a de-
terminar problemas de conformidad de los proyectos de acuerdos intergubernamentales 
o de enmiendas. Los Estados miembros en cuestión estarían entonces mejor preparados 
para celebrar un acuerdo conforme con el Derecho de la Unión. La Comisión debe dis-
poner de tiempo suficiente para realizar una evaluación de este tipo, con el fin de ofre-
cer la máxima seguridad jurídica posible y evitar al mismo tiempo retrasos indebidos. 
Con el fin de aprovechar plenamente el apoyo de la Comisión, los Estados miembros 
deben abstenerse de celebrar acuerdos intergubernamentales hasta que la Comisión les 
haya informado de su evaluación. Los Estados miembros deben tomar todas las medi-
das necesarias para encontrar una solución satisfactoria que permita eliminar la incom-
patibilidad señalada.

8. COM(2015) 80.
9. COM(2014) 330.
10. DO L 299 de 27.10.2012, p. 13.
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(8) A la luz de la Estrategia de la Unión de la Energía, la transparencia con respec-
to a los acuerdos intergubernamentales pasados y futuros sigue siendo de la mayor im-
portancia. Por consiguiente, los Estados miembros deben seguir notificando a la Comi-
sión los acuerdos intergubernamentales vigentes y futuros, tanto si han entrado en vigor 
como si se están aplicando provisionalmente a tenor del artículo 25 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados, y los nuevos acuerdos intergubernamentales.

(9) La Comisión debe evaluar la compatibilidad con el Derecho de la Unión de los 
acuerdos intergubernamentales que hayan entrado en vigor o que se apliquen provisio-
nalmente antes de la entrada en vigor de la presente Decisión e informar de ello a los 
Estados miembros. En caso de incompatibilidad, los Estados miembros deben tomar to-
das las medidas necesarias para encontrar una solución satisfactoria que permita elimi-
nar la incompatibilidad señalada.

(10) La presente Decisión solo debe aplicarse a los acuerdos intergubernamentales 
que repercutan en el mercado interior de la energía o la seguridad del abastecimiento 
energético de la Unión. En caso de duda, los Estados miembros deben consultar a la Co-
misión. En principio, los acuerdos que ya no están vigentes o no se siguen aplicando no 
tienen incidencia en el mercado interior de la energía ni en la seguridad del abastecimien-
to energético de la Unión, por lo que no deben regularse mediante la presente Decisión.

(11) Los Estados miembros establecen relaciones con terceros países no solo medi-
ante la celebración de acuerdos intergubernamentales, sino también en forma de instru-
mentos no vinculantes. Aunque jurídicamente no sean vinculantes, dichos instrumentos 
pueden utilizarse para establecer un marco detallado para la infraestructura energética 
y el abastecimiento de energía. A este respecto, los instrumentos no vinculantes pueden 
tener unos efectos similares en el mercado interior de la energía a los de los acuerdos in-
tergubernamentales, ya que su aplicación podría dar lugar a una infracción del Derecho 
de la Unión. Por ello, con el fin de garantizar una mayor transparencia de todas las me-
didas aplicadas por los Estados miembros que puedan repercutir en el mercado interior 
de la energía y la seguridad energética, los Estados miembros deben presentar también 
a la Comisión, posteriormente, los respectivos instrumentos no vinculantes. La Comi-
sión debe evaluar los instrumentos no vinculantes presentados y, en su caso, informar a 
los Estados miembros en consecuencia.

(12) Los acuerdos intergubernamentales o los instrumentos no vinculantes que de-
ban notificarse íntegramente a la Comisión sobre la base de otros actos de la Unión o 
que tengan por objeto cuestiones como las pertenecientes al ámbito de aplicación del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica no deben regu-
larse mediante la presente Decisión.

(13) La presente Decisión no debe crear obligaciones con respecto a los acuerdos 
entre empresas. No obstante, los Estados miembros deben poder comunicar voluntaria-
mente a la Comisión los acuerdos comerciales que se mencionen explícitamente en los 
acuerdos intergubernamentales o los instrumentos no vinculantes.

(14) La Comisión debe poner a disposición de los demás Estados miembros en un 
formato electrónico seguro la información que reciba. Asimismo, debe respetar las so-
licitudes de los Estados miembros de que se trate como confidencial la información que 
le presenten. No obstante, las solicitudes de confidencialidad no deben restringir el ac-
ceso de la propia Comisión a la información confidencial, ya que debe disponer de una 
información exhaustiva para llevar a cabo sus evaluaciones. Incumbe a la Comisión la 
responsabilidad de garantizar la aplicación de la cláusula de confidencialidad. Las soli-
citudes de confidencialidad deben entenderse sin perjuicio del derecho de acceso a los 
documentos previsto en el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo11.

(15) Si un Estado miembro considera que un acuerdo intergubernamental debe ser 
confidencial, debe facilitar a la Comisión una síntesis de dicho acuerdo con objeto de 
que esta pueda compartirla con los demás Estados miembros.

(16) El intercambio permanente de información sobre los acuerdos interguberna-
mentales a escala de la Unión debe permitir el desarrollo de las mejores prácticas. So-
bre la base de esas mejores prácticas, y si procede en cooperación con el Servicio Eu-

11. Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del pú-
blico a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 299 de 27.10.2012, p. 13).
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ropeo de Acción Exterior por lo que se refiere a las políticas exteriores de la Unión, la 
Comisión debe elaborar cláusulas modelo optativas para su utilización en los acuerdos 
intergubernamentales entre Estados miembros y terceros países. La utilización de es-
tas cláusulas modelo debe tener por objeto evitar los conflictos entre los acuerdos in-
tergubernamentales y el Derecho de la Unión, en particular las normas del mercado 
interior de la energía y el Derecho de competencia, o con los acuerdos internacionales 
celebrados por la Unión. Su utilización debe ser optativa y se ha de poder adaptar su 
contenido a cualquier circunstancia particular.

(17) Un mayor conocimiento mutuo de los acuerdos intergubernamentales y los 
instrumentos no vinculantes nuevos y vigentes debe permitir una mayor coordinación 
sobre cuestiones relativas a la energía entre los Estados miembros y entre estos y la 
Comisión. A su vez, esta mayor coordinación debe permitir a los Estados miembros 
beneficiarse plenamente del peso político y económico de la Unión y permitir a la Co-
misión proponer soluciones para los problemas señalados en el ámbito de los acuerdos 
intergubernamentales.

(18) La Comisión debe facilitar y alentar la coordinación entre los Estados miem-
bros con vistas a reforzar el papel estratégico general de la Unión mediante un plantea-
miento coordinado sólido y eficaz entre países productores, consumidores y de tránsito.

(19) Dado que el objetivo de la presente Decisión, a saber, el intercambio de in-
formación entre los Estados miembros y la Comisión con respecto a los acuerdos in-
tergubernamentales y los instrumentos no vinculantes en el sector de la energía, no 
pueden alcanzarlo de manera suficiente los Estados miembros, pero que, debido a los 
efectos de la presente Decisión, aplicable en todos los Estados miembros, puede lograr-
se mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De con-
formidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente 
Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(20) Las disposiciones de la presente Decisión deben entenderse sin perjuicio de 
la aplicación de las normas de la Unión en materia de infracciones, ayudas públicas y 
competencia. En concreto, de conformidad con el artículo 258 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea (TFUE), la Comisión tiene derecho a incoar un procedimi-
ento de infracción cuando considere que un Estado miembro ha incumplido sus obliga-
ciones con arreglo al TFUE.

(21) La Comisión debe evaluar en 2020 si la presente Decisión es suficiente y eficaz 
para garantizar la conformidad de los acuerdos intergubernamentales con el Derecho 
de la Unión y la existencia de un elevado grado de coordinación entre los Estados mi-
embros con respecto a los acuerdos intergubernamentales en el sector de la energía.

(22) Debe derogarse la Decisión nº 994/2012/UE.
Han adoptado la presente decisión: 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Decisión establece un mecanismo para el intercambio de información 

entre los Estados miembros y la Comisión con respecto a los acuerdos intergubernamen-
tales y los instrumentos no vinculantes en el sector de la energía, como se definen en el 
artículo 2, con objeto de optimizar el funcionamiento del mercado interior de la energía.

2. La presente Decisión no se aplicará a los acuerdos intergubernamentales y los 
instrumentos no vinculantes que ya estén íntegramente sujetos a otros procedimientos 
de notificación específicos en virtud del Derecho de la Unión.

Artículo 2. Definiciones
A efectos de la presente Decisión, se entenderá por: 
1) «acuerdo intergubernamental», todo acuerdo jurídicamente vinculante entre uno 

o varios Estados miembros y uno o varios terceros países que tenga incidencia en el 
funcionamiento del mercado interior de la energía o en la seguridad del abastecimien-
to energético de la Unión; no obstante, cuando dicho acuerdo jurídicamente vinculan-
te abarque asimismo otras cuestiones, se considerará que únicamente las disposiciones 
relativas a la energía, incluidas las disposiciones de carácter general aplicables a ellas, 
constituyen un «acuerdo intergubernamental»; 
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2) «acuerdo intergubernamental vigente», un acuerdo intergubernamental que haya 
entrado en vigor o se aplique provisionalmente antes de la entrada en vigor de la presen-
te Decisión; 

3) «instrumento no vinculante», una disposición jurídicamente no vinculante entre 
uno o varios Estados miembros y uno o varios terceros países, como un memorándum 
de acuerdo, una declaración conjunta, una declaración ministerial conjunta, una acción 
común o un código de conducta común, que recoge la interpretación del Derecho de la 
Unión y fija las condiciones de suministro de energía (como los volúmenes y los preci-
os) o el desarrollo de las infraestructuras energéticas; 

4) «instrumento no vinculante vigente», un instrumento no vinculante firmado o 
aprobado de otro modo antes de la entrada en vigor de la presente Decisión.

Artículo 3. Obligaciones en materia de notificación con respecto a los acuerdos 
intergubernamentales
1. En caso de que un Estado miembro se proponga entablar negociaciones con un 

tercer país con el fin de enmendar un acuerdo intergubernamental vigente o celebrar un 
nuevo acuerdo intergubernamental, informará por escrito a la Comisión de su intención, 
tan pronto como sea posible antes del inicio previsto de las negociaciones.

Cuando el Estado miembro haya comunicado a la Comisión su intención de entablar 
negociaciones, deberá mantenerla informada periódicamente sobre la marcha de estas.

2. Tan pronto como las partes hayan alcanzado un acuerdo sobre todos los elemen-
tos principales de un proyecto de acuerdo intergubernamental o de enmienda de un 
acuerdo intergubernamental vigente, pero antes del cierre de las negociaciones oficia-
les, el Estado miembro afectado notificará a la Comisión el proyecto de acuerdo o de 
enmienda, junto con sus anexos, para que realice una evaluación previa de conformidad 
con el artículo 5.

Cuando el proyecto de acuerdo intergubernamental o de enmienda de un acuerdo 
intergubernamental vigente se refiera explícitamente a otros textos, el Estado miembro 
afectado presentará también dichos textos en la medida en que contengan elementos 
que puedan incidir en el funcionamiento del mercado interior de la energía o en la segu-
ridad del abastecimiento energético de la Unión.

3. Una vez ratificado el acuerdo intergubernamental o la enmienda de un acuerdo 
intergubernamental, el Estado miembro interesado notificará a la Comisión el acuerdo 
intergubernamental o la enmienda del acuerdo, incluidos sus anexos.

Cuando el acuerdo intergubernamental ratificado o la enmienda de un acuerdo in-
tergubernamental ratificada se refiera explícitamente a otros textos, el Estado miembro 
afectado presentará también dichos textos en la medida en que contengan elementos 
que puedan incidir en el funcionamiento del mercado interior de la energía o en la segu-
ridad del abastecimiento energético de la Unión.

4. La obligación de notificar a la Comisión, con arreglo a los apartados 2 y 3, no será 
aplicable en el caso de los acuerdos entre empresas.

5. Todas las notificaciones con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo, apar-
tados 1 a 3, el artículo 6, apartados 1 y 2, y el artículo 7, apartados 1 y 2, se efectuarán 
mediante una aplicación web facilitada por la Comisión. Los periodos mencionados en 
el artículo 5, apartados 1 y 2, y el artículo 6, apartado 3, comenzarán a correr en la fec-
ha en la que el expediente completo de notificación se haya registrado en la aplicación.

Artículo 4. Asistencia de la Comisión
1. Cuando un Estado miembro haya comunicado a la Comisión su intención de en-

tablar negociaciones, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, los servicios de la 
Comisión podrán facilitarle asesoramiento sobre cómo evitar la incompatibilidad con el 
Derecho de la Unión del acuerdo intergubernamental o de la enmienda de un acuerdo 
intergubernamental vigente que se esté negociando. Ese Estado miembro también po-
drá solicitar la asistencia de la Comisión en las negociaciones.

2. A petición del Estado miembro interesado, o a petición de la Comisión y con el 
consentimiento escrito del Estado miembro interesado, la Comisión podrá participar 
como observadora en las negociaciones.
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3. En caso de que la Comisión participe como observadora, podrá facilitar al Estado 
miembro interesado asesoramiento sobre el modo de evitar la incompatibilidad con el De-
recho de la Unión del acuerdo intergubernamental o la enmienda que se esté negociando.

Artículo 5. Evaluación de la Comisión
1. En el plazo de seis semanas desde la fecha de notificación del proyecto completo de 

acuerdo intergubernamental o de enmienda, incluidos sus anexos, con arreglo al artículo 
3, apartado 2, la Comisión informará al Estado miembro interesado de cualquier duda 
que pueda abrigar sobre la compatibilidad del proyecto de acuerdo intergubernamental 
o de enmienda con el Derecho de la Unión, en particular con la legislación del mercado 
interior de la energía y el Derecho de competencia de la Unión. A falta de una respues-
ta de la Comisión dentro de dicho plazo, se considerará que esta no abriga duda alguna.

2. Cuando la Comisión informe al Estado miembro interesado, de conformidad con 
el apartado 1, de que abriga dudas, le comunicará su dictamen sobre la compatibilidad 
con el Derecho de la Unión, en particular con la legislación del mercado interior de la 
energía y el Derecho de competencia de la Unión, del proyecto de acuerdo interguber-
namental o de enmienda en cuestión en el plazo de doce semanas desde la fecha de no-
tificación mencionada en el apartado 1. A falta de dictamen de la Comisión dentro de 
ese plazo, se considerará que esta no plantea objeción alguna.

3. Los plazos mencionados en los apartados 1 y 2 podrán prorrogarse con el acuerdo 
del Estado miembro interesado. Dichos plazos podrán reducirse de acuerdo con la Co-
misión si las circunstancias lo aconsejan.

4. El Estado miembro no podrá firmar, ratificar o aprobar el proyecto de acuerdo in-
tergubernamental o de enmienda de un acuerdo intergubernamental vigente hasta que 
la Comisión le haya informado de cualquier duda, con arreglo al apartado 1, o, en su 
caso, haya emitido su dictamen de conformidad con el apartado 2, o, a falta de una res-
puesta o un dictamen de la Comisión, hasta que hayan transcurrido los plazos mencio-
nados en el apartado 1 o, en su caso, 2.

Al firmar, ratificar o aprobar un acuerdo intergubernamental o una enmienda, el Es-
tado miembro interesado tendrá en cuenta en la mayor medida posible el dictamen de la 
Comisión mencionado en el apartado 2.

Artículo 6. Obligaciones en materia de notificación y evaluación por parte de la 
Comisión con respecto a los acuerdos intergubernamentales vigentes
1. A más tardar [tres meses después de la entrada en vigor de la presente Decisión], 

los Estados miembros notificarán a la Comisión todos los acuerdos intergubernamenta-
les vigentes, incluidos sus anexos y enmiendas.

Cuando un acuerdo intergubernamental vigente se refiera explícitamente a otros tex-
tos, el Estado miembro interesado presentará también dichos textos en la medida en que 
contengan elementos que puedan incidir en el funcionamiento del mercado interior de 
la energía o en la seguridad del abastecimiento energético de la Unión.

La obligación de notificar a la Comisión, con arreglo al presente apartado, no será 
aplicable en el caso de los acuerdos entre empresas.

2. Los acuerdos intergubernamentales vigentes que ya se hayan notificado a la Co-
misión de conformidad con el artículo 3, apartados 1 o 5, de la Decisión nº 994/2012/
UE o con el artículo 13, apartado 6, letra a), del Reglamento (UE) nº 994/2010 en la fec-
ha de entrada en vigor de la presente Decisión se considerarán notificados a efectos del 
apartado 1 del presente artículo, siempre que esa notificación cumpla los requisitos de 
dicho apartado.

3. La Comisión evaluará los acuerdos intergubernamentales notificados de confor-
midad con el apartado 1 o 2. Cuando, tras su primera evaluación, la Comisión abrigue 
dudas acerca de la compatibilidad de esos acuerdos con el Derecho de la Unión, en par-
ticular con la legislación del mercado interior de la energía y el Derecho de competen-
cia de la Unión, informará consecuentemente a los Estados miembros interesados en el 
plazo de nueve meses tras la notificación de esos acuerdos.
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Artículo 7. Obligaciones en materia de notificación y evaluación por parte de la 
Comisión con respecto a los instrumentos no vinculantes 
1. Una vez adoptado un instrumento no vinculante o una enmienda de un instrumen-

to no vinculante, el Estado miembro interesado notificará a la Comisión el instrumento 
no vinculante o la enmienda, incluidos sus anexos.

Cuando el instrumento no vinculante o la enmienda del instrumento no vinculante 
se refiera explícitamente a otros textos, el Estado miembro interesado presentará tam-
bién dichos textos en la medida en que contengan elementos que puedan incidir en el 
funcionamiento del mercado interior de la energía o en la seguridad del abastecimiento 
energético de la Unión.

2. A más tardar [tres meses después de la entrada en vigor de la presente Decisión], 
los Estados miembros notificarán a la Comisión todos los instrumentos no vinculantes 
vigentes, incluidos sus anexos y enmiendas.

Cuando un instrumento no vinculante vigente se refiera explícitamente a otros tex-
tos, el Estado miembro interesado presentará también dichos textos en la medida en que 
contengan elementos que puedan incidir en el funcionamiento del mercado interior de 
la energía o en la seguridad del abastecimiento energético de la Unión.

3. La obligación de notificar a la Comisión, con arreglo a los apartados 1 y 2, no será 
aplicable en el caso de los acuerdos entre empresas.

4. Cuando, tras su primera evaluación, la Comisión considere que las medidas de 
aplicación del instrumento no vinculante que se le haya notificado en virtud de los apar-
tados 1 y 2 podrían entrar en conflicto con el Derecho de la Unión, en particular con la 
legislación del mercado interior de la energía y el Derecho de competencia de la Unión, 
podrá informar consecuentemente al Estado miembro interesado.

Artículo 8. Transparencia y confidencialidad
1. Al facilitar información a la Comisión con arreglo al artículo 3, apartados 1 a 3, 

el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartados 1 y 2, un Estado miembro podrá indi-
car si alguna parte de la información, comercial o de otra índole, cuya difusión pudiera 
dañar las actividades de las partes interesadas, debe considerarse confidencial y si la in-
formación facilitada puede compartirse con otros Estados miembros.

El Estado miembro hará esta indicación con respecto a los acuerdos vigentes men-
cionados en el artículo 6, apartado 2, a más tardar [tres meses después de la entrada en 
vigor de la presente Decisión].

2. Cuando el Estado miembro no haya indicado, con arreglo al apartado 1, que con-
sidera confidencial la información, la Comisión pondrá esta a disposición de todos los 
demás Estados miembros en un formato electrónico seguro.

3. Cuando el Estado miembro haya indicado, con arreglo al apartado 1, que considera 
confidencial un acuerdo intergubernamental vigente, una enmienda de un acuerdo inter-
gubernamental vigente, un nuevo acuerdo intergubernamental, un instrumento no vin-
culante vigente, una enmienda de un instrumento no vinculante vigente o un nuevo ins-
trumento no vinculante, pondrá a disposición una síntesis de la información presentada.

Dicha síntesis contendrá al menos la siguiente información sobre el acuerdo inter-
gubernamental, el instrumento no vinculante o la enmienda en cuestión: 

a) el objeto; 
b) el objetivo y el ámbito de aplicación; 
c) la duración; 
d) las partes; 
e) información sobre los principales elementos.
El presente apartado no se aplicará a la información presentada de conformidad con 

el artículo 3, apartados 1 y 2.
4. La Comisión pondrá la síntesis mencionada en el apartado 3 a disposición de to-

dos los demás Estados miembros en formato electrónico.
5. Las solicitudes de confidencialidad en virtud del presente artículo no restringirán 

el acceso de la propia Comisión a la información confidencial. La Comisión velará por 
que el acceso a la información confidencial esté estrictamente limitado a aquellos de 
sus servicios para los que sea absolutamente necesario disponer de dicha información.
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Artículo 9. Coordinación entre los Estados miembros
La Comisión facilitará y alentará la coordinación entre los Estados miembros con 

objeto de: 
a) analizar la evolución de los acuerdos intergubernamentales y los instrumentos no 

vinculantes y garantizar la coherencia de las relaciones exteriores de la Unión en el sec-
tor de la energía con los países productores, consumidores y de tránsito; 

b) determinar los problemas comunes en relación con los acuerdos interguberna-
mentales y los instrumentos no vinculantes, estudiar medidas apropiadas para abordar-
los y, en caso necesario, proponer soluciones; 

c) sobre la base de las mejores prácticas y en consulta con los Estados miembros, 
elaborar cláusulas modelo optativas cuya aplicación mejore de forma significativa la 
conformidad de los futuros acuerdos intergubernamentales e instrumentos no vinculan-
tes con el Derecho de la Unión; 

d) apoyar, si procede, la elaboración de acuerdos intergubernamentales o instrumen-
tos no vinculantes multilaterales en los que participen varios Estados miembros o la 
Unión en su conjunto.

Artículo 10. Informes y revisión
1. A más tardar el 1 de enero de 2020, la Comisión presentará un informe sobre la 

aplicación de la presente Decisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.

2. El informe evaluará, en particular, la medida en que la presente Decisión fomenta 
la conformidad de los acuerdos intergubernamentales y los instrumentos no vinculantes 
con el Derecho de la Unión, así como un alto nivel de coordinación entre los Estados 
miembros con respecto a los acuerdos intergubernamentales y los instrumentos no vin-
culantes. También evaluará el efecto que la presente Decisión ha tenido en las negocia-
ciones de los Estados miembros con terceros países, así como si el ámbito de aplicación 
de la presente Decisión y los procedimientos establecidos en ella son apropiados.

Artículo 11. Derogación
Queda derogada la Decisión nº 994/2012/UE.

Artículo 12. Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.

Artículo 13. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
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, 01.03.2016.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 4 dies hàbils (del 04.03.2016 al 09.03.2016).
Finiment del termini: 10.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2016.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de tres diputades
234-00145/11, 234-00146/11 i 234-00147/11

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

Al Ple del Parlament
La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el dia 1 de març de 2016, 

ha acordat d’establir el dictamen següent:
Després d’examinar les dades declarades per les diputades M. Assumpció Laïlla i 

Jou, Pilar Castillejo Medina i Adriana Delgado i Herreros relatives a les activitats pro-
fessionals, laborals o empresarials que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen, en 
compliment de l’article 23.1.b del Reglament, la Comissió, tenint en compte la legisla-
ció aplicable en matèria d’incompatibilitats dels diputats, d’acord amb l’article 18.2 del 
Reglament, proposa al Ple la situació de compatibilitat de les diputades M. Assumpció 
Laïlla i Jou, Pilar Castillejo Medina i Adriana Delgado i Herreros (tram. 234-00145/11, 
234-00146/11 i 234-00147/11).

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
El secretari de la Comissió, David Bonvehí i Torras; el president de la Comissió, Jorge 
Soler González

Acord sobre la tramitació de les iniciatives legislatives trameses per la 
Comissió Mixta del Congrés dels Diputats i el Senat per a la Unió Europea 
als efectes de la funció de control del principi de subsidiarietat
395-00011/11

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de març de 2016, vista la sol·li-

citud de la presidenta de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència (CAECRIT), ha acordat:

– Delegar a la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Cooperació, Relacions institu-
cionals i Transparència l’admissió a tràmit i la qualificació de les propostes d’iniciatives 
legislatives que siguin trameses per la Comissió Mixta Congrés-Senat per la Unió Euro-
pea als efectes de la funció de control del principi de subsidiarietat. 

– Que un cop admeses a tràmit, la Comissió d’Acció Exterior, Cooperació, Relaci-
ons institucionals i Transparència, adopti la decisió d’elaborar els dictàmens, en el marc 
de la dita funció, a partir de l’anàlisi i selecció que realitzi el grup de treball.

– Que l’obertura del termini, perquè els grups parlamentaris puguin fer observa-
cions, compti a partir del moment en què la Comissió, tenint en compte la proposta del 
grup de treball, decideixi elaborar un informe i que el dit termini s’ampliï a 15 dies hà-
bils.

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 10892 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Josep 
Maria Forné i Febrer ha estat designat membre de la Comissió d’Economia i Hisenda.

Així mateix, es proposa el diputat Josep Maria Forné i Febrer com a secretari de la 
Comissió.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Composició de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència
410-00004/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 10893; 10894 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.03.2016

Reg. 10893

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Vi-
olant Cervera i Gòdia ha estat designada membre de la Comissió d’Acció Exterior i Co-
operació, Relacions Institucionals i Transparència.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Reg. 10894

A la Mesa del Parlament
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’adscripci-
ons de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència

Alta: Adriana Delgado Herreros 
Baixa: Lluís Llach i Grande

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Composició de la Comissió d’Ensenyament
410-00005/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 11093 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parla-
ment, comunica que Albert Botran i Pahissa ha estat donat de baixa com a membre de 
la Comissió d’Ensenyament i que Pilar Castillejo Medina ha estat donada d’alta com a 
membre de la Comissió d’Ensenyament.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Composició de la Comissió de Salut
410-00006/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 10895 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
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’adscripci-
ons de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Salut
Alta: Maria Rosell i Medall
Baixa: Carles Prats i Cot

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Composició de la Comissió de Cultura
410-00009/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 10896 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Al-
bert Batalla i Siscart ha estat designat membre de la Comissió de Cultura.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Composició de la Comissió de Treball
410-00011/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 10891 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
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’adscripci-
ons de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Treball
Alta: Carles Prats i Cot
Baixa: Maria Rosell i Medall 

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
406-00002/11

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 10889 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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, proposen al diputat Lluís Llach 
i Grande com a President de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS

4.48. Intergrups parlamentaris

Proposta de creació de l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut 
Reproductiva
395-00009/11

SOL·LICITUD: GP JS, GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC

Reg. 10877

Atès que la sol·licitud ha estat presentada pel conjunt dels grups parlamentaris, d’acord 
amb el que disposa l’article 70 del Reglament, s’acorda la constitució de l’intergrup.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2016.

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: 
Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados Galia-
no, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Josep Enric Millo i Rocher, GP PPC, i 
Anna Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC; portaveus
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Proposta de creació de l’Intergrup del Poble Gitano
395-00010/11

SOL·LICITUD: GP JS, GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC

Reg. 10878

Atès que la sol·licitud ha estat presentada pel conjunt dels grups parlamentaris, d’acord 
amb el que disposa l’article 70 del Reglament, s’acorda la constitució de l’intergrup.
Acord: Mesa del Parlament, 01.03.2016.

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: 
Intergrup sobre el Poble Gitano.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados Galia-
no, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Josep Enric Millo i Rocher, GP PPC, i 
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 d’Ensenyament amb la 
consellera d’Ensenyament sobre el suïcidi d’un menor transsexual a Rubí
354-00010/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda l’1.03.2016, DSPC-C 54.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la 
consellera d’Ensenyament sobre les actuacions dutes a terme arran del 
suïcidi d’un transsexual adolescent i l’eficàcia dels protocols de detecció 
precoç d’assetjament escolar
354-00017/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP C’s (reg. 11710).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 01.03.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el garantiment d’una 
acció coordinada entre el Departament d’Ensenyament i el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies davant de situacions d’assetjament escolar 
i abusos sexuals
354-00019/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Ensenyament, en la ses-
sió 3, tinguda l’1.03.2016, DSPC-C 54.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la 
consellera d’Ensenyament sobre el contingut d’un article publicat a La 
Vanguardia el 15 de febrer de 2016
354-00043/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament, en la sessió 3, tinguda l’1.03.2016, DSPC-C 54.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Save The Children 
davant la Comissió d’Ensenyament perquè presenti els informes que 
ha fet sobre l’equitat educativa, l’abandonament i el fracàs escolars i 
l’assetjament escolar
356-00040/11

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC (reg. 11216).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 01.03.2016.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el garantiment d’una acció 
coordinada entre el Departament d’Ensenyament i el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies davant de situacions d’assetjament escolar 
i abusos sexuals
355-00019/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament, en la sessió 3, tinguda l’1.03.2016, DSPC-C 54.

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

Compareixença de Vicenç Aguilera, president del Clúster de la Indústria 
d’Automoció de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques 
Industrials en el Sector de l’Automoció
357-00003/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automo-
ció en la sessió 2, tinguda el 29.02.2016, DSPC-C 52.
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Compareixença de la directora general d’Indústria davant la Comissió 
d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció
357-00004/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automo-
ció en la sessió 2, tinguda el 29.02.2016, DSPC-C 52.

Compareixença d’una representació del Pacte +Indústria davant la 
Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció
357-00005/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automo-
ció en la sessió 2, tinguda el 29.02.2016, DSPC-C 52.

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de nomenament d’una ponència conjunta per a l’elaboració 
d’una proposició de llei
202-00010/11

PRESENTACIÓ

Reg. 5731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 126 del 

Reglament del Parlament, sol·liciten la creació d’una ponència parlamentària conjunta 
per a l’elaboració d’una Proposició de llei integral de protecció social catalana.

Alhora sol·liciten que es designi als efectes de la constitució de la ponència la Co-
missió de Treball.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS. Mireia Boya e 
Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 

Sol·licitud de nomenament d’una ponència conjunta per a l’elaboració 
d’una proposició de llei
202-00011/11

PRESENTACIÓ

Reg. 5732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 126 del 

Reglament del Parlament, sol·liciten la creació d’una ponència parlamentària conjunta 
per a l’elaboració d’una Proposició de llei de règim jurídic català.

Alhora sol·liciten que es designi als efectes de la constitució de la ponència la Co-
missió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS. Mireia Boya e 
Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 
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Sol·licitud de nomenament d’una ponència conjunta per a l’elaboració 
d’una proposició de llei
202-00012/11

PRESENTACIÓ

Reg. 5733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 126 del 

Reglament del Parlament, sol·liciten la creació d’una ponència parlamentària conjunta 
per a l’elaboració d’una Proposició de llei de l’administració tributària catalana.

Alhora sol·liciten que es designi als efectes de la constitució de la ponència la Co-
missió d’Economia i Hisenda.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS. Mireia Boya e 
Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució del 29 de febrer de 2016, de delegació de competències del 
secretari general en el director de Govern Interior

RESOLUCIÓ

Secretaria General
L’article 2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya 

atribueix al secretari o secretària general, amb caràcter general, l’exercici de les compe-
tències i les funcions en matèria de personal, llevat de les que aquests estatuts atribuei-
xen específicament a altres òrgans. Així mateix, estableix que el secretari o secretària 
general pot delegar l’exercici de les competències i les funcions en matèria de personal 
en el director o directora de Govern Interior.

De conformitat amb el que estableixen l’article 13 de la Llei de l’Estat 30/1992, del 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’esmentat article 2 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Resolc: 
Delegar en el director de Govern Interior l’exercici de la competència relativa a l’au-

torització d’assistència a congressos i convencions de caràcter científic relacionats amb 
la titulació per la qual s’ha accedit a la condició de funcionari en els termes regulats en 
els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya. Els actes dic-
tats en virtut d’aquesta delegació s’han d’ajustar al que estableix l’article 8 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públi-
ques de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2016
El secretari general (e.f.), Pere Sol i Ordis
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