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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 388/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació de la
plaça de procurador o procuradora d’infants i adolescents
250-00586/11
ADOPCIÓ
Comissió de la Infància, sessió 9, 13.12.2016, DSPC-C 275

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 13 de desembre de 2016,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la creació de la plaça de procurador o procuradora d’infants i adolescents (tram. 250-00586/11), presentada pel Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 40984).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Cobrir la plaça de procurador o procuradora d’infants i adolescents.
b) Dotar la plaça de recursos i eines suficients per a atendre les queixes dels infants, si ja tenen prou coneixement, o de llurs familiars o guardadors.
c) Posar, sota la dependència jeràrquica del procurador o procuradora d’infants
i adolescents, professionals experts que puguin fer les inspeccions, les mediacions
i els arbitratges que convinguin per a revisar mesures i decisions susceptibles de
constituir una vulneració dels drets de qualsevol infant o adolescent sota tutela.
d) Regular per reglament la funció del procurador o procuradora d’infants i adolescents d’instar, d’ofici, revisions de mesures que comportin internaments excessivament prolongats en el temps, per a evitar la institucionalització de la vida dels
infants i adolescents sota tutela.
e) Regular per reglament que el procurador o procuradora d’infants i adolescents,
per mitjà de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, col·laborarà amb el Síndic de Greuges responent les queixes o elaborant els informes que
aquest demani.
f) Regular per reglament la funció del procurador o procuradora d’infants i adolescents d’elevar recomanacions i propostes que poden revisar la proposta inicial de
l’equip territorial competent, validada per l’equip funcional d’infància de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència corresponent. El procurador o
procuradora d’infants i adolescents ha d’actuar com una instància de revisió administrativa de les mesures de protecció i, en aquest sentit, pot atendre, contrastar i
considerar els escrits de queixa o de sol·licitud de revisió de mesura formulats pels
progenitors o familiars dels infants i adolescents tutelats, o dels infants i adolescents
tutelats mateixos, i proposar directament al titular de la direcció general la modificació de mesures o, si escau, el cessament de les funcions tutelars.
Palau del Parlament, 13 de desembre de 2016
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comissió, Montserrat Palau Vergés

1.10. Acords i resolucions
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Resolució 412/XI del Parlament de Catalunya, de condemna dels
atemptats d’Istanbul del 10 de desembre de 2016
250-00678/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 16,
15.12.2016, DSPC-C 286

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió tinguda el dia 15 de desembre de 2016, ha debatut el text de la
Proposta de resolució de suport als drets civils i polítics de la població kurda de
Turquia en l’àmbit municipal (tram. 250-00678/11), presentada per tots els grups
parlamentaris.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya condemna els atemptats terroristes perpetrats a Istanbul el dia 10 de desembre, mostra el seu suport a les víctimes i llurs familiars i
es referma en el rebuig de totes les formes de terrorisme i en la resolució pacífica
dels conflictes.
Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la
Comissió, Marta Pascal i Capdevila

1.10. Acords i resolucions
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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 justícia juvenil al Camp de Tarragona
i a les Terres de l’Ebre
250-00534/11
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 14, tinguda el 15.12.2016, DSPC-C
284.

2.10.25. Propostes de resolució
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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
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA

A la presidenta del Parlament

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 15 de desembre, ha estudiat
el text del Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
obligacions i els contractes (tram. 200-00002/11), l’Informe de la Ponència i les esmenes presentades pels grups parlamentaris.
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 118.5 i 6 del Reglament del Parlament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir
el dictamen següent:
Projecte de llei del llibre sisè del codi civil de Catalunya, relatiu a les
obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon,
tercer, quart i cinquè
Preàmbul

L’objecte d’aquesta llei és establir l’estructura del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, aprovar la regulació dels contractes de compravenda, de permuta i de mandat, modificar i incorporar els contractes
regulats per lleis especials i substituir la Compilació del dret civil de Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 3.f de la Llei 29/2002, del 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
llibre 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 el que estableixen els articles 4 i 6 de la Llei 29/2002,
s’ha optat per una estructura mínima, que pot ésser 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 contractuals i ha de contenir els diversos 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, que permeti
d’agrupar, quan calgui, els diversos tipus contractuals. En aquest sentit, s’ha previst
una organització per capítols i seccions, que encaixen amb el sistema de numeració
del Codi civil de Catalunya.
El contracte de compravenda és el paradigma regulatori dels contractes d’intercanvi. En el dret vigent hi ha quatre regulacions potencialment aplicables al contracte de compravenda. Dues d’elles, els articles 325 i següents del Codi de comerç del
1885, juntament amb els articles 1445 i següents del Codi civil del 1889, van oferir
un cos normatiu de referència, 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 regulacions més modernes vigents, sobre compravenda
3.01.01. Projectes de llei
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internacional de mercaderies i venda a terminis de béns mobles, són parcials. Finalment, la Compilació del dret civil de Catalunya, aprovada per la Llei 40/1960, del
21 de juliol, i reformada el 1984, incloïa disposicions aïllades en matèria de compravenda, particularment relacionades amb la rescissió per lesió i la venda a carta de
gràcia. La regulació de la compravenda que proposa el llibre sisè té molt en compte
el procés de construcció del dret privat europeu de contractes.
En la subsecció primera i, assenyaladament, en la definició del contracte de compravenda, 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 d’ésser conforme
al contracte, i el venedor i el comprador s’obliguen, respectivament, a transmetre la
titularitat del dret i a rebre el bé.
El llibre sisè 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 del que estableix el Codi de consum de Catalunya.
La regulació de la compravenda de consum incorpora les normes que estableix la
Directiva 1999/44/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de maig de 1999,
sobre determinats aspectes de la venda i les garanties dels béns de consum, i té en
compte la Directiva 2011/83/UE, del 25 d’octubre, sobre drets dels consumidors. La
caracterització de la compravenda de consum és, així, la tradicional, conforme a 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 de les dites activitats. Nogensmenys, s’ha seguit el criteri extensiu segons el qual les persones jurídiques poden
ésser considerades consumidores.
En la línia de les regulacions clàssiques de la compravenda –el Codi civil i el
Codi de comerç–, 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 i els que hagin d’ésser produïts, manufacturats o fabricats.
Les regles sobre la determinació del preu es fan ressò de la tendència legislativa
de la no necessitat de fixar-lo inicialment en el contracte, alhora que aclareixen l’exigència que en les compravendes de consum s’entengui que les referències al preu
final inclouen 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 se centra 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 posa fre a l’asimetria d’informació que hi pugui
haver entre venedor i comprador a favor del primer. Així, el precepte introdueix un
deure d’informació, en benefici del comprador, que permet d’incrementar la transparència contractual, 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, però distingeix nítidament entre
arres confirmatòries i penitencials i, com és el cas de moltes disposicions d’aquest
llibre, 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 a lliurar el bé, i també els seus accessoris i els documents relacionats, a
transmetre la titularitat del dret i a garantir que el bé és conforme al contracte. En
el marc del dret europeu en curs d’elaboració i, específicament, en el del 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, els accessoris i els
documents relacionats, el venedor n’ha de transmetre la titularitat i ha de garantir
que el bé és conforme al contracte. Les idees cardinals són que en el contracte de
7
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compravenda el venedor ja no s’obliga només a transmetre 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
possessió i la posada a disposició, tenint en compte que el contracte faci la previsió
del transport a càrrec del venedor o del comprador.
Es regulen detalladament les circumstàncies de l’obligació de lliurament –temps
i lloc– i s’incorpora al dret de la compravenda el tractament normatiu de la qüestió
relativa a la negativa injustificada del comprador a rebre el bé. La posició central del
lliurament es reflecteix en la regla general de transmissió de riscos en el moment
del lliurament del bé o dels documents que el representin, amb les especificitats dels
casos en què els béns venuts són objecte de transport o són venuts en trànsit.
Com s’ha assenyalat adés, la subsecció tercera, sobre la conformitat, és una de
les grans innovacions. L’obligació de conformitat pretén aconseguir que el bé lliurat
al comprador correspongui a allò pactat, atenent no només les especificacions del
contracte, sinó també els criteris proposats per la llei per a valorar si es dóna la dita
correspondència. Es generalitzen a tota compravenda els criteris de conformitat introduïts per la Directiva 1999/44/CE del Parlament Europeu i del Consell. Per tant,
s’ha considerat que l’aptitud del bé lliurat per a l’ús particular manifestat pel comprador al venedor en el moment de contractar ha de constituir també un d’aquests
criteris. La normativa sobre instal·lació incorrecta o manca de lliurament dels accessoris i documents relacionats especifica dos supòsits típics que poden constituir
manca de conformitat i el règim jurídic de cadascun d’ells a l’efecte de la responsabilitat del venedor. Es determina que la manca de conformitat rellevant és la que hi
ha en el moment de la transmissió del risc i que en la compravenda de consum es
presumeix que ho és aquella que es manifesta en els sis mesos posteriors a la transmissió del bé. La integració del contracte té lloc amb les manifestacions prèvies del
venedor, les quals es consideren rellevants per a determinar l’existència de manca
de conformitat. En el cas de la compravenda de consum, la integració abasta a les
manifestacions públiques fetes per un tercer que hagi intervingut en la comercialització, la publicitat o l’etiquetatge dels béns. S’exclou la responsabilitat del venedor
per manca de conformitat si el comprador la coneix o no la pot ignorar fonamentadament, tot limitant-ne estrictament l’exoneració a la compravenda de consum.
Es tracta així de cercar un equilibri entre la licitud de vendre objectes que no siguin conformes al contracte quan la part compradora n’és conscient i ho accepta, i la
necessària protecció dels compradors en un contracte com la compravenda, en què
normalment els venedors tenen més informació sobre els béns venuts que els compradors. Encara que, naturalment, el venedor no respongui de la manca de conformitat 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 i fa 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 del cas en què el
venedor la conegui, no la pugui ignorar o hagi garantit la conformitat expressament.
En la línia proposada per la tradició i la legislació europea de protecció del consumidor, s’estableix un termini breu de responsabilitat per la manca de conformitat,
de dos anys de durada, salvant naturalment el cas en què la manca de conformitat
resulti 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 i rebre el bé i els documents relacionats. Les disposicions de la subsecció aborden alguns dels problemes més recurrents de la pràctica de la compravenda
i, específicament, els 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
8
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i el supòsit de l’especificació per part del comprador de les característiques del bé
venut. S’estableix el 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 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 si i, en
tot cas, ho són amb la indemnització pels 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 al
contracte, o fins i tot de lliurament d’un bé no conforme al contracte 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 manca de conformitat ofereixi de corregir-la, tot
i que ho contrapesa amb fortes facultats del comprador de rebutjar la correcció si té
motius raonables per a fer-ho o l’incompliment és essencial.
Es fixa un termini de tres anys per a la extinció dels remeis, a reserva del que
puguin disposar altres lleis, a comptar del moment en què s’haguessin pogut exercir
les accions o pretensions de la part, llevat del cas de manca de conformitat en què
el còmput del termini s’inicia en el moment en què el comprador coneixia o podia
conèixer la manca de conformitat.
La subsecció sisena incorpora una nova regulació de l’avantatge injust en l’àmbit
subjectiu, amb la finalitat d’evitar casos clars d’abús d’una de les parts envers l’altra,
tot vetllant 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 doctrina 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 contracte.
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 què 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 aclarir la
distinció entre compravendes segons el mode de determinació del preu, tant si es fa
per referència a la cabuda, la mesura o la superfície de l’immoble com si consisteix
en una quantitat global. En tot cas, se salva la possibilitat que el contracte estableixi
–o que resulti del seu contingut– 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 habitatge, un local o un altre element
d’un edifici en construcció i rehabilitació. Finalment, es regula de manera ponderada la condició resolutòria explícita.
Pel que fa a la conservació de la compravenda a carta de gràcia, aquesta llei incorpora la part relativa al contracte, però, mitjançant una disposició final, es modifica el llibre cinquè, concretament l’article 568-1.1, i s’introdueix una nova secció, la
cinquena, amb la rúbrica «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 modalitat de dret d’adquisició preferent de caràcter voluntari.
La secció segona del capítol primer regula el contracte de permuta, com a contracte diferent de la compravenda i de la cessió de solar o d’aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura. Se’n precisa la qualificació jurídica en funció de
la contraprestació pactada i s’estableix el mateix règim jurídic de la compravenda.
Així mateix, aquesta llei incorpora al Codi civil, amb les modificacions pertinents, els tipus contractuals que eren regulats per lleis especials de caràcter patrimonial i que constitueixen matèries que han d’ésser objecte del llibre sisè, sens per9
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judici que es pugui legislar sobre la resta de matèria civil objecte de la competència
legislativa de la Generalitat i que, atès el caràcter de codi obert, aquesta legislació
s’hi pugui incorporar successivament.
S’inclouen a la sistemàtica del Codi civil les lleis 6/2000, del 19 de juny, de pensions periòdiques; 22/2000, del 29 de desembre, d’acolliment de persones grans;
23/2001, del 31 de desembre, de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura; 2/2005, del 4 d’abril, de contractes d’integració, i 1/2008, del 20 de
febrer, de contractes de conreu.
D’una banda, s’han fet canvis de redacció relatius al gènere de les referències a
persones, en el sentit que s’han redactat en gènere masculí, 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, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les successions. D’altra banda, s’han fet modificacions amb relació a les
actualitzacions derivades de la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de
l’activitat econòmica.
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 al qual s’han
precisat 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 segon del títol segon, relatiu als contractes sobre activitat aliena, regula el contracte de mandat i la gestió d’afers aliens, que, tot i que no és un contracte,
necessita unes regles per al cas que no sigui ratificada.
La secció primera es reserva per a la regulació de les disposicions generals relatives a tots els contractes de serveis. Es parteix d’una idea de serveis en sentit ampli,
que pot incloure diversos tipus contractuals, com els contractes d’obra, de prestació
d’informació i assessorament, de disseny, de dipòsit o de mandat.
La secció segona regula el mandat en sentit estricte, és a dir, el mandat representatiu, que implica la legitimació i l’obligació d’actuar per part del mandatari. No
es regula el mandat no representatiu o simple ni la representació o la situació, dita
imprecisament de representació indirecta, que en realitat no és tal representació.
Aquestes matèries s’han de regular o bé en disposicions generals relatives al contracte, en el títol primer del llibre sisè, o bé en el llibre primer, com a institució jurídica transversal.
El llibre sisè situa, doncs, el contracte de mandat en l’àmbit dels contractes de
serveis i, en particular, de gestió, més enllà d’una mera relació de confiança o d’amistat, i posa èmfasi en la gestió d’afers jurídics per encàrrec del mandant i d’acord amb
les seves instruccions.
El mandat confereix una legitimació per a actuar, com ho fa l’atorgament d’un
poder mitjançant un negoci unilateral d’apoderament, que implica, doncs, una representació. Alhora, el mandatari assumeix una obligació d’actuar, a diferència, per
tant, del poder, com també de la gestió d’afers aliens.
La regulació té com a punt central les instruccions del mandant, les quals marquen l’àmbit i l’extensió del mandat, sens perjudici sempre de la possibilitat de ratificació en els casos d’actuació extralimitada. El mandatari només pot fer actes d’administració ordinària, llevat que estigui facultat expressament per a fer-ne d’altres.
Es regulen els supòsits d’autocontractació i de doble mandat, sota la regla subjectiva
d’autorització expressa o la regla objectiva de determinació precisa del contingut del
contracte, que ja evita el risc de lesió dels interessos del mandant. S’estableix una
actuació personal del mandatari, de manera que la substitució o la delegació requereixen autorització expressa i, respecte a l’execució del mandat, es determina que
el mandatari ha d’actuar amb la diligència d’una persona raonable. Es regulen els
casos de pluralitat de mandataris i de mandants, el retiment de comptes i la restitució de tot allò rebut o obtingut per l’execució del mandat. Pel que fa a l’extinció del
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mandat, se n’estableixen les causes i es determinen unes regles específiques per a la
revocació per part del mandant, amb una atenció especial al pacte d’irrevocabilitat.
La secció tercera inclou uns preceptes relatius a la gestió d’afers aliens sense
mandat, reconeguda per alguns preceptes d’aquest codi, com l’article 231-4.4, amb
relació a l’actuació d’un dels cònjuges en la direcció de la família, o els supòsits
d’aliments per compte d’altri dels articles 237-7, 237-11 i 237-12.2.
Malgrat que és una institució jurídica que, tradicionalment, es tracta en l’àmbit
de les fonts no contractuals de les obligacions, en concret de les derivades de fets i
actes lícits, i que se sol incloure en la definició, també tradicional, de quasicontracte, la present regulació s’aparta d’aquesta sistemàtica.
Efectivament, la gestió d’afers aliens es presenta com una institució residual respecte al mandat, precisament pel fet que la ratificació de la gestió implica l’aplicació
de les regles del mandat. Ara bé, a manca de ratificació, cal determinar les obligacions derivades de la gestió d’afers aliens, que es basen en un acte voluntari no negocial, no només perquè els efectes jurídics són independents de la intenció o voluntat
subjacent en la conducta del gestor, sinó, a més, perquè el gestor no s’obliga a partir
d’una declaració de voluntat, sinó pel mateix acte de gestió.
La gestió d’afers aliens es configura com un instrument de solidaritat o auxili
mutu entre particulars, lluny, però, de tot acte d’ingerència indeguda. És una gestió
desinteressada amb el propòsit d’atendre un afer aliè en interès o utilitat del seu titular i no es fonamenta ni s’ha de confondre amb l’ànim de liberalitat, el qual no es
pot presumir.
S’evidencia que calen unes regles per al supòsit de fet de la gestió d’afers aliens,
centrades fonamentalment en el deure de diligència exigible al gestor en funció de
l’afer gestionat, el deure de comunicació i de retiment de comptes i, sobretot, el seu
rescabalament i indemnitat, sense, però, cap dret de retribució encara que es tracti
d’un professional. En definitiva, es vol delimitar l’àmbit de la gestió d’afers aliens,
quan no siguin aplicables les regles del contracte de mandat.
Finalment, en l’àmbit del dret transitori, se segueix la regla de no aplicació immediata de la nova llei als supòsits anteriors a la seva entrada en vigor. La nova llei
s’aplica als actes que tinguin lloc després de la seva entrada en vigor.
El capítol tercer, relatiu als contractes sobre objecte aliè, ja que el segon regula els contractes sobre activitat aliena, incorpora la Llei 1/2008, del 20 de febrer,
de contractes de conreu. Atès que no tots els contractes regulats per la dita 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, inclou les disposicions generals dels contractes de
conreu, l’arrendament rústic, la parceria i la masoveria. La secció segona, prenent
com a base 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.
Finalment, 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, del 19 de juny, de pensions periòdiques, la part relativa al violari s’incorpora
a la secció primera i la regulació d’un nou contracte d’aliments, a la secció segona.
La regulació del contracte d’aliments es deriva de l’article 237-14 del llibre segon, de la lletra d de la part III del preàmbul 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, del 29 de desembre, d’acolliment 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 relatives a la seva naturalesa
onerosa i aleatòria, a més d’efectes successoris, no hagi tingut un arrelament pràctic, fins al punt que el Registre d’acolliment de persones grans no s’ha arribat a des11
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plegar reglamentàriament, han permès de prescindir de la tipificació del dit pacte
d’acolliment.
El capítol cinquè regula els contractes de cooperació. La secció primera incorpora la Llei 2/2005, del 4 d’abril, de contractes d’integració, degudament 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 la secció primera regula el contracte de censal, amb l’objectiu innovador de readaptar aquesta institució a la seva finalitat de finançament a llarg termini, com a
alternativa al préstec. Partint de la Llei 6/2000, 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 ésser exigida pel prestador i és potestativa per al prestatari, aquest
només està obligat a satisfer una pensió per temps indefinit.
En l’àmbit del dret transitori, s’estableix la no aplicació immediata d’aquesta llei
als contractes conclosos abans de la seva entrada en vigor. Se segueix, doncs, el criteri general en virtut del qual cada contracte es regeix per les disposicions vigents
en el moment de concloure’l, de manera que, si hi ha hagut cap canvi en aquella
regulació, la nova llei s’aplicarà als contractes posteriors a la seva entrada en vigor.
Respecte a la derogació de la Compilació, atesa la seva significació en l’ordenament jurídic de Catalunya i amb la idea de continuïtat, s’utilitza la fórmula de la
substitució normativa, malgrat que, certament, es pot considerar que es tracta d’una
norma derogatòria.
Les disposicions finals d’aquesta llei modifiquen diversos llibres del Codi civil
com a conseqüència de la nova regulació de la jurisdicció voluntària, la qual atribueix diverses competències que restaven en l’àmbit de l’autoritat judicial i que, en
desjudicialitzar-se, han passat al notariat i al lletrat de l’Administració de justícia.
Es tracta de posar a l’abast del ciutadà, per a conèixer de determinats expedients que
estableix la llei i que s’ha considerat pertinent d’introduir en el Codi, uns procediments i un model de justícia més simple i àgil, sense pèrdua d’eficàcia i exigència
tècnica, de manera que, a més, això permeti de descongestionar els jutjats de l’excés de càrrega en benefici dels particulars que accedeixin als tribunals, dels mateixos tribunals i de la mateixa Administració, que podrà reduir costos estructurals en
aquest capítol.
S’han respectat els criteris que la regulació de la jurisdicció voluntària té presents per a continuar atribuint certes matèries a l’autoritat judicial, i també els criteris que té per a atribuir certes matèries en exclusiva al notariat o al lletrat de l’Administració de Justícia, o fins i tot a tots dos alternativament. En conseqüència, s’ha
revisat cada un dels llibres del Codi civil i, quan s’ha considerat necessari, s’han
donat solucions pròpies, sempre conformes als principis que l’inspiren, o pel fet de
tenir efectes diferents en la legislació estatal.
Finalment, la modificació de l’article 211-3, relatiu a la capacitat d’obrar, respon
a la petició de les famílies i les entitats tutelars que tenen a càrrec persones amb la
capacitat modificada i que, en el tràmit judicial de modificació de la capacitat, han
estat desposseïdes del dret de sufragi actiu i passiu. Es planteja una reforma adreçada a fer que l’autoritat judicial s’hagi de pronunciar expressament amb relació a
aquesta qüestió a l’hora de decidir sobre la modificació de la capacitat de la persona. És una reivindicació que fa temps que plantegen i que s’ha considerat necessari
d’introduir en el Codi.
Article 1. Objecte

De conformitat amb els articles 3.f i 6 de la Llei 29/2002, del 30 de desembre,
primera 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
els contractes de compravenda i de permuta, i la modificació i la incorporació dels
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contractes regulats per 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.
b) Títol II, relatiu als tipus contractuals.
c) Títol III, relatiu a les fonts no contractuals de les obligacions.
Article 3. Aprovació de les seccions primera, segona i tercera del
capítol I del títol II del llibre sisè

S’aproven les seccions primera, segona i tercera del capítol I del títol II del llibre
sisè del Codi civil de Catalunya, 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 conforme al contracte i a transmetre’n la titularitat, sia 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 és de consum si el venedor actua en l’àmbit de la seva activitat empresarial o professional i el comprador, amb un propòsit 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
que estableix la llei.
Article 621-3. Objecte
El contracte de compravenda té per objecte els béns, segons els articles 511-1 i
511-2, inclosos els futurs o els que hagin d’ésser produïts, manufacturats o fabricats.
Article 621-4. Prohibicions
No poden adquirir en virtut de contracte de compravenda, directament o per
persona interposada:
a) Els empleats públics, els béns públics que gestionen.
b) Els jutges, els magistrats, el personal de l’Administració de justícia, els advocats, els procuradors i els perits, els béns litigiosos respecte a procediments en els
quals exerceixen llurs funcions d’acord amb la normativa aplicable.
c) Els qui, per llei o per acte d’autoritat pública, administren béns d’altri, els béns
administrats, llevat que la llei o l’autoritat disposin una altra cosa.
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 determinar-lo, s’entén que el preu és el generalment cobrat en circumstàncies comparables, en el moment de la conclusió del contracte i amb relació a béns de naturalesa
similar.
3.01.01. Projectes de llei
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2. Si el contracte estableix que el preu sigui determinat per una de les parts o per
tercers, només és possible oposar-se a la determinació manifestament no raonable o
feta fora del termini pactat o adequat ateses les circumstàncies.
3. Si el preu és manifestament no raonable o la seva determinació és intempestiva, s’aplica l’apartat 1.
4. El venedor ha d’obtenir el consentiment exprés del comprador per a qualsevol
augment del preu acordat. Altrament, el comprador no l’ha de pagar.
5. En la compravenda de consum, el preu total no pot ésser superior al preu informat en l’oferta o anunciat públicament, el qual ha d’incorporar els tributs de repercussió legalment 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.
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 adequats per a exercir el seu dret.
3. L’aprovació del comprador ha de tenir lloc en el termini establert pel contracte
o, si no n’estableix cap, en el termini raonable que hagi assenyalat el venedor i que
sigui suficient per a l’examen del bé. Una vegada transcorregut el termini, el silenci
del comprador s’entén com a aprovació.
Article 621-7. Deure d’informació
El venedor, abans de la conclusió del contracte, ha de facilitar al comprador la
informació rellevant sobre les característiques del bé, tenint en compte els coneixements de les parts, la naturalesa i el cost de la informació, i també les exigències que
resultin de la bona fe i l’honradesa dels tractes.
Article 621-8. Arres
1. El lliurament pel comprador d’una quantitat de diners al venedor s’entén fet
com a arres confirmatòries, és a dir, en senyal de conclusió i a compte del preu de
la compravenda.
2. Les arres penitencials s’han de pactar expressament. Si el comprador desisteix del contracte, les perd, llevat que el desistiment estigui justificat d’acord amb el
que disposa l’article 621-49. Si qui desisteix és el venedor, les ha de tornar doblades.
3. En la compravenda d’immobles, el lliurament d’arres penitencials pactades per
un termini màxim de sis mesos i dipositades davant notari es pot fer constar en el
Registre de la Propietat i, en aquest cas, l’immoble resta afecte a llur devolució. En
cas de desistiment, el notari ha de lliurar les arres dipositades a qui correspongui.
L’afecció s’extingeix:
a) Una vegada transcorreguts seixanta dies després del termini pactat, llevat que
hi hagi una anotació anterior de demanda per part del comprador. En aquest cas,
l’afecció es cancel·la d’ofici.
b) Quan el comprador desisteix i el venedor ho acredita fefaentment.
c) Quan s’inscriu la compravenda.
Subsecció segona. Obligacions del venedor
Article 621-9. Obligacions del venedor
1. El venedor té les obligacions següents:
a) Lliurar, en el temps, en el lloc i de la manera que determina el contracte, el bé,
els seus accessoris 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.
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2. Si s’ha pactat una reserva de la titularitat, la transmissió té lloc quan el comprador paga el preu o, si escau, compleix les obligacions pactades.
Article 621-10. Obligació de lliurament
1. El venedor compleix l’obligació de lliurament quan transmet al comprador la
possessió del bé o el posa a la seva disposició.
2. Si el contracte té com a objecte un bé moble posseïble i no en preveu el transport, per a complir l’obligació de lliurament és suficient posar-lo a disposició del
comprador o de la persona acordada en el contracte o autoritzada pel comprador per
a prendre’n possessió.
3. Si el contracte preveu el transport a càrrec del venedor, aquest compleix la
seva obligació 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 la seva obligació
amb el lliurament al primer portador i amb la tramesa al comprador dels documents
necessaris per a rebre el bé.
5. Si el contracte estableix que el venedor només ha de lliurar els documents representatius del bé, el venedor compleix la seva obligació quan els lliura al comprador.
Article 621-11. Posada a disposició
1. El venedor, per tal que la posada a disposició sigui vàlida, ha de notificar al
comprador que es pot fer càrrec del bé dins del termini pactat o del que sigui raonable ateses les circumstàncies.
2. No és exigible al venedor la fixació de cap termini en els casos en què aquest
sigui determinable d’acord amb el contracte ni en els casos en què les parts hagin
pactat que el bé s’ha de lliurar en un lloc diferent de l’establiment o del domicili del
venedor.
Article 621-12. Assegurança
El venedor que no estigui obligat a assegurar el bé i el transport ha de proporcio
nar, a sol·licitud 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 no es pot determinar el moment de lliurament d’una altra manera.
2. En la compravenda de consum, el venedor ha de lliurar el bé sense demora
indeguda i en un termini de trenta dies des de la conclusió del contracte, llevat de
pacte en contra.
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
el venedor s’hagi negat a lliurar el bé o que el termini de lliurament sigui essencial.
Article 621-14. Lloc de compliment de l’obligació de lliurar
1. El bé s’ha de lliurar en l’establiment o el domicili del venedor en el moment
de la conclusió del contracte, llevat de pacte en contra. Si el venedor en té més d’un,
s’ha de lliurar en el més vinculat amb l’obligació de lliurament i, si no en té cap o és
impossible determinar-lo, 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 d’ésser fabricat o posat a disposició per al
seu lliurament en un lloc diferent de l’establiment o domicili del venedor, el bé s’ha
de lliurar en aquell lloc de destinació.
3. Les despeses de lliurament del bé derivades de canvis posteriors del seu establiment o domicili són a càrrec del venedor.
Article 621-15. Despeses derivades del contracte
1. Si no hi ha pacte, el venedor ha de pagar les despeses de lliurament del bé i el
comprador, les de la recepció i les de transport que no siguin a càrrec del venedor.
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Les despeses de l’atorgament de l’escriptura, d’expedició de la primera còpia, les
altres despeses posteriors a la transmissió i la inscripció en els registres es regeixen
pel que disposa l’article 531-6.
2. En la compravenda de consum, el comprador només ha de pagar les despeses
de lliurament, de transport o postals si en va ésser informat pel venedor de manera
clara i comprensible i abans de la conclusió del contracte. Si l’import de les despeses
no es pot determinar anticipadament, el venedor ha d’advertir el comprador d’aquesta circumstància.
Article 621-16. Lliurament frustrat
1. Si el comprador o la persona designada per a rebre el bé, els seus accessoris
i els documents es neguen injustificadament a fer-ho o, de qualsevol altra manera,
incompleixen aquesta obligació, el venedor ha d’adoptar mesures raonables per a la
custòdia i conservació del bé.
2. El venedor es pot alliberar de les obligacions de custòdia i conservació si, amb
notificació prèvia 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 notarial.
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
persona designada per a rebre el bé.
c) Ven el bé per compte del comprador en condicions raonables, si aquest és
perible, deteriorable o perd ràpidament el valor. El preu corresponent s’ha de posar
a disposició del comprador si aquest ha satisfet el preu establert en el contracte. Altrament, el venedor en pot retenir l’import per a 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 llur especificació feta d’acord amb el 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 contra o llevat que es pugui
deduir de les circumstàncies que la transmissió dels riscos s’ha de produir en el moment de la conclusió del contracte.
2. Els riscos són a càrrec del venedor si en el moment de la conclusió del contracte coneixia o podia raonablement haver conegut la pèrdua, el deteriorament o el
dany del bé i no va revelar aquestes circumstàncies al comprador.
Article 621-19. Efectes de la transmissió de riscos
La pèrdua, el deteriorament o el dany del bé posteriors a la transmissió del risc al
comprador 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 a determinar la conformitat
1. El bé és conforme al contracte si compleix els requisits següents:
a) Tenir la quantitat, la qualitat, el tipus, les prestacions i l’ús pactats.
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b) Ésser lliurat amb l’empaquetatge o envasament acordats.
c) Ésser subministrat amb els accessoris i les instruccions estipulats en el contracte.
2. La conformitat exigeix, llevat que s’hagi pactat altrament o que per les circumstàncies del cas algun d’aquests criteris no sigui aplicable, que el bé:
a) S’ajusti a la descripció feta pel venedor.
b) Sigui idoni per a l’ús habitual a què es destinen 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, si escau, 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 el model que el venedor hagi
presentat al comprador.
e) Estigui embalat o envasat de la manera habitual o, si escau, de manera adequada per a conservar i protegir el bé o donar-hi la destinació que correspongui.
3. La inadequació del bé per a ésser destinat a un ús particular manifestat pel
comprador al venedor en el moment de la conclusió del contracte comporta manca
de conformitat, sempre que el venedor hagi admès la possibilitat d’aquest ús.
Article 621-21. Instal·lació incorrecta del bé
1. Si el contracte estableix la instal·lació del bé, la instal·lació incorrecta comporta manca de conformitat si ha estat feta:
a) Pel venedor o per algú altre sota la seva responsabilitat.
b) Pel comprador o per algú altre sota la seva responsabilitat, si 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 de lliurament dels accessoris, les instruccions d’ús, consum i maneig,
incloent-hi les relatives a la instal·lació o el funcionament, o qualsevol altre document que raonablement el comprador pot esperar obtenir d’acord amb el contracte
comporta 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
posada de manifest en els sis mesos posteriors al lliurament del bé o a la completa
instal·lació ja existia en aquell moment, llevat que això sigui incompatible amb la
naturalesa del bé o el tipus de manca de conformitat.
3. El termini de sis mesos a què fa referència l’apartat 2 es computa, en el cas de
l’article 621-21.b, a partir del moment en què raonablement es podria entendre feta
la instal·lació.
4. El termini de sis mesos a què fa referència l’apartat 2 es computa, en el cas de
l’article 621-37.1.a, 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
prèvies al contracte sobre les característiques, qualitats o prestacions del bé i de
qualsevol manifestació pública amb el mateix contingut fetes per ell o per un tercer que estigui legitimat per a actuar per compte seu, llevat dels casos en els quals:
a) El comprador conegui o pugui raonablement conèixer la incorrecció.
b) El venedor hagi rectificat les manifestacions fetes abans de concloure el contracte de manera cognoscible per al comprador o destinatari de la manifestació corregida.
c) Les manifestacions fetes no puguin haver influït sobre la decisió de comprar.
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2. En la compravenda de consum, les manifestacions públiques fetes per qualsevol tercer que hagi intervingut en la cadena de comercialització, incloent-hi la
publicitat o l’etiquetatge del bé, s’entenen fetes pel venedor, llevat 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 concloure el contracte, llevat
dels casos d’ocultació dolosa, negligència greu o garantia expressa de la conformitat.
2. En la compravenda de consum, el venedor respon sempre de la manca de conformitat, 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
instruccions del comprador o d’haver emprat materials facilitats per aquest, sempre
que prèviament l’hagi advertit expressament dels 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
examinar en el termini pactat o en un termini tan breu com sigui possible i adequat
a les circumstàncies.
2. Si segons el contracte el bé ha d’ésser transportat, l’examen del bé s’entén ajornat al moment en què aquest hagi arribat a la seva destinació, llevat de pacte en contra.
3. 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. Aquest article no s’aplica a la compravenda de consum.
Article 621-28. Notificació i coneixement de la manca de conformitat
1. El comprador ha de notificar i descriure al venedor sense dilació indeguda
qualsevol manca de conformitat del bé. En la compravenda de consum, aquest termini és, com a mínim, de dos mesos.
2. El comprador perd el dret a invocar la manca de conformitat si no la notifica
d’acord amb el que estableix l’apartat 1.
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 va revelar al comprador, o si el
venedor va garantir expressament la conformitat.
Article 621-29. Termini de responsabilitat de la manca de conformitat
1. El venedor no respon de la manca de conformitat que es manifesti dos anys
després del moment de lliurament del bé, llevat de pacte en contra o llevat que del
contracte en resulti una altra cosa.
2. El termini de responsabilitat de la manca de conformitat no s’aplica a la manca de conformitat per existència de drets o pretensions de tercers.
Article 621-30. Drets o pretensions de tercers
1. El venedor, sens perjudici dels efectes derivats de la publicitat registral, 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 concloure el contracte.
2. El venedor respon si va garantir que el bé estava o quedaria lliure de drets o
pretensions de tercers i si, tot i conèixer-los o tot i no poder ignorar-los, no els va
revelar al comprador.
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3. El venedor respon si els drets o pretensions als quals fa referència l’apartat 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 té les obligacions següents:
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. El comprador ha de pagar íntegrament el preu en el moment del lliurament del
bé, llevat de pacte en contra. Si s’ha pactat l’ajornament d’una part del preu, ha de
pagar la part convinguda en el moment del lliurament del bé.
2. El venedor només pot rebutjar el pagament avançat del preu o de la part del
preu que es va convenir d’ajornar si té un interès legítim 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 o, si no se
n’ha acordat cap, en el lloc de lliurament del bé o, si escau, del lliurament dels documents representatius.
Article 621-34. Recepció del bé
1. El comprador ha de dur a terme els actes que raonablement siguin exigibles
perquè 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
interès 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 de recuperar-lo i té dret a ésser rescabalat de qualsevol despesa addicional, i 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 ho ha de fer respectant els terminis pactats o els que siguin raonables. Si el comprador no fa aquesta especificació, el venedor la pot fer, respectant les indicacions raonables que hagi 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 les mesures necessàries per a conservar-lo ateses les circumstàncies i
pot retenir el bé fins que no li hagin reembossat les despeses de conservació.
2. Si, en el cas a què fa referència l’apartat 1, el bé ha estat posat a disposició en
el lloc de destinació, el comprador n’ha de prendre possessió per compte del venedor
si ho pot fer sense pagar el preu i sense incórrer en despeses excessives, llevat que
el venedor o la persona autoritzada sigui 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 de l’altra
part contractant, poden:
a) Exigir el compliment específic, d’acord amb el contracte, 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
seves obligacions.
c) Resoldre el contracte.
d) Reduir el preu, en el cas del comprador.
e) Reclamar la indemnització per danys i perjudicis.
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2. El comprador i el venedor poden acumular tots els remeis que no siguin incompatibles i, en tot cas, els poden acumular amb la indemnització per danys i perjudicis.
3. Si el venedor no pot lliurar el bé per causes imputables al comprador, s’aplica
l’article 621-16.
4. El comprador o el venedor que ha provocat l’incompliment de l’altre no pot
recórrer a cap dels remeis que estableix aquest article.
Article 621-38. Compliment específic
1. El compliment específic no faculta el venedor a reclamar cap cost addicional.
2. El compliment específic no es pot exigir en els casos següents:
a) Si és impossible o ha esdevingut il·lícit.
b) Si els costos que se’n deriven són desproporcionats respecte al benefici que
n’obtindria el comprador.
Article 621-39. Correcció a iniciativa del venedor
1. El venedor pot corregir la manca de conformitat del bé sempre que es pugui
fer abans que no venci el termini de compliment.
2. Una vegada vençut el termini de compliment i rebuda la notificació de manca
de conformitat, el venedor la pot corregir en un termini raonable si s’ofereix immediatament a fer-ho. El comprador pot rebutjar aquest oferiment en els casos següents:
a) Si la correcció no es pot fer sense retard o inconvenients per al comprador.
b) Si té motius raonables per a creure que el venedor no complirà o no ho farà
adequadament.
c) Si el retard comporta un incompliment essencial.
3. Mentre la correcció estigui pendent, el comprador pot suspendre el compliment de les seves obligacions i no pot exercir els drets que siguin incompatibles amb
la correcció que es pugui fer dins del termini raonable.
4. El venedor ha de pagar les despeses de la correcció i l’eventual indemnització pels danys causats pel retard i per qualssevol altres que la correcció ha causat o
no ha pogut evitar, incloent-hi els costos dels materials, la mà d’obra i el transport.
Article 621-40. Suspensió del pagament del preu o del compliment de les obligacions
El comprador i el venedor poden suspendre, totalment o parcialment, el pagament del preu o el compliment de les obligacions en els casos següents:
a) Si han de complir llur obligació al mateix temps o després que l’altra part hagi
complert les seves, i aquesta no les compleix.
b) Si han de complir llur obligació abans que l’altra part, tenen motius raonables
per a creure que l’altra part no complirà les seves obligacions i li notifiquen la suspensió.
Article 621-41. Resolució del contracte
1. El contracte es pot resoldre si l’incompliment de l’altra part és essencial.
2. S’entén que l’incompliment és essencial si priva substancialment l’altra part
d’allò a què tenia dret segons el contracte.
3. El retard en el compliment que no sigui essencial permet de resoldre el contracte si el comprador o el venedor no compleixen en el termini addicional de compliment que li hagi notificat l’altra part, que ha d’ésser adequat a les circumstàncies.
El termini addicional es considera raonable si l’altra part no s’hi oposa sense dilació
indeguda.
4. El contracte es pot resoldre anticipadament si l’altra part declara o evidencia
de qualsevol altra manera l’incompliment essencial de les seves obligacions.
5. La facultat de resolució del contracte s’exerceix per mitjà d’una notificació a
l’altra part, llevat que, en el moment de notificar el termini addicional a què fa referència l’apartat 3, s’hagi establert que la resolució és automàtica al seu venciment.
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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 d’ésser proporcional a la diferència entre el valor del
bé en el moment del seu lliurament i el que tindria si fos conforme al contracte.
3. El comprador que ha exercit la facultat de reduir el preu pot demanar la restitució del preu pagat de més 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. El comprador, en el cas regulat per l’article 621-30, pot exercir els remeis que
estableix aquesta subsecció.
2. Si la compravenda comprèn diversos béns i el dret o la pretensió del tercer
n’afecta 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 que aquesta subsecció estableix a favor del comprador i del venedor s’extingeixen en el termini de tres anys,
llevat que la llei fixi un altre termini.
2. El còmput del termini que estableix l’apartat 1 s’inicia en el moment en què es
poden exercir les accions o pretensions de la part de què es tracti.
3. En cas de manca de conformitat, el còmput del termini que estableix l’apartat 1 s’inicia en el moment en què 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 i els altres de caràcter onerós es poden rescindir
si, en el moment de la conclusió del contracte:
a) Una de les parts depenia de l’altra o hi mantenia una relació especial de confiança, estava en una situació de vulnerabilitat econòmica o de necessitat imperiosa,
era incapaç de preveure les conseqüències dels seus actes, palesament ignorant o
manifestament mancada d’experiència
b) L’altra part coneixia o havia de conèixer aquesta situació, se’n va aprofitar i en
va obtenir un benefici excessiu o un avantatge manifestament injust.
2. En la compravenda de consum, el contracte es pot rescindir, a més de pels motius a què fa referència 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 l’honradesa de tractes.
Article 621-46. Lesió en més de la meitat
1. El contracte de compravenda i els altres de caràcter onerós es poden rescindir
si la part perjudicada prova que, en el moment de la conclusió del contracte, el valor de mercat de la prestació que rep és inferior a la meitat del valor de mercat de la
prestació que fa.
2. En el cas a què fa referència l’apartat 1, l’altra part pot oposar que el pretès
desequilibri es justifica en el risc contractual propi dels contractes aleatoris o en
l’existència d’una causa gratuïta.
3. En els supòsits d’opció de compra, el desequilibri a què fa referència l’apartat
1 ha d’existir en el moment en què es pacta l’opció.
Article 621-47. Adaptació del contracte i correcció de la lesió
1. En el supòsit a què fa referència l’article 621-45, a petició de la part perjudicada, l’autoritat judicial pot adaptar el contingut del contracte a la pràctica contractual
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prevalent en el moment de concloure’l i a les exigències de la bona fe i l’honradesa
dels tractes.
2. En el supòsit a què fa referència l’article 621-46, es pot evitar la rescissió del
contracte per mitjà del pagament en diners del valor total de la prestació, amb els
interessos legals, a comptar de la conclusió del contracte.
Article 621-48. Accions
Les accions que estableix aquesta subsecció caduquen en el termini de quatre
anys a comptar 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, llevat de pacte en contra, pot desistir del
contracte si justifica documentalment, en el termini pactat, la negativa de l’entitat
designada a concedir el finançament o a acceptar la subrogació del comprador en
la hipoteca que grava l’immoble, llevat que la denegació es derivi de la negligència
del comprador.
2. El desistiment del comprador obliga el venedor a la devolució del preu que li
hauria estat lliurat i, si escau, de les arres penitencials, i obliga el comprador a deixar el venedor en la mateixa situació en què s’hauria trobat si no s’hagués conclòs el
contracte, sens perjudici del que estableix la legislació hipotecària.
Article 621-50. Indicació de la superfície de l’immoble
1. En la compravenda d’immobles, llevat de pacte en contra, la referència a la
cabuda, mesura o superfície de l’immoble és indicativa, i les diferències, en més o
en menys, no donen lloc a la manca de conformitat, llevat 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, una diferència de cabuda que no sobrepassi el 10% de la mesura pactada dóna lloc a una modificació proporcional del preu.
3. En la compravenda d’immobles en la qual el preu es pacta globalment i no pas
per raó de la cabuda de l’immoble, la diferència de superfície, en més o en menys, no
dóna lloc a la modificació del preu ni a la manca de conformitat, sempre que sigui palesa i inequívoca la intenció de les parts d’haver conclòs el contracte en qualsevol cas.
Article 621-51. Immobles en construcció o rehabilitació en situació de comunitat.
1. En la compravenda d’un habitatge, local o altre element d’un edifici en construcció o rehabilitació que 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 a què fa referència l’apartat 1, el contracte ha d’incorporar la
descripció del bé i de la finca o el conjunt en què s’integra el bé com a element independent o privatiu, amb una referència expressa a les circumstàncies que regula
l’article 553-9.1.
3. Les parts poden fixar el termini final de construcció o rehabilitació, que no pot
ésser superior a deu anys comptats des de l’obtenció de la llicència d’obres corresponent. Si no hi ha pacte, el termini final és el que estableix 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
d’establir les característiques i condicions de l’obra, els terminis inicial i final de la
construcció o rehabilitació i la qualitat dels materials emprats.
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2. Les parts poden fixar que el termini final de construcció, que en cap cas no
pot ésser superior a deu anys, es computi des de la conclusió del contracte o des de
l’obtenció de la llicència. En aquest segon cas, el termini d’obtenció de la llicència
d’obres no pot ésser superior a dos anys.
Article 621-53. Règim de la comunitat
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 què
s’integra una vegada construït o rehabilitat.
2. La comunitat comporta l’exclusió de l’acció de divisió i dels drets legals d’adquisició preferent entre propietaris de diferents habitatges, locals o elements de l’edifici en construcció o rehabilitació.
3. La quota del comprador, una vegada finalitzada la construcció o rehabilitació,
dóna lloc a la propietat separada sobre l’element que ha estat objecte del contracte.
4. El venedor pot atorgar una escriptura d’obra nova i de constitució del règim de
la propietat horitzontal si hi fa constar una descripció individualitzada de l’element
venut tal com apareix en l’escriptura de compravenda. El dit element s’ha d’inscriure
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
de tot o una part del preu ajornat faculta el venedor per a resoldre el contracte i recuperar l’immoble, sempre que hagi requerit prèviament al comprador mitjançant una
acta notarial que en un termini de vint dies efectuï el pagament, amb l’advertència
que, si no ho fa, es resoldrà la compravenda.
2. Si el pacte de condició resolutòria s’ha formalitzat en una escriptura pública
inscrita en el Registre de la Propietat, s’apliquen a la resolució els preceptes d’aquest
article. El pacte ha de preveure que, perquè es produeixi la resolució, la part impagada del preu ajornat, inclosos, si escau, els interessos pactats, ha de superar el
15% del preu íntegre més els interessos. Es pot establir que el venedor retingui les
quantitats pagades pel comprador, amb un màxim de la meitat de la quantitat total
que hagi hagut 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 d’ésser fix, s’ha de meritar per mesos vençuts i no pot ésser superior a l’interès legal en el moment de l’atorgament de l’escriptura, incrementat en el
50%. El venedor no pot reclamar al comprador cap quantitat per les quotes futures
i no vençudes.
3. El procediment notarial de resolució, que s’inicia una vegada fet el requeriment que estableix l’apartat 1 sense haver obtingut el pagament del preu ajornat i en
una acta separada, és el següent:
a) El notari ha de demanar al Registre de la Propietat un certificat de domini i
càrregues de la finca, que s’ha de fer constar en una nota marginal. Una vegada rebut el certificat, ha de notificar al comprador la voluntat del venedor de resoldre el
contracte, amb els efectes des de la data de la notificació, i també els titulars de drets
reals inscrits amb posterioritat, en el domicili que hagi designat el comprador o que
consti en el Registre segons el certificat. Si hi consta expressament l’immoble com a
habitatge de la família també s’ha de notificar al cònjuge o convivent. La notificació
ha d’ésser personal. Si no es pot notificar personalment, s’ha de practicar d’acord
amb el que estableix la llei.
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 l’existència d’una altra causa d’oposició establerta en el contracte. En aquests casos, el notari dóna per acabada la seva
intervenció i per conclòs el procediment, i resta expedita la via judicial o arbitral.
No es pot al·legar el pagament si en l’escriptura de compravenda es va convenir que
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els pagaments es farien per mitjà de transferències al compte de provisions del notari que l’autoritza i no consta que els pagaments s’hagin fet.
c) En el supòsit de manca d’oposició a la resolució o d’oposició limitada a la liquidació practicada pel venedor, l’acta notarial de resolució constitueix títol per a la
inscripció del domini de l’immoble a favor del venedor i per a la cancel·lació de la
inscripció de la condició resolutòria exercida i la de tots els assentaments de càrregues, gravàmens i drets consignats en el Registre de la Propietat amb posterioritat
a la inscripció de la compravenda, llevat dels relatius a litigis sobre la vigència o
l’exercici de la mateixa 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 de pagar al comprador. En la reinscripció
a favor del venedor es fa constar aquesta afecció, l’import de la qual és la quantitat
total que el venedor ha percebut fins a la data de la resolució, segons el que determina l’acta notarial.
5. L’afecció de l’immoble no té lloc o s’extingeix totalment o parcialment per les
causes següents:
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, una vegada transcorreguts cent vuitanta dies des de la data de la
reinscripció a favor del venedor, llevat que hi hagi una anotació anterior de demanda
d’oposició a la resolució o a la liquidació
6. Els assentaments registrals s’han de practicar d’acord amb el que disposa la
Llei hipotecària.
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’ha d’exercir d’acord amb el que estableixen els
articles 568-28 a 568-32.
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
conforme al contracte i a transmetre’n la titularitat, sia 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 hi siguin
compatibles, i cada part es considera comprador respecte als béns que ha de rebre i
venedor respecte als 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 de la propietat d’una finca, del dret d’aprofitament urbanístic o de qualsevol dret real que comporti la facultat d’edificar, a canvi de l’adjudicació d’una construcció futura o resultant de la rehabilitació, requereix, en el moment
de formalitzar-lo, que s’identifiquin necessàriament els habitatges, els locals o les
altres edificacions i que se’n faci la descripció d’acord amb la normativa de la propietat horitzontal, indicant-ne cada un dels adjudicataris.
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Article 621-59. Modalitats
1. La cessió es pot fer per mitjà de:
a) La transmissió total de la propietat d’una finca, del dret d’aprofitament urbanístic o de qualsevol dret real sobre aquesta que comporti la facultat d’edificar, a
canvi d’una construcció futura. En aquest cas, la construcció futura es pot situar en
una finca diferent de la cedida.
b) La transmissió d’una quota de la propietat de la finca, del dret d’aprofitament
urbanístic o de qualsevol dret real sobre aquesta que comporti la facultat d’edificar,
en la proporció que el cedent i el cessionari determinin, i que constitueixi una situació de comunitat que es regeix pel que estableix el llibre cinquè.
2. En el cas de transmissió total d’una finca o de l’aprofitament urbanístic, la
construcció 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
corresponent, 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 una vegada obtinguda la llicència d’obra
corresponent, s’hi ha d’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. El cedent i el cessionari poden acordar la constitució d’un aval bancari o qualsevol altra garantia per a 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 a què fa referència l’apartat
1, o si les obres no s’han iniciat en el termini pactat fins i tot per una causa que no
sigui imputable 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 calguin per a l’ús a què es destina.
6. L’obra pot ésser feta i lliurada per una persona diferent de la cessionària, llevat
que s’hagi pactat el contrari i sens perjudici de l’obligació de notificar fefaentment la
cessió del contracte al cedent en el domicili fixat en el contracte a aquests efectes o,
si no s’hi ha fixat, 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
urbanístic a canvi de la construcció futura, l’adquisició dels habitatges, dels locals
o de les altres edificacions que corresponguin al cedent té lloc amb llur lliurament,
una vegada finalitzada 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 o de qualsevol altre dret real que comporti la facultat d’edificar,
l’adquisició dels habitatges, dels locals o de les altres edificacions que corresponguin
al cedent té lloc una vegada finalitzada l’obra.
Article 621-63. Incompliment del contracte
1. En cas d’incompliment de les condicions, pactades o legals, de les característiques o del termini inicial o final estipulats, el cedent pot exigir el compliment específic del contracte, o la resolució d’aquest, en ambdós casos amb la indemnització
per danys i perjudicis corresponent.
2. L’incompliment de les condicions, les característiques i els terminis es pot
acreditar per mitjà d’una acta notarial o, si escau, d’un certificat de l’autoritat administrativa.
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Article 621-64. Resolució del contracte
1. Les parts contractants poden acordar que el fet de no haver realitzat l’obra en
les condicions, amb les característiques i en els terminis d’execució estipulats tingui
el caràcter de condició resolutòria.
2. Per tal que operi la resolució automàtica del contracte cal:
a) Que es notifiqui fefaentment la resolució al cessionari i als tercers titulars de
drets constituïts sobre la finca.
b) Que el cessionari no s’oposi 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
cedit i fa seva, per accessió, l’obra realitzada, amb l’obligació de rescabalar-ne el
cessionari i, si escau, els tercers.
2. No obstant el que estableix l’apartat 1, el cedent pot optar per l’enderrocament
a càrrec del cessionari si el cost de l’acabament de les obres o, si escau, de l’adaptació de les realment executades als pactes establerts en el contracte és superior a la
meitat del cost de la construcció pactada.
Article 621-66. Oposició del contracte davant de tercers
El contracte de cessió de finca o de l’aprofitament urbanístic és oposable davant
de tercers des del moment en què es practica la inscripció en el foli registral de la
finca cedida i, si escau, en el de la finca especial en què constin els aprofitaments
disgregats del sòl.
Article 4. Aprovació de les seccions segona i tercera del capítol II
del títol II del llibre sisè

S’aproven les seccions segona i tercera del capítol II del títol II del llibre sisè del
Codi civil de Catalunya, amb el contingut següent:
Capítol II. Contractes sobre activitat aliena
Secció segona. El mandat
Subsecció primera. El contracte
Article 622-21. Concepte
1. En el contracte de mandat, el mandatari s’obliga a gestionar en nom i per
compte del mandant els afers jurídics que aquest li encarrega, d’acord amb les seves
instruccions.
2. Els actes del mandatari, en l’àmbit del mandat, vinculen el mandant com si els
hagués fet ell mateix.
Article 622-22. Actuació extralimitada
1. Els actes fets fora de l’àmbit del mandat o que no s’ajustin a les instruccions
no vinculen el mandant, excepte en els casos següents:
a) Que el mandant els ratifiqui.
b) Que la gestió es faci d’una manera més avantatjosa per al mandant.
c) Que sobrevingui una alteració de les circumstàncies ignorada pel mandant que
el mandatari no li ha pogut comunicar, sempre que aquest actuï d’acord amb el que
raonablement hauria autoritzat el mandant.
2. El tercer pot requerir al mandant que ratifiqui l’actuació en un termini raonable que li ha d’assenyalar, transcorregut el qual sense declaració del mandant s’entén
que no hi ha ratificació.
3. El mandatari que s’extralimita respon davant del tercer de bona fe i del mandant. El tercer de bona fe té acció contra el mandant si aquest s’ha aprofitat de l’actuació extralimitada.
4. Els actes ratificats s’entenen fets dins dels límits del mandat, sens perjudici
dels drets de tercers de bona fe.
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Article 622-23. Àmbit i extensió
1. L’àmbit i l’extensió del mandat són fixats per l’acord de les parts i, en allò que
no s’hi oposi, per la naturalesa de la gestió encomanada.
2. El mandatari només pot fer els actes d’administració ordinària, llevat que estigui facultat expressament per a fer-ne d’altres.
Article 622-24. Remuneració
1. El mandat es presumeix gratuït, llevat que s’hagi pactat una altra cosa o que el
mandatari exerceixi professionalment l’activitat encomanada.
2. La remuneració es determina, si no hi ha pacte, per mitjà de les regles professionals aplicables i, subsidiàriament, dels usos del lloc d’acord amb la naturalesa
de l’afer.
3. La cessió de l’execució del mandat no altera el caràcter onerós o gratuït. El
dret a la remuneració, si escau, correspon al mandatari que hagi signat un contracte
amb el mandant.
Article 622-25. Autocontractació i conflicte d’interessos
1. El mandatari no pot ésser part contractual respecte al mandant amb relació als
afers jurídics objecte de l’encàrrec, llevat que:
a) Consti l’autorització expressa del mandant.
b) La determinació del contingut del contracte sigui tan precisa que evita el risc
de lesió dels interessos del mandant.
2. Si el mandatari és part contractual respecte a un únic mandant, no té el dret a
la remuneració com a mandatari, llevat de pacte en contra.
3. El mandatari que accepta de gestionar un afer determinat per encàrrec de dos
o més mandants amb interessos contraposats ha d’informar les parts d’aquest fet i
actuar de manera neutral. Altrament, respon dels danys causats i perd el dret a la
remuneració.
4. En qualsevol altre supòsit de conflicte d’interessos amb el mandant, s’aplica el
que estableix l’apartat 1.
Subsecció segona. Contingut
Article 622-26. Actuació personal
1. El mandatari ha d’actuar personalment i no pot cedir l’execució a un tercer, sia
per substitució o per delegació, llevat d’autorització expressa. Si ho fa, respon dels
actes fets pel cessionari.
2. Si el mandant ha autoritzat la cessió de l’execució, el mandatari només respon
per la manca d’idoneïtat notòria de la persona escollida o per les instruccions inadequades.
3. El mandant té acció directa contra la persona o persones a les quals s’ha transmès l’execució del mandat.
Article 622-27. Execució del mandat
1. En l’execució del mandat, el mandatari té les obligacions següents:
a) Actuar i complir l’encàrrec d’acord amb el que s’hagi acordat i amb les instruccions del mandant.
b) Informar el mandant de les gestions fetes i de llur resultat.
c) Comunicar al mandant qualsevol modificació de les circumstàncies, sempre
que sigui raonablement possible.
2. El mandatari ha d’actuar amb la diligència pròpia d’una persona raonable,
d’acord amb la naturalesa de l’afer encarregat. En el cas que el mandatari exerceixi
professionalment l’activitat encomanada, llevat de pacte exprés, ha d’actuar amb la
diligència professional corresponent.
3. El mandatari respon davant del mandant de la seva pròpia actuació i de la dels
seus auxiliars.
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Article 622-28. Obligació de cooperació
1. El mandant ha de cooperar amb el mandatari per a facilitar l’execució del
mandat i, llevat de pacte en contra, li ha d’anticipar els mitjans necessaris.
2. El mandant ha de lliurar al mandatari el document, si n’hi ha, en què consta
el poder, el qual s’ha de formalitzar en una escriptura pública en els casos que estableix la llei.
Article 622-29. Pluralitat de mandataris
1. En el cas d’una pluralitat de mandataris per a gestionar un mateix afer, cadascun dels mandataris pot actuar pel seu compte, llevat de pacte en contra.
2. En el cas que diversos mandataris hagin actuat conjuntament, responen sempre solidàriament de la gestió.
3. Els mandataris que han fet efectivament la gestió tenen dret a la remuneració,
d’acord amb el que estableix l’article 622-24.
Article 622-30. Pluralitat de mandants
En el contracte de mandat conclòs per una pluralitat de mandants amb un mateix
mandatari per a gestionar un mateix afer o afers d’interès comú, cadascun dels mandants pot exigir pel seu compte el compliment del mandat, llevat de pacte en contra,
i tots els mandants responen sempre solidàriament davant del mandatari.
Article 622-31. Retiment de comptes
1. El mandatari ha de comunicar sense dilació la finalització de l’encàrrec i n’ha
de retre comptes al mandant.
2. La dispensa de l’obligació de retre comptes és ineficaç si el mandatari ha actuat de mala fe.
3. El mandatari ha de restituir el romanent d’allò que va rebre per a l’execució
del mandat i lliurar al mandant tot allò obtingut com a conseqüència de l’execució
del mandat.
4. El mandatari deu interessos legals de les quantitats rebudes del mandant o
cobrades en execució del mandat, des del dia que les havia de lliurar o d’invertir
d’acord amb les instruccions del mandant.
Article 622-32. Reembossament de despeses i indemnització per danys i perjudicis
1. El mandant ha de reembossar al mandatari les quantitats que ha anticipat per a
l’execució del mandat, amb els interessos legals a comptar de la data de la bestreta.
2. El mandant ha d’indemnitzar el mandatari pels danys i perjudicis derivats de
l’execució del mandat, llevat que li siguin imputables.
Subsecció tercera. Extinció
Article 622-33. Causes
1. El mandat s’extingeix, a més de per les causes establertes pel títol de constitució o per la llei, per:
a) El compliment de l’encàrrec.
b) La revocació per part del mandant o el desistiment del mandatari.
c) La mort, la declaració de mort o d’absència, la modificació judicial de la capacitat o la prodigalitat, o la declaració de concurs del mandant o del mandatari.
d) L’extinció de la persona jurídica mandant o mandatària.
2. En cas de modificació judicial de la capacitat del mandant, el contracte no
s’extingeix si se n’ha establert la continuïtat o s’ha conclòs per al cas de modificació judicial de la capacitat apreciada d’acord amb el que ha determinat el mandant.
Article 622-34. Extinció del mandat col·lectiu
1. En cas de pluralitat de mandants, el mandat s’extingeix quan la causa els afecta a tots, llevat de pacte en contra o que la causa d’extinció sigui la revocació justificada.
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2. En el mandat convingut amb una pluralitat de mandataris que hagin d’actuar
conjuntament, el mandat s’extingeix si la causa els afecta a tots, llevat de pacte en
contra.
Article 622-35. Revocació del mandat
1. El mandant pot revocar en qualsevol moment el mandat, excepte en els supòsits d’irrevocabilitat que estableix l’article 622-36. La revocació ha d’ésser expressa
i s’ha de notificar al mandatari.
2. La revocació no es pot oposar a tercers de bona fe que hagin contractat amb el
mandatari en els casos següents:
a) Si el mandatari no la coneixia.
b) Si, fins i tot coneixent-la, el mandat s’hagués atorgat per a contractar amb persones determinades i aquestes no tenien coneixement de la revocació.
3. Una vegada revocat el mandat, el mandant pot exigir al mandatari la devolució
del document on constava el dit mandat. El mandatari pot substituir la devolució per
la constància de la revocació en les còpies del document.
Article 622-36. Pacte d’irrevocabilitat
1. Es pot pactar que el mandat sigui irrevocable si l’atorgament té com a finalitat
la salvaguarda d’interessos legítims del mandatari o dels mandants, derivats d’una
relació jurídica diferent del mandat.
2. No obstant el pacte d’irrevocabilitat, el mandat es pot revocar en els casos següents:
a) Si la relació jurídica que fonamenta la irrevocabilitat s’extingeix. En cas d’irrevocabilitat pactada en interès del mandatari, l’extinció té lloc per incompliment
de la relació jurídica.
b) Si existeix una causa legítima.
3. La revocació produeix efectes si, una vegada notificada al mandatari, aquest
no s’hi oposa en el termini de quinze dies.
4. La revocació del mandat que contravingui al pacte d’irrevocabilitat és ineficaç.
Article 622-37. Desistiment del mandatari
1. El mandatari pot desistir del mandat comunicant la seva decisió al mandant.
2. Si el mandat s’ha conferit per un temps determinat o per a un afer concret i
el mandatari en desisteix sense causa legítima, ha d’indemnitzar el mandant pels
danys i perjudicis soferts.
3. Si el mandat s’ha conferit per un temps indeterminat, el mandatari no ha d’indemnitzar el mandant pels danys i perjudicis soferts, llevat que la comunicació de
desistir-ne sobrepassi un temps prudencial o que no acrediti l’existència de causa
legítima.
Article 622-38. Pròrroga de la legitimació
1. Si el contracte s’extingeix per qualsevol causa que afecta el mandant, el mandatari ha de continuar l’execució ja començada de l’encàrrec en els casos següents:
a) Si la interrupció immediata de l’activitat comporta un risc per als interessos
del mandatari o d’un tercer.
b) Si el mandat es va establir amb caràcter irrevocable.
2. Si el contracte s’extingeix per qualsevol causa que afecta el mandatari, els seus
hereus o representants ho han de notificar al mandant i han de prendre les mesures
pertinents d’acord amb les circumstàncies i en interès del mandant.
Article 622-39. Desconeixement de l’extinció
1. L’interessat, els seus hereus o els seus representants legals han de comunicar
l’extinció del contracte a l’altra part.
2. Els actes que faci el mandatari abans de conèixer l’extinció del contracte són
eficaços respecte al mandant i als seus hereus.
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3. Si els tercers de bona fe no coneixen l’extinció del contracte, aquest fet no els
afecta, amb independència de les accions del mandant contra el mandatari.
Secció tercera. Gestió d’afers aliens sense mandat
Article 622-40. Fonament
1. La persona que gestiona un afer aliè, amb motiu raonable i sense un encàrrec
ni una obligació prèvia, està obligada a continuar la gestió jurídica o material fins a
finalitzar-la o a requerir al titular, al representant o a l’administrador que el substitueixi en la gestió començada.
2. El gestor està subjecte a les normes del contracte de mandat des del moment
de la ratificació de la gestió.
Article 622-41. Deures del gestor
1. El gestor ha d’actuar amb la diligència pròpia d’una persona raonable, d’acord
amb la naturalesa de l’afer.
2. El gestor, si actua en exercici del seu ofici o activitat professional, ha d’aplicar
la diligència professional corresponent.
3. La responsabilitat per danys derivada de la infracció de diligència establerta
s’exonera o atenua en cas de culpa del titular de l’afer o d’intervenció de tercer.
4. El gestor no respon en els supòsits de cas fortuït, llevat que emprengui actuacions arriscades o inusuals per al titular de l’afer o que procuri el seu propi interès
en detriment del titular de l’afer. En cap cas no respon en els supòsits de força major.
5. El gestor és responsable dels actes del seu delegat o substitut.
6. El gestor, una vegada finalitzada la gestió o, si és possible, durant l’execució
d’aquesta, ha d’informar el titular de l’afer de la gestió efectuada o, si escau, del curs
de la que està efectuant, retre-li’n comptes i, si escau, posar a la seva disposició allò
obtingut en el curs de la gestió.
Article 622-42. Rescabalament i indemnització per la gestió
1. El titular de l’afer, encara que no vulgui aprofitar el resultat de la gestió o encara que no s’hagi obtingut cap resultat, està obligat a:
a) Rescabalar el gestor de les despeses útils i necessàries efectuades en el seu
interès. Les quantitats anticipades pel gestor meriten interès legal des del dia del
pagament.
b) Indemnitzar el gestor pels danys i perjudicis.
c) Alliberar el gestor de les obligacions contretes en el seu interès.
2. L’existència d’interès del gestor en l’afer comporta la reducció de l’import dels
seus drets en proporció al benefici obtingut.
3. La utilitat o la necessitat de les despeses efectuades i la de les obligacions contretes s’han de valorar atenent el moment en què es van efectuar o contraure.
4. El gestor, si la seva pretensió no s’ajusta als requisits de la gestió d’afers aliens,
pot recórrer a les regles de l’enriquiment injustificat.
Article 5. Aprovació de les seccions primera, segona i tercera del
capítol III del títol II del llibre sisè

S’aproven les seccions primera, segona i tercera del capítol III del títol II del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 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. S’entenen per contractes de conreu els contractes d’arrendament rústic, parceria i, en general, tots els contractes, qualsevol que sigui llur denominació, pels
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quals se cedeix 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.
Article 623-2. Drets de producció agrària
Els drets de producció agrària i els drets vinculats a les finques o les explotacions integren el contingut del contracte de conreu, llevat que les parts els excloguin
expressament.
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, llevat, en ambdós casos, de pacte en contra i del que estableix l’article 623-33.
2. El contracte de conreu no comprèn la caça ni els altres aprofitaments de la finca no vinculats al conreu, que corresponen al propietari, llevat de pacte en contra.
3. L’acompliment d’activitats agroturístiques a la finca pel conreador necessita un
pacte exprés entre les parts i ha d’ésser 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 un any agrícola.
b) Si la finalitat és la preparació de la terra per a la sembra o plantació o una altra
prestació de serveis al propietari.
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
agrícola, ramadera o forestal.
Article 623-5. Parts contractuals
1. Poden establir contractes de conreu les persones amb capacitat per a contractar.
2. Els usufructuaris, els fiduciaris, els compradors a carta de gràcia i els altres
titulars de drets limitats sobre la finca poden concloure contractes de conreu, per bé
que, una vegada extingit llur dret, el contracte subsisteix fins que fineixi el termini
del mateix contracte o de la pròrroga en curs.
3. El règim que estableix l’apartat 2 s’aplica als contractes de conreu conclosos
pels representants legals dels menors o incapacitats quan s’extingeix llur representació.
Article 623-6. Conreador directe i personal
1. S’entén per conreador directe i personal la persona física que, tota sola o amb
la col·laboració de persones que hi conviuen o, si no hi ha convivència, de descendents o ascendents, duu a terme efectivament l’activitat agrària i assumeix els riscos
de l’explotació si el 50% de la seva renda total s’obté d’activitats agràries o d’altres de
complementàries, 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.
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
transformació, les comunitats de béns, les cooperatives o seccions de cooperativa
de producció 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
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que la majoria de drets de vot correspongui a les persones físiques a què fa referència 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 del contracte de conreu 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 un document públic i que hi consti una descripció de la finca
objecte del contracte i, si escau, un inventari dels elements i dels drets vinculats a
l’explotació que se cedeix i qualsevol altra circumstància que calgui per a desenvolupar i executar adequadament el contracte.
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 o, si no n’hi ha, per l’ús i
el costum de la comarca. Supletòriament, hi són aplicables les altres disposicions
d’aquest codi.
2. Les disposicions d’aquest codi relatives als drets d’adquisició preferent no són
aplicables si el conreador no ho és de manera directa i personal.
3. Les disposicions d’aquest codi sobre el contracte d’arrendament s’apliquen als
altres contractes de conreu en la mesura en què ho permeti llur naturalesa.
Article 623-9. Ús i costum de bon pagès
És una obligació derivada del contracte de conreu la de conrear segons ús i costum de bon pagès de la comarca, fins i tot, on escaigui, pel que fa als drets d’espigolar i de rostoll, 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 vigor, encara que no hagi estat pactada expressament.
Article 623-10. Any agrícola
L’any agrícola comença l’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 comarca 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 ho pot fer amb les plantacions o sembres
que més li convinguin per a fer-ne seus els fruits. L’arrendatari té l’obligació de pagar una renda a l’arrendador 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 les parts lliurement convenen de 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, que pot incloure els treballs de rompre la terra, artigar-la, posar-la en conreu i fer esplanacions, construccions o altres obres anàlogues.
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4. Les parts poden pactar l’actualització de la renda cada any agrícola. Si no determinen cap sistema, la renda s’actualitza d’acord amb l’índex de preus percebuts
agraris que el Govern publica anualment en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
5. La renda convinguda s’ha de pagar d’acord amb el que les parts determinen en
el contracte. Si aquest no ho estableix, la renda s’ha de pagar per anualitats vençudes en el domicili de l’arrendador i en el termini d’un mes, o per mitjà de qualsevol
altra forma de pagament de la qual quedi constància o, si 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, almenys un any abans del venciment, de la
seva voluntat de donar-lo per extingit.
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, que no té dret
a reembossament.
2. Si l’arrendatari, havent estat requerit a assumir les despeses ordinàries, no les
assumeix, 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 per a
l’activitat de conreu són a càrrec de l’arrendador, que no té dret a apujar la renda.
2. Si l’arrendador, havent estat requerit a assumir les despeses extraordinàries, no
les assumeix, ho pot fer l’arrendatari, amb dret a reembossament.
Article 623-16. Millores obligatòries
1. L’arrendador i, si 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. Si les obres obligatòries les ha de fer l’arrendador i comporten un increment
notable en el rendiment de la finca, com la transformació de secà en regadiu, l’arrendador té dret a apujar la renda en proporció a l’increment del rendiment, i l’arrendatari té el dret d’abandó si no li convé.
3. Si l’arrendador, havent estat requerit a fer les obres o millores obligatòries, no
les fa, ho pot fer l’arrendatari, amb dret a reembossament.
4. Si les obres obligatòries les ha de fer l’arrendatari i comporten una millora notable en la finca que subsisteix a la fi del contracte, l’arrendatari 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 dels accessos, de replanament de terres o de supressió de separacions entre peces de terra o altres obres
ordinàries de millora de la finca, amb notificació prèvia a l’arrendador de manera
fefaent.
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2. L’arrendador es pot oposar a la realització de les obres ordinàries de millora
en un termini de quinze dies a comptar del moment en què rep la notificació. Si no
s’hi oposa expressament, les obres s’entenen autoritzades.
3. En el cas que les obres ordinàries comportin una millora de la finca, l’arrendador no té dret a incrementar la renda i, en el cas que subsisteixin a 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 al cap d’un any des
del moment en què s’extingeix 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 estableix 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 sòl urbà o urbanitzable,
si implica un impediment d’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, si ha 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 pels danys i perjudicis soferts, encara que també pot optar per
reclamar la indemnització i mantenir el contracte.
3. Són casos d’incompliment de l’arrendatari:
a) Deixar de conrear la finca per abandonament o destinar-la a un ús diferent dels
que estableix l’article 623-1, sens perjudici del que estableixi la normativa sectorial
específica.
b) Malmetre o esgotar greument la finca o les produccions d’aquesta.
c) Subarrendar la finca sense consentiment de l’arrendador.
d) No pagar la renda convinguda en el contracte o no fer les millores acordades.
e) Fer obres voluntàries de millora amb l’oposició de l’arrendador o sense haver
fet la notificació que estableix l’article 623-17.1.
f) Incomplir 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
L’arrendatari, si la finca es perd o és expropiada en part, pot optar per l’extinció
total del contracte d’arrendament o 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
L’arrendatari, una vegada finit el contracte d’arrendament, té dret a tot allò que
calgui per a recollir i aprofitar els fruits pendents i ha de permetre al nou arrendatari
l’accés a la finca per a preparar el proper conreu.
Article 623-23. Successió de l’arrendador
1. Els drets i les obligacions derivats del contracte d’arrendament subsisteixen
durant 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.
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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 particular, 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 en el termini de sis mesos a comptar de 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 en aquest termini, l’arrendador pot donar per extingit el contracte.
3. Si hi ha diversos adquirents, a manca de designació feta pel causant, els adquirents han de determinar qui continua l’arrendament i notificar-ho a l’arrendador
en el termini de sis mesos a comptar de la mort del causant. A manca d’acord entre
els adquirents notificat a l’arrendador en aquest termini, l’arrendador pot donar per
extingit el contracte i, en qualsevol cas, els adquirents s’han de fer càrrec del conreu
fins a l’acabament de l’any agrícola.
Article 623-25. Dissolució d’una societat
Si l’arrendatari és una societat i es dissol, el dret a continuar l’arrendament correspon al soci al qual s’hagi adjudicat aquest dret en la liquidació. Aquesta circumstància s’ha de notificar a l’arrendador. Si no es fa la notificació, l’arrendador pot donar per extingit l’arrendament al cap de 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 de consentiment exprés de l’arrendador.
2. La cessió d’aprofitaments marginals no és subarrendament, sempre que aquests
no representin més d’una desena part del rendiment total que s’obté de la finca.
Article 623-27. Preferència adquisitiva de l’arrendatari
1. L’arrendatari té el dret de tanteig i retracte de la finca arrendada en cas d’alienació onerosa, dació en pagament o aportació a societat pel propietari, excepte en
els casos següents:
a) Si l’alienació es fa a favor del copropietari de la finca o del seu cònjuge, convivent en parella estable, ascendents, descendents o parents consanguinis o per adopció fins al segon grau.
b) Si la finca no té la qualificació de rústica.
2. El dret de tanteig i retracte de l’arrendatari no es pot renunciar anticipadament
i és preferent al retracte legal de confrontants, regulat pels articles 568-16 a 568-21.
3. En el cas de transmissió d’una finca només arrendada en part o a diferents arrendataris, el dret de l’arrendatari es limita a la part de la finca que es té en arrendament, llevat que l’altre arrendatari no exerceixi aquest dret, supòsit en el qual el dret
de l’altre arrendatari s’estén a tota la finca. Si la finca arrendada no es pot segregar
o dividir per aplicació de la legislació sobre unitats mínimes de conreu, pot exercir
aquest dret l’arrendatari que té la porció de terreny de menor extensió i, en igualtat
de circumstàncies, decideix la sort.
4. Els arrendataris o propietaris de finques confrontants, si exerceixen el dret
de tanteig i retracte, estan obligats a destinar la finca adquirida a activitats agrícoles, ramaderes o forestals durant un període mínim de cinc anys. L’incompliment
d’aquesta obligació o l’alienació onerosa, dació en pagament o aportació a societat
de la finca abans d’acabar els cinc anys faculta els propietaris anteriors i llurs successors a demanar la reversió a la situació anterior, sempre que ho reclamin en el
termini d’un any a comptar de l’acabament dels cinc anys esmentats.
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Article 623-28. Dret de tanteig
1. El propietari ha de notificar fefaentment a l’arrendatari la voluntat d’alienar,
donar en pagament o fer aportació a una societat, el preu o valor i les altres circumstàncies de l’acte jurídic de transmissió.
2. L’arrendatari pot exercir el dret de tanteig en els dos mesos següents a la notificació, per mitjà del pagament o la consignació notarial del preu o valor.
Article 623-29. Dret de retracte
1. L’arrendatari gaudeix del dret de retracte sobre la finca arrendada si el propietari no li notifica la voluntat d’alienar, donar en pagament o fer aportació a una
societat de la finca arrendada, o la transmet a un tercer abans del termini de dos mesos, o ho fa per un preu o unes condicions substancials diferents de les comunicades.
2. L’arrendatari pot exercir el retracte dins els dos mesos següents al moment en
què tingui coneixement de l’alienació, o al moment de la inscripció d’aquesta en el
Registre de la Propietat, si s’ha produït abans.
3. En tota alienació d’una finca rústica s’ha de manifestar si està arrendada o no
ho està i si s’ha fet la notificació a l’arrendatari d’acord amb el que estableix l’article 623-28.
4. Tant si hi ha dret de tanteig i retracte com si no n’hi ha, per a inscriure en el
Registre de la Propietat el títol d’adquisició d’una finca rústica arrendada, s’ha de
justificar que s’ha notificat fefaentment a l’arrendatari.
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
contribució del propietari en les despeses.
2. Les parts corresponents al parcer i al propietari es poden convenir lliurement
sense que hagin de correspondre al valor de llur 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, sobre les altres activitats de l’explotació, independentment del
dret del propietari a fer les comprovacions que consideri convenients.
2. El parcer ha d’avisar anticipadament el propietari perquè, si vol, pugui presenciar la recol·lecció dels productes obtinguts amb el conreu de la finca.
3. El parcer, llevat de pacte en contra, s’ocupa de la comercialització dels productes de l’explotació, amb l’obligació de retre comptes al propietari amb la periodicitat
convinguda o, si no hi ha pacte, segons l’ús i el costum de la comarca.
Article 623-32. Extinció de la parceria
Són causes específiques de resolució del contracte de parceria:
a) La deficiència manifesta 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 si 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
segueix la sort del contracte.
3. El masover està obligat a explotar i conrear la finca o explotació agrària segons ús i costum del bon pagès i acomplir les altres activitats que li hagi encomanat
el propietari, d’acord amb la naturalesa del contracte.

3.01.01. Projectes de llei

36

BOPC 290
20 de desembre de 2016

4. La masoveria es regeix per allò que lliurement hagin convingut les parts o, si
no hi ha pacte, pels usos i els costums de la comarca o, si no n’hi ha, 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, que ha d’ésser una entitat que tingui entre les seves finalitats la custòdia del territori, hi acompleixi activitats d’assessorament, de divulgació, de planificació o de gestió i millorament, amb la finalitat de conservar la biodiversitat, el patrimoni natural i cultural i el paisatge o de fer una gestió sostenible dels recursos naturals.
2. El dret constituït a favor del cessionari en el contracte de custòdia del territori
pot ésser de naturalesa obligacional o real, si en compleix, en aquest cas, els requisits que estableix la llei.
3. El règim jurídic del contracte de custòdia del territori, pel que fa a la determinació de les obligacions de les parts i llur incompliment, la durada o les garanties,
és el que determinen lliurement 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 d’arrendament per a pastures té una durada mínima de cinc anys.
4. L’arrendament per a pastures es regeix pel que lliurement hagin convingut les
parts o, si no hi ha pacte, per les normes de l’arrendament rústic, en allò que siguin
compatibles.
Article 6. Aprovació de les seccions primera i segona del capítol IV del
títol II del llibre sisè

S’aproven les seccions primera i segona del capítol IV del títol II del llibre sisè
del Codi civil de Catalunya, amb el contingut següent:
Capítol IV. Contractes aleatoris
Secció primera. El violari
Article 624-1. Concepte
Pel contracte de violari, una persona s’obliga a pagar a una altra una pensió periòdica en diners durant la vida d’una persona o més d’una que visquin en el moment
de la constitució.
Article 624-2. Constitució
1. El violari es pot constituir a títol onerós, en el qual cas té com a causa la percepció d’un capital en béns mobles o immobles, o a títol gratuït, en el qual cas té
com a causa la mera liberalitat.
2. Si el violari es constitueix a títol gratuït, s’hi 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. Si el violari es constitueix a títol onerós, s’hi apliquen les normes de conformitat en els mateixos termes que a la compravenda.
4. El violari ha de constar en una escriptura pública.
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
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constituir el violari sobre l’existència d’una persona jurídica per un temps superior
a trenta anys.
2. Si la prestació del violari es constitueix sobre la vida de diverses persones, el
dret a percebre-la íntegrament subsisteix fins que mori la darrera 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 ésser qualsevol persona física, i
també els concebuts i no nascuts en el moment en què aquest es constitueix.
2. No cal que el creditor o beneficiari del violari sigui qui, si escau, lliuri el capital.
3. El creditor o beneficiari pot ésser una persona diferent de la persona o persones sobre la vida de les quals es constitueix la pensió. En aquest cas, si el creditor o
beneficiari premor a aquestes persones, transmet el dret a cobrar el violari als seus
hereus, fins a l’extinció del dret.
4. Si la pensió es constitueix a favor d’una pluralitat de creditors o beneficiaris, la
designació pot ésser 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 designació és successiva, s’hi apliquen les limitacions establertes per a la substitució
fideïcomissària.
5. Si 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 de la manera convinguda en el títol de constitució o,
si no se n’ha convingut cap, per endavant i en el domicili del creditor o beneficiari.
2. La pensió corresponent al període dins el qual s’ha produït la defunció de la
persona o de la darrera 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
pagaments efectuats.
4. La pensió es pot subjectar a una 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 amb relació a la qual es va constituir la pensió és viva.
2. En cas d’impagament reiterat de les pensions, hom pot sol·licitar a l’autoritat
judicial que s’adoptin les mesures de garantia necessàries per a assegurar el pagament de les pensions futures. Si no es constitueixen les garanties en el termini de
tres mesos, es pot demanar la resolució del contracte.
3. La pensió es pot assegurar mitjançant una garantia real. Si es constitueix una
hipoteca en garantia de les pensions, s’aplica l’article 626-4.2 i 3.
4. El pacte exprés de resolució del contracte de constitució a títol onerós de la
pensió per manca de pagament de pensions és vàlid.
5. La resolució del contracte comporta la restitució del capital lliurat prèviament
i no comporta la devolució de les pensions percebudes.
Article 624-7. Extinció
1. El dret al violari s’extingeix per les causes següents:
a) La mort de les persones amb relació a la vida de les quals s’havia constituït,
excepte si el deutor ha estat condemnat per sentència ferma pel fet d’haver participat
a causar-ne la mort. En aquest cas, sens perjudici de la responsabilitat civil exigible,
subsisteix íntegre el dret del beneficiari o els seus successors a percebre la pensió,
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fins que la persona sobre la vida de la qual es va constituir el violari hagués arribat
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. La restitució es fa al constituent o als seus hereus, llevat que s’hagi pactat a
favor del beneficiari o d’una altra persona. La redempció s’ha de formalitzar en una
escriptura pública.
2. És nul el violari constituït sobre la vida d’una persona morta en la data de
l’atorgament o que pateixi una malaltia que li causi la mort en els dos mesos 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. La part que incompleix, a més de restituir tot allò rebut, ha d’indemnitzar
l’altra pels danys i perjudicis.
2. Les parts poden pactar que l’incompliment del cessionari dels béns o drets tingui el caràcter de condició resolutòria explícita imprescriptible. També poden pactar
qualsevol altra garantia en compliment de les obligacions del cessionari. En el cas
de constitució d’hipoteca, s’apliquen els articles 569-37 i 569-38.
Article 624-10. Commutació de la prestació
L’autoritat judicial, a sol·licitud d’una de les parts del contracte d’aliments, pot
declarar la commutació de la prestació per una renda dinerària en els casos següents:
a) Si en el compliment del contracte sorgeixen diferències continuades i greus
entre les parts.
b) Si l’obligació de prestar aliments s’ha transmès als hereus de la persona obligada a prestar-ne.
Article 624-11. Transmissió i extinció de l’obligació
1. Quan la persona que presta els aliments es mor, 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 declaració de mort.
Article 7. Aprovació de la secció primera del capítol V del títol II
del llibre sisè

S’aprova la secció primera del capítol V del títol II del llibre sisè del Codi civil
de Catalunya, amb el contingut següent:
Capítol V. Contractes de cooperació
Secció primera. La cooperació en l’explotació ramadera
Subsecció primera. Contracte d’integració
Article 625-1. Concepte
1. La integració és el contracte pel qual s’estableix una relació de col·laboració
entre l’integrador i l’integrat en què ambdós participen econòmicament en la producció obtinguda en funció de les aportacions de cadascun.
2. L’integrador proporciona els animals, els mitjans de producció i els serveis
que es pactin.
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3. L’integrat aporta les instal·lacions i els 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. El contracte d’integració ha de determinar l’objecte i l’abast de la col·laboració
per a l’obtenció de productes pecuaris, ha d’especificar les obligacions i els drets de
cadascuna de les parts i n’ha d’establir la participació econòmica en funció de llurs
aportacions i de la producció obtinguda.
2. Si el contracte d’integració 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.
3. El contracte d’integració no perd el seu caràcter si l’integrador facilita també
espais 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
entre la persona que proporciona els animals i els mitjans de producció i la persona
que aporta les instal·lacions i els altres 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
aplicable 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 homologat per una resolució del conseller del departament competent en matèria de
ramaderia.
2. La durada mínima del contracte d’integració ha de coincidir amb la durada del
cicle productiu corresponent.
3. El contracte que té les característiques que estableixen els articles 625-1 i 625-2 no
perd la qualitat de contracte d’integració si el nom 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 tecnicosanitàries 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 escau, el nombre mínim i màxim d’animals que entraran a l’explotació,
l’edat o el pes de sortida una vegada finida l’estada o el temps d’estada previst. Si
escau, també s’han de fer constar el nombre d’engreixades a l’any o, en cas de reproductores, les condicions concretes de gestió.
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 estableix 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 serveis que es vulguin establir en funció de l’objecte del contracte, i també l’atribució de responsabilitats que es derivin de llur utilització incorrecta.
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g) Els pactes econòmics, que s’han de fixar en funció de la producció obtinguda
o el nombre d’animals que han sortit en el període o la retribució a un tant alçat per
plaça i període de temps calculats en funció de la capacitat de producció de la granja
i dels costos derivats de la gestió de les dejeccions ramaderes, d’altres obligacions
ambientals i dels serveis assumits per les parts.
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) La indicació de l’existència o no d’una assegurança pública i, si escau, de la
pòlissa contractada i del 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 responsabilitats entre les parts.
k) Les obligacions que estableix 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) La data de retribució a l’integrat, que ha d’ésser inferior a trenta dies a comptar de la data de la primera sortida dels animals de l’explotació.
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 ni els
pot gravar 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 escau, els serveis
en les condicions, el lloc i el moment pactats i en les condicions sanitàries i d’identificació adequades.
b) Fer-se càrrec de la direcció i la gestió tècnica de l’explotació.
c) Retirar el bestiar una vegada acabat el període fixat i assolit el pes pactat.
d) Fer-se càrrec dels costos d’entrada, retirada i transport dels animals a l’escorxador, assumint-ne 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.
h) Comunicar per escrit al departament competent en matèria de ramaderia, en
un termini de quinze dies a comptar de la signatura del contracte, la relació d’explotacions que té integrades i qualsevol canvi en aquesta situació.
i) Col·laborar amb l’integrat, en règim de corresponsabilitat per l’incompliment,
per tal que la gestió de les dejeccions es faci d’acord amb la normativa vigent.
Article 625-8. Obligacions de l’integrat
Són obligacions de l’integrat:
a) Efectuar totes les actuacions necessàries per a l’alimentació, l’abeurament, la
sanitat, el benestar i la cura del bestiar, i seguir els plans sanitaris i de maneig establerts per l’integrador, si s’ha pactat així, 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.
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d) Facilitar l’accés de l’integrador i de les persones que aquest designi a les instal·lacions de l’explotació per a fer les actuacions que els corresponen, i també de les
persones 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 animals.
f) Mantenir l’explotació, els espais i les instal·lacions en les condicions legals i
administratives requerides per a l’exercici de l’activitat i en les condicions ambientals d’higiene i sanitat adequades.
Article 625-9. Constància expressa de les obligacions
En el contracte d’integració han de constar expressament les obligacions assumides per cadascuna de les parts respecte a:
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 adequades.
b) La direcció i la gestió sanitària de l’explotació
c) El compliment de les obligacions de benestar i sanitat animal exigides per la
normativa sectorial, dels programes d’actuació agroambientals i de les bones pràctiques ramaderes.
d) La gestió de les dejeccions ramaderes establerta pel pla de gestió corresponent, i també dels altres subproductes ramaders o residus generats per l’explotació i
el cost que se’n deriva, d’acord amb la normativa sectorial aplicable.
Article 625-10. Responsabilitat
1. L’abast de les obligacions derivades de la responsabilitat i de les infraccions de
la normativa específica durant la vigència del contracte es determina en funció de
l’abast de les obligacions assumides per cada part.
2. L’integrador ha d’indemnitzar l’integrat:
a) Pels danys i els perjudicis ocasionats per la mort o les malalties del bestiar si
són conseqüència de l’estat sanitari dels animals en el moment del lliurament o de
la mateixa operació de descàrrega en les instal·lacions convingudes.
b) Pels danys i els perjudicis soferts per raó del retard en el lliurament i la recollida del bestiar.
3. L’integrat ha de compensar l’integrador pels danys i els perjudicis que siguin
conseqüència de la seva actuació.
4. Si la decisió correspon a l’integrador i l’execució o aplicació a l’integrat, tots
dos són responsables solidàriament, llevat que sigui possible atribuir la responsabilitat a una de les parts.
5. Si en la carn dels animals a l’escorxador es detecten residus d’antibiòtics o
d’altres substàncies prohibides, o substàncies que superen els límits de presència
autoritzats, n’és responsable el propietari dels animals, llevat que l’actuació objecte
d’infracció administrativa sigui imputable a l’integrat.
Article 625-11. Indemnitzacions de l’Administració
1. Són objecte d’indemnització, per l’autoritat competent, d’acord amb els barems
aprovats oficialment i de la manera i amb les condicions establertes per reglament:
a) El sacrifici obligatori dels animals i, si escau, la destrucció dels mitjans de
producció que es considerin contaminats.
b) Els animals que es morin per causa directa després d’haver estat sotmesos a
tractaments o manipulacions preventius o amb finalitats de diagnosi, i, en general,
els que s’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
competent.
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c) Els avortaments, les incapacitats productives permanents i les vicissituds anàlogues sempre que es demostri i s’estableixi la relació de causa amb el tractament
aplicat.
2. El propietari dels animals o dels mitjans de producció, per a tenir dret a la indemnització, ha d’haver complert la normativa de sanitat animal aplicable en cada
cas.
3. Si s’estableix una indemnització per al propietari dels animals, aquest ha de
compensar l’integrat de manera proporcional als dies d’estada dels animals a l’explotació i, si escau, de manera proporcional als altres perjudicis derivats de la situació que ha donat lloc a la indemnització.
Article 625-12. Extinció
El contracte d’integració, a més de les causes generals d’extinció de les obligacions, s’extingeix per les causes següents:
a) Pel venciment del termini establert en el contracte. Si una de les parts vol resoldre anticipadament 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, una vegada acabat el procés en curs, encara que no hagi finit la durada del contracte, llevat d’un
acord entre 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 producció afectada a la integració, cas en el qual tenen dret a succeir el premort en condicions idèntiques a les que estableix el contracte i fins al venciment del
termini que hi consta.
c) Per mort o extinció de la persona jurídica de qualsevol de les parts contractants, en el moment d’acabament del procés en curs, encara que no hagi vençut el
termini del contracte. En aquest cas no s’extingeix si hi ha acord entre el contractant
supervivent i els successors del premort. Quan els successors siguin professionals
de la ramaderia i col·laboradors principals i directes en la producció afectada a la
integració, aquests succeeixen el premort en les mateixes condicions que estableix
el contracte i fins al finiment del termini que hi consta.
Article 8. Aprovació de la secció primera del capítol VI del títol II del
llibre sisè

S’aprova la secció primera del capítol VI del títol II del llibre sisè del Codi civil
de Catalunya, 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
concrets o d’una quantitat determinada de diners, i aquesta darrera s’obliga a pagar
a una persona i als seus successors una prestació periòdica en diners per temps indefinit.
Article 626-2. Forma i contingut
1. El censal ha de constar en una escriptura pública.
2. En el contracte de censal ha de constar el capital rebut, l’import de la prestació
i la forma de pagament.
3. A més del que estableix l’apartat 2, en el censal també hi poden constar:
a) La quantitat convinguda a l’efecte de la redempció, si el capital és en béns.
b) Les garanties que s’estableixin per a assegurar el pagament de la prestació.
c) La clàusula d’estabilització del valor de la prestació.
d) El pacte de millora.
e) El pacte d’irredimibilitat.
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Article 626-3. Pensió
1. La pensió del censal només pot consistir en diners i, si no s’ha pactat altrament, es paga per anualitats vençudes.
2. Són aplicables a la pensió les normes d’inexigibilitat de les pensions relatives
als censos.
3. La pensió del censal 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,
o per mitjà d’un pacte de millora, per a garantir-lo o per a millorar-ne la garantia
que s’hagi establert.
2. En cas de constitució d’una hipoteca, s’apliquen l’article 569-38 i la legislació hipotecària i la hipoteca no prescriu mentre no prescrigui la pensió, tot i que, a
diferència d’aquesta, que és per temps indefinit, la hipoteca 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 escau, en 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’adquirent 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 no pot exigir,
durant el temps estipulat o, si no hi ha temps estipulat, fins després de transcorreguts
cinc anys, la garantia, personal o real, o el millorament de la que s’hagi establert.
2. Si el pagador de la pensió incompleix el pacte de millora, pot ésser compel·lit
a restituir el capital del censal.
Article 626-6. Resolució
1. El perceptor de la prestació pot exigir la resolució del contracte i la indemnització pels 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 exigides fefaentment.
2. La resolució del contracte de censal 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 per mitjà de la redempció si
està al corrent de pagament de les pensions vençudes. Llevat que s’hagi pactat una
altra cosa, la restitució es fa al constituent o als seus successors.
2. Es pot pactar que el censal sigui irredimible, però només temporalment, aplicant-hi els límits establerts per als censos.
3. La redempció del censal s’ha de formalitzar en una escriptura pública i s’ha de
pagar en diners l’import total del capital rebut.
4. En el supòsit que no consti la valoració del capital, aquest s’ha de determinar, a
l’efecte de la redempció del censal, a partir de la capitalització de la pensió inicial a l’interès legal del diner en el moment en què es va constituir.
Article 9. Aprovació de la part final del llibre sisè

S’aproven les disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i finals del llibre
sisè del Codi civil de Catalunya, amb el contingut següent:
Disposicions addicionals
Primera. Les assegurances en els contractes de conreu
1. El cost de les assegurances que es contractin relatives al conreu de la finca és
íntegrament a càrrec del conreador, llevat de pacte en contra.
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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 dels Contractes de Conreu i dels Contractes d’Integració
1. La Junta d’Arbitratge i Mediació dels Contractes de Conreu i dels Contractes
d’Integració, adscrita al departament competent en aquesta matèria, és l’òrgan competent per a resoldre extrajudicialment les qüestions litigioses.
2. Qualsevol de les parts pot accedir a la Junta d’Arbitratge i Mediació dels Contractes de Conreu i dels Contractes d’Integració si s’ha pactat expressament en el
contracte la clàusula de submissió arbitral o s’ha acordat posteriorment. El laude de
la Junta d’Arbitratge és de compliment obligat per a les parts i es regeix pel que disposa la legislació d’arbitratge.
3. Les parts, amb caràcter voluntari i de comú acord, poden sol·licitar la intervenció de la Junta d’Arbitratge i Mediació dels Contractes de Conreu i dels Contractes
d’Integració per tal que designi una persona mediadora. El procediment de mediació 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
construcció 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
disposicions que els són aplicables de la Llei 23/2001, del 31 de desembre, de cessió
de finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura.
Tercera. Contractes de conreu
Els contractes de conreu constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es
regeixen per les disposicions que els són aplicables de la Llei 1/2008, del 20 de febrer, de contractes de conreu.
Quarta. Contractes aleatoris
Els violaris constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es regeixen per
les disposicions que els són aplicables de la Llei 6/2000, del 19 de juny, de pensions
periòdiques.
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 de la Llei 6/2000.
Sisena. Contractes d’integració
Els contractes d’integració constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es
regeixen per les disposicions que els són aplicables de la Llei 2/2005, del 4 d’abril,
de contractes d’integració.
Setena. Cessions de crèdits o préstecs hipotecaris
La modificació de l’article 569-28 no és aplicable a les cessions de crèdits o préstecs hipotecaris que hagin tingut lloc abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
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Disposició derogatòria
1. Aquesta llei substitueix el Decret legislatiu 1/1984, del 19 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Compilació del dret civil de Catalunya.
2. Es deroguen les lleis següents:
a) La Llei 10/1987, del 25 de maig, de reforma de l’article 6 de la Compilació del
dret civil de Catalunya.
b) La Llei 12/1988, del 21 de novembre, de modificació de la Llei 11/1985, del 13
de juny, de protecció de menors.
c) La Llei 8/1990, del 9 d’abril, de modificació de la regulació de la llegítima.
d) La Llei 7/1991, del 27 d’abril, de filiacions.
e) La Llei 39/1991, del 30 de desembre, de tutela i institucions tutelars.
f) La Llei 8/1993, del 30 de setembre, de modificació de la Compilació en matèria de relacions patrimonials entre cònjuges.
g) La Llei 10/1996, del 29 de juliol, d’aliments entre parents.
h) La Llei 11/1996, del 29 de juliol, de modificació de la Llei 39/1991, del 30 de
desembre, de tutela i institucions tutelars.
i) La Llei 12/1996, del 29 de juliol, de la potestat del pare i de la mare.
j) La Llei 6/2000, del 19 de juny, de pensions periòdiques.
k) La Llei 22/2000, del 29 de desembre, d’acolliment de persones grans.
l) La Llei 23/2001, del 31 de desembre, de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura
m) La Llei 2/2005, del 4 d’abril, de contractes d’integració.
n) La Llei 3/2005, del 8 d’abril, de modificació de la Llei 9/1998, del Codi de família, de la Llei 10/1998, d’unions estables de parella, i de la Llei 40/1991, del Codi
de successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya, en matèria d’adopció
i tutela.
o) La Llei 1/2008, del 20 de febrer, de contractes de conreu.
Disposicions finals
Primera. Modificació del llibre primer del Codi civil de Catalunya
1. Es modifiquen les lletres a i b de l’article 121-16 del Codi civil de Catalunya,
que resten redactades de la manera següent:
«a) En les pretensions de les quals siguin titulars persones menors d’edat o que
tinguin la capacitat judicialment modificada mentre no disposin de representació
legal o mentre no hagin nomenat un apoderat, d’acord amb el que estableix l’article
222-2.1, en l’àmbit de les seves funcions.
»b) En les pretensions entre cònjuges, mentre dura el matrimoni, fins a la separació legal o de fet.»
2. Es modifica la lletra e de l’article 121-16 del Codi civil de Catalunya, que resta
redactada de la manera següent:
«e) En les pretensions entre la persona que exerceix els càrrecs de tutor, curador, administrador patrimonial, defensor judicial o acollidor i la persona menor o
que tingui la capacitat judicialment modificada, mentre es manté la funció corresponent.»
Segona. Modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya
1. S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 211-3 del Codi civil de Catalunya, amb el
text següent:
«4. L’autoritat judicial s’ha de pronunciar expressament sobre la capacitat per a
exercir el dret de sufragi quan declari la modificació de la capacitat d’una persona,
d’acord amb el que estableix la legislació processal i de règim electoral.»
2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 211-7 del Codi civil de Catalunya, que resta
redactat de la manera següent:
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«2. La capacitat del menor emancipat es complementa amb l’assistència del cònjuge o del convivent major d’edat en cas de matrimoni o de convivència estable en
parella de l’emancipat, dels progenitors o, a manca d’aquests, del curador.»
3. Se suprimeix la lletra a de l’apartat 1 de l’article 211-8 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
«Article 211-8. Formes d’emancipació
»1. L’emancipació pot tenir lloc:
»a) Per consentiment dels qui exerceixen la potestat parental o la tutela.
»b) Per resolució judicial.
»2. L’emancipació és irrevocable i s’ha de fer constar al Registre Civil. Mentre
no s’inscrigui, no produeix efectes contra tercers.»
4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 222-21 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
«1. El tutor i, si n’hi ha, l’administrador patrimonial han de fer inventari del patrimoni del tutelat, en el termini de dos mesos a partir de la presa de possessió del
càrrec. El lletrat de l’Administració de justícia pot prorrogar aquest termini per causa justa fins a un màxim de dos mesos.»
5. Es modifica l’article 222-29 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de
la manera següent:
«Article 222-29. Conflicte d’interessos
»En el cas de conflicte d’interessos amb el tutelat, si hi ha dos tutors o un tutor i un
administrador patrimonial, la persona afectada és substituïda per l’altra. Si només hi ha
un tutor o si el conflicte d’interessos també hi és amb relació a la persona que l’hauria de
substituir, el lletrat de l’Administració de justícia ha de nomenar un defensor judicial.»
6. Es modifica la lletra a de l’article 223-1 del Codi civil de Catalunya, que resta
redactada de la manera següent:
«a) Els menors d’edat emancipats, si els progenitors han mort o han quedat impedits per a exercir l’assistència prescrita per la llei, llevat del menor emancipat casat
o convivent en parella estable amb una persona plenament capaç.»
7. Es modifica la lletra b de l’article 223-9 del Codi civil de Catalunya, que resta
redactada de la manera següent:
«b) El matrimoni o la convivència en parella estable del menor emancipat amb
una persona plenament capaç.»
8. Es modifica l’article 224-1 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de
la manera següent:
«Article 224-1. Defensor judicial
»El lletrat de l’Administració de justícia ha de nomenar un defensor judicial en
els casos següents:
»a) Si hi ha un conflicte d’interessos entre el tutor i el tutelat, o entre el curador
i la persona posada en curatela.
»b) Si ho exigeixen les circumstàncies de la persona que ha d’ésser tutelada,
mentre la tutela no es constitueixi.
»c) Mentre no es constitueixi la curatela de pròdigs o de persones en situació
d’incapacitat relativa.
»d) En els supòsits en què per qualsevol causa els tutors o curadors no exerceixin llurs funcions, mentre no acabi la causa o no es designi una altra persona per a
l’exercici dels càrrecs.
»e) En els altres casos determinats per la llei.»
9. Es modifica l’article 224-2 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de
la manera següent:
«Article 224-2. Nomenament
»1. El lletrat de l’Administració de justícia nomena defensor judicial, d’ofici o a
petició del ministeri fiscal, del tutor, del curador, del mateix menor o de qualsevol
persona amb un interès legítim.
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»2. El nomenament ha de recaure en la persona que el lletrat de l’Administració de justícia cregui més idònia, tenint en compte el fet que determina el nomenament.»
10. Es modifica l’article 224-3 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de
la manera següent:
«Article 224-3. Actuació
»En els casos de conflicte d’interessos, l’actuació del defensor judicial es limita
als actes que n’hagin determinat el nomenament.»
11. Es modifica l’article 231-26 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de
la manera següent:
«Article 231-26. Ineficàcia per nul·litat, separació legal o divorci
»Els capítols queden sense efecte si es declara nul el matrimoni, si hi ha separació legal o si el matrimoni es dissol per divorci, però conserven l’eficàcia:
»a) El reconeixement de fills fet per qualsevol dels cònjuges.
»b) Els pactes fets en previsió de la ruptura matrimonial.
»c) Els pactes successoris en els casos en què ho estableix aquest codi.
»d) Els pactes que tenen els capítols com a instrument merament documental.»
12. Es modifica l’apartat 1 de l’article 231-30 del Codi civil de Catalunya, que
resta redactat de la manera següent:
«1. Correspon al cònjuge supervivent, no separat legalment, o de fet, la propietat
de la roba, del mobiliari i dels estris que formen el parament de l’habitatge conjugal.
Els dits béns no es computen en el seu haver hereditari.»
13. Es modifica l’article 231-31 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de
la manera següent:
«Article 231-31. Any de viduïtat
»1. Durant l’any següent a la mort o declaració de mort d’un dels cònjuges, el
supervivent no separat legalment o de fet que no sigui usufructuari universal del patrimoni del premort té dret a continuar usant l’habitatge conjugal i a ésser alimentat
a càrrec d’aquest patrimoni, d’acord amb el nivell de vida que havien mantingut els
cònjuges i amb la importància del patrimoni. Aquest dret és independent dels altres
que li corresponguin en virtut de la defunció del premort.
»2. El cònjuge supervivent perd els drets a què fa referència l’apartat 1 si, durant l’any següent a la mort o declaració de mort del seu cònjuge, es torna a casar o
passa a viure maritalment amb una altra persona, i també si abandona o negligeix
greument els fills comuns en potestat parental. En cap cas no està obligat a tornar
l’import dels aliments percebuts.»
14. Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 232-16 del Codi civil de Catalunya, que resta redactada de la manera següent:
«a) La nul·litat o la dissolució del matrimoni o la separació legal.»
15. Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 232-36 del Codi civil de Catalunya, que resta redactada de la manera següent:
«a) La nul·litat o la dissolució del matrimoni o la separació legal.»
16. Es modifica la rúbrica del capítol III del títol III del llibre segon del Codi civil
de Catalunya, que resta redactada de la manera següent:
«Capítol III. Els efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació legal»
17. Es modifica l’article 233-2 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de
la manera següent:
«Article 233-2. Mesures definitives
»1. Si els cònjuges arriben a un acord sobre les mesures reguladores de la separació o el divorci o sobre les conseqüències de la nul·litat del matrimoni, han de
formular un conveni amb el contingut que escaigui de conformitat amb els apartats
4, 5 i 6.
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»2. Si els cònjuges tenen fills menors no emancipats o amb la capacitat modificada judicialment que depenguin d’ells, han de presentar el conveni a l’autoritat judicial perquè sigui aprovat. També ho han de fer, en tot cas, si es tracta d’un conveni
regulador de les conseqüències de la nul·litat del matrimoni.
»3. Si els cònjuges no es troben en els supòsits de l’apartat 2, poden formular
el contingut del conveni davant d’un lletrat de l’Administració de justícia o en una
escriptura pública davant de notari. En aquests casos, cal que els cònjuges intervinguin personalment en l’atorgament, estiguin assistits per un lletrat en exercici i expressin la voluntat inequívoca de separar-se o divorciar-se.
»4. Si els cònjuges tenen fills comuns que estan sota llur potestat, el conveni regulador ha de contenir:
»a) Un pla de parentalitat, d’acord amb el que estableix l’article 233-9.
»b) Els aliments que els han de prestar, tant respecte a les necessitats ordinàries
com a les extraordinàries, indicant-ne la periodicitat, la modalitat de pagament, els
criteris d’actualització i, si ho han previst, les garanties.
»c) Si escau, el règim de relacions personals amb els avis i els germans que no
convisquin en el mateix domicili.
»5. A més del que estableix l’apartat 4, el conveni regulador també ha de contenir, si escau:
»a) La prestació compensatòria que s’atribueix a un dels cònjuges, indicant-ne
la modalitat de pagament i, si escau, la durada, els criteris d’actualització i les garanties.
»b) L’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu parament.
»c) La compensació econòmica per raó de treball.
»d) La liquidació del règim econòmic matrimonial i la divisió dels béns en comunitat ordinària indivisa
»6. A més del que estableixen els apartats 4 i 5, en el conveni regulador els cònjuges també poden acordar aliments per als fills majors d’edat o emancipats que no
tinguin recursos econòmics propis.»
18. Es modifica l’apartat 1 de l’article 233-3 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
«1. En els supòsits que estableix l’apartat 2 de l’article 233-2, els pactes adoptats
en conveni regulador han d’ésser aprovats per l’autoritat judicial, llevat dels punts
que no siguin conformes amb l’interès dels fills menors.»
19. Es modifica l’apartat 1 de l’article 233-7 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
«1. Les mesures establertes per un procés matrimonial o per un conveni atorgat
davant de notari o lletrat de l’Administració de justícia es poden modificar, mitjançant una resolució judicial posterior, si varien substancialment les circumstàncies
concurrents en el moment de dictar-les. També es poden modificar, en tot cas, de
comú acord entre els cònjuges dins de llurs facultats d’actuació.»
20. Es modifica l’apartat 1 de l’article 233-8 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
«1. La nul·litat del matrimoni, el divorci o la separació no alteren les responsabilitats que els progenitors tenen envers els fills d’acord amb l’article 236-17.1. En conseqüència, aquestes responsabilitats mantenen el caràcter compartit i, en la mesura
que sigui possible, s’han d’exercir conjuntament.»
21. Es modifica l’article 233-14 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de
la manera següent:
«Article 233-14. Prestació compensatòria
»1. El cònjuge la situació econòmica del qual, com a conseqüència de la ruptura de la convivència, resulti més perjudicada té dret a una prestació compensatòria
que no excedeixi el nivell de vida de què gaudia durant el matrimoni ni el que pugui
mantenir el cònjuge obligat al pagament, tenint en compte el dret d’aliments dels
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fills, que és prioritari. En cas de nul·litat del matrimoni, hi té dret el cònjuge de bona
fe, en les mateixes circumstàncies.
»2. Es perd el dret a reclamar la prestació compensatòria si no se sol·licita en el
primer procés matrimonial o s’estableix en el primer conveni regulador.»
22. Es modifica l’article 233-15 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat
de la manera següent:
«Article 233-15. Determinació de la prestació compensatòria
»Per a fixar l’import i la durada de la prestació compensatòria, s’ha de valorar
especialment:
»a) La posició econòmica dels cònjuges, tenint en compte, si escau, la compensació econòmica per raó de treball o les previsibles atribucions derivades de la liquidació del règim econòmic matrimonial.
»b) La realització de tasques familiars o altres decisions preses en interès de la
família durant la convivència, si això ha minvat la capacitat d’un dels cònjuges d’obtenir ingressos.
»c) Les perspectives econòmiques previsibles dels cònjuges, tenint en compte
llur edat i estat de salut i la manera com s’atribueix la guarda dels fills comuns.
»d) La durada de la convivència.
»e) Les noves despeses familiars del deutor, si escau.»
23. Es modifica l’apartat 2 de l’article 233-16 del Codi civil de Catalunya, que
resta redactat de la manera següent:
«2. Els pactes de renúncia no incorporats a un conveni regulador no són eficaços
en allò que comprometin la possibilitat d’atendre les necessitats bàsiques del cònjuge creditor.»
24. S’afegeix una lletra, la e, a l’apartat 2 de l’article 233-24 del Codi civil de Catalunya, amb el text següent:
«e) De comú acord entre els cònjuges o per renúncia del cònjuge beneficiari.»
25. Es modifica l’article 234-6 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de
la manera següent:
«Article 234-6. Acords assolits després del cessament de la convivència
»1. Després del cessament de la convivència, els convivents poden acordar els
efectes de l’extinció de la parella estable.
»2. En el cas d’acords assolits després del cessament de la convivència, els convivents de comú acord o un dels convivents amb el consentiment de l’altre poden sotmetre a l’aprovació de l’autoritat judicial una proposta de conveni que inclogui tots
els efectes que l’extinció hagi de produir respecte als fills comuns i entre els convivents. Als acords inclosos en una proposta de conveni s’hi aplica l’article 233-3.
»3. Si no hi ha fills comuns que depenen dels convivents, aquests poden regular
els efectes de l’extinció de la parella estable per mitjà d’un conveni formulat davant
del lletrat de l’Administració de justícia o en una escriptura pública davant de notari.
»4. Els acords assolits fora de conveni es regeixen per l’article 233-5.
»5. Si no hi ha acord entre els convivents, s’aplica el que estableix l’article 233-4.»
26. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 235-5 del Codi civil de Catalunya,
que resten redactats de la manera següent:
«1. Es tenen per fills del marit els nascuts després de la celebració del matrimoni
i dins els tres-cents dies següents a la separació, legal o de fet, dels cònjuges o a la
declaració de nul·litat o a la dissolució del matrimoni.
»2. Els fills nascuts després dels tres-cents dies següents a la separació legal o de
fet dels cònjuges són matrimonials si es prova que han nascut a conseqüència de les
relacions sexuals entre els cònjuges. La mateixa regla s’aplica en el cas de nul·litat
o de dissolució del matrimoni si es prova que les relacions han tingut lloc abans de
produir-se aquests efectes.
27. Es modifica l’apartat 3 de l’article 235-16 del Codi civil de Catalunya, que
resta redactat de la manera següent:
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«3. En les accions de filiació, el lletrat de l’Administració de justícia pot nomenar un defensor judicial si el fill ha d’intervenir per mitjà d’un representant legal i
ho justifica el seu interès.»
28. Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 235-41 del Codi civil de Catalunya, que resta redactada de la manera següent:
«a) El cònjuge de l’adoptant, excepte en el cas de separació legal o de fet, o la
persona amb qui l’adoptant conviu en parella estable.»
Tercera. Modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya
Es modifica l’apartat 1 de l’article 333-9 del Codi civil de Catalunya, que resta
redactat de la manera següent:
«1. El patronat ha d’aprovar els comptes anuals en els sis mesos següents a la
data del tancament de l’exercici. Els comptes s’han de presentar al protectorat en el
termini de trenta dies a comptar del dia en què s’aproven, per mitjà de documents
en suport electrònic garantits amb els sistemes de signatura electrònica admesos per
les administracions públiques.»
Quarta. Modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya
1. Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de l’article 421-17 del Codi civil de Catalunya, que resta redactada de la manera següent:
«b) Que es presenti davant el notari competent a fi que sigui adverat i protocol·
litzat.»
2. Es modifica l’article 421-18 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de
la manera següent:
«Article 421-18. Adveració
»1. El notari competent per a adverar el testament hològraf n’ha de comprovar
l’autenticitat d’acord amb la llei.
»2. El notari, si resulta que el testament hològraf és autèntic, l’ha de protocol·litzar. Altrament, l’ha de denegar.
»3. Tant si s’autoritza la protocol·lització del testament hològraf com si no s’autoritza, els interessats poden fer valer llurs drets en el judici corresponent.»
3. Es modifica l’article 421-19 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de
la manera següent:
«Article 421-19. Caducitat del testament
»1. Els testaments hològrafs caduquen si no es presenten davant del notari competent en el termini de quatre anys comptats des de la mort del testador perquè siguin adverats i protocol·litzats.
»2. Si durant el termini que fixa l’apartat 1 es presenta una demanda per raó de
l’estimació o desestimació de l’adveració, el testament s’ha de protocol·litzar en el
termini de sis mesos comptats des del moment en què la resolució judicial esdevé
ferma.»
4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 422-13 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
«1. La institució d’hereu, els llegats i les altres disposicions que s’hagin ordenat a
favor del cònjuge del causant esdevenen ineficaços si, després d’haver estat atorgats,
els cònjuges se separen de fet o legalment, o es divorcien, o el matrimoni és declarat
nul, i també si en el moment de la mort hi ha pendent una demanda de separació,
divorci o nul·litat matrimonial, llevat de reconciliació.»
5. Es modifica l’apartat 1 de l’article 429-4 del Codi civil de Catalunya, que resta
redactat de la manera següent:
«1. El càrrec de marmessor és voluntari, però, una vegada acceptat, encara que
sigui tàcitament, l’acceptant no es pot excusar de continuar en l’exercici del càrrec
sense una causa justa apreciada pel lletrat de l’Administració de justícia o pel notari.»
6. Es modifica l’apartat 2 de l’article 429-13 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

3.01.01. Projectes de llei

51

BOPC 290
20 de desembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei

«2. Si no s’ha fixat un termini per a complir l’encàrrec i els marmessors no l’han
complert dins d’un any a comptar de l’acceptació del càrrec, qualsevol dels interessats pot sol·licitar al notari o al lletrat de l’Administració de justícia que requereixi
als marmessors que el compleixin en el termini que es fixi amb sanció de caducitat
del càrrec i sens perjudici de les responsabilitats que resultin de la demora.»
7. Es modifica l’apartat 1 de l’article 429-15 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
«1. Si no resta cap marmessor ni cap substitut en l’exercici del càrrec i no s’ha
complert encara totalment la missió o l’encàrrec dels marmessors universals, o els
encàrrecs atribuïts als particulars, qualsevol dels interessats en la successió pot sol·
licitar al lletrat de l’Administració de justícia o al notari que, si ho creu procedent,
designi un o més marmessors datius amb les mateixes funcions i facultats que els
marmessors testamentaris.»
8. Es modifica l’apartat 1 de l’article 442-6 del Codi civil de Catalunya, que resta
redactat de la manera següent:
«1. El cònjuge vidu no té dret a succeir abintestat al causant si en el moment de
l’obertura de la successió n’estava separat legalment o de fet o si hi havia pendent
una demanda de nul·litat del matrimoni, de divorci o de separació, llevat que els cònjuges s’haguessin reconciliat.»
9. Es modifica l’apartat 2 de l’article 442-12 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
«2. En el cas a què fa referència l’apartat 1, l’herència és acceptada a benefici
d’inventari mitjançant una resolució administrativa.»
10. Es modifica l’apartat 1 de l’article 461-6 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
«1. La repudiació de l’herència s’ha de fer de manera expressa en un document
públic.»
11. Es modifica l’article 461-12 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de
la manera següent:
«Article 461-12. Delació i interpel·lació judicial
»1. El dret del cridat a acceptar o repudiar l’herència no està sotmès a termini.
»2. Les persones interessades en la successió, incloent-hi els creditors de l’herència o del cridat, poden sol·licitar al notari, una vegada hagi transcorregut un mes a
comptar de la delació, que requereixi personalment al cridat a fi que, en el termini
de dos mesos, li manifesti si accepta o repudia l’herència, amb advertència expressa
que, si no l’accepta, s’entén que la repudia.
»3. El requeriment personal al cridat s’ha de fer, com a mínim, dues vegades en
dies diferents. Si aquest requeriment esdevé infructuós, el notari ha de fer el requeriment per correu certificat i, en cas que no es pugui notificar, s’ha de fer per mitjà
d’edictes publicats en els dos diaris de més tiratge.
»4. Una vegada transcorregut el termini de dos mesos sense que el cridat hagi
acceptat l’herència en escriptura pública, s’entén que la repudia, llevat que sigui un
menor d’edat o un incapaç, cas en el qual s’entén que l’accepta a benefici d’inventari.»
12. Es modifica l’apartat 2 de l’article 461-15 del Codi civil de Catalunya, que
resta redactat de la manera següent:
«2. L’inventari de l’herència s’ha de formalitzar davant notari. Es pot aprofitar
l’inventari pres per a detreure les quartes del fideïcomís o de l’herència gravada amb
llegats. Tanmateix, l’inventari formalitzat per l’hereu en document privat que es presenti a l’Administració pública competent per a la liquidació dels impostos relatius a
la successió també produeix els efectes legals del benefici d’inventari.»
13. Es modifica l’article 464-11 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat
de la manera següent:
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«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
permeti 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 que fixen els articles 621-29 i 621-44.»
Cinquena. Modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
1. Es modifica l’article 531-13 del Codi civil de Catalunya, que resta 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 resta redactat de
la manera següent:
«Article 552-12. Efectes de la divisió
»1. La divisió atribueix a cada adjudicatari 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
divisió 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’apartat 2 de l’article 561-14 del Codi civil de Catalunya, que resta
redactat de la manera següent:
«2. L’usdefruit, si s’ha constituït en consideració expressa al matrimoni o a la
unió estable de parella dels afavorits, en cas de divorci, nul·litat o separació legal o
de fet dels cònjuges o d’extinció de la relació de parella, s’extingeix totalment, llevat
que es demostri que és una altra la voluntat del constituent.»
4. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 565-11 del Codi civil de Catalunya, amb
el text següent:
«5. Als efectes del que disposa l’apartat 1.c, el termini es pot interrompre per
notificació notarial al censatari o bé per nota al marge de la inscripció del cens, que
s’ha de practicar en virtut d’una instància signada pel censalista amb aquesta finalitat.»
5. Es modifica l’article 568-1 del Codi civil de Catalunya, que resta 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 establertes pel negoci jurídic que la constitueix.
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»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 el venedor per a
readquirir el bé venut.
»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.»
6. S’afegeix una secció, la cinquena, al capítol VIII del títol VI del llibre cinquè
del Codi civil de Catalunya, amb el text 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 el venedor per
a readquirir el bé venut, es regeix pel que estableix aquesta secció i, si no és aplicable, 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 determinades existents en el moment de subscriure’s el contracte. Per excepció, si el venedor o els seus successors ocupen la finca venuda a carta de gràcia o la posseeixen
per qualsevol títol, el dret de redimir no s’extingeix pel simple transcurs del termini
pactat i cal un requeriment especial, amb la 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 diverses 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 pagar al titular de la propietat
gravada:
»a) 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.
»b) Les addicions posteriors al preu el valor de les quals es justifiqui.
»c) Les despeses de reparació de la cosa, però no pas les de simple conservació.
»d) Les despeses útils, estimades en l’augment de valor que per aquestes hagi
experimentat la cosa en el moment de la redempció, les quals no poden excedir el
preu de cost ni, en cap cas, el 25% del preu fixat per a la redempció.
»e) 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.
»f) Les despeses de conreu relatives a la producció dels fruits pendents en el moment de la redempció, llevat que el rediment autoritzi el titular de la propietat gravada a recollir-los al temps de la collita.
»g) Les despeses que hagi ocasionat el contracte de venda a carta de gràcia, inclosos els impostos i el lluïsme, si s’ha pactat així.
»Article 568-32. Adquisició pel rediment
»1. Una vegada redimida la cosa venuda a carta de gràcia, resta lliure de les càrregues o els gravàmens que el comprador o els successius titulars de la propietat
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gravada li hagin imposat des de la data de la venda, però el preu de la redempció
resta afecte, fins on abasti, al pagament 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 càrregues o els 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 arrendaments notòriament onerosos que hagi fet
el propietari.
»2. En el moment 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 titulars anteriors.»
7. Es modifica l’apartat 3 de l’article 569-7 del Codi civil de Catalunya, que resta
redactat de la manera següent:
«3. Els retenidors, si no hi ha un acord per a la venda directa, poden alienar el bé
retingut per subhasta pública notarial, d’acord amb les regles següents:
»a) La subhasta, llevat de pacte en contra, s’ha de fer en qualsevol notaria del
municipi on els deutors tenen el domicili, si és a Catalunya, a elecció dels creditors.
Si no hi ha cap notaria al dit municipi, s’ha de fer en qualsevol de les que hi ha a la
capital del districte notarial corresponent.
»b) A la subhasta han d’ésser citats els deutors i, si són unes altres persones, els
propietaris, de la manera que estableix la legislació notarial i, si no es troba alguna
d’aquestes persones, per edictes. La subhasta s’ha d’anunciar, amb un mínim de deu
i un màxim de quinze dies hàbils d’antelació respecte a la data d’aquesta, en un dels
diaris de més circulació en el municipi on hagi de tenir lloc i en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
»c) El tipus de la subhasta ha d’ésser l’acordat entre els creditors i els propietaris.
Si no hi ha acord, el tipus ha d’ésser, com a mínim, igual a l’import de les obligacions que han originat la retenció més les despeses previstes per a l’alienació i el lliurament del bé. No obstant això, es pot establir com a tipus l’import que resulti d’un
peritatge tècnic aportat pels retenidors si és més alt que l’anterior.
»d) Si en la subhasta no es presenta cap postura, els retenidors poden fer seu el
bé si atorguen una carta de pagament de tot el crèdit i assumeixen les despeses del
procediment.»
8. Es modifica l’apartat 3 de l’article 569-8 del Codi civil de Catalunya, que resta
redactat de la manera següent:
«3. Els retenidors, si no hi ha un acord per a la venda directa, poden fer l’alienació per subhasta pública notarial, d’acord amb les regles següents:
»a) La subhasta s’ha de fer a la notaria del lloc on és situada la finca o, si n’hi ha
més d’una, a la que li correspongui per torn.
»b) Els retenidors han de requerir al notari competent la iniciació del procediment i han d’aportar la inscripció en una escriptura pública de la constitució de la
retenció o, si escau, la resolució judicial corresponent.
»c) El notari, després d’haver examinat la documentació presentada, ha de sol·
licitar al Registre de la Propietat el certificat de domini i càrregues de la finca o el
dret inscrits sobre els quals recau el dret objecte de la retenció. L’expedició del certificat s’ha de fer constar en el marge de la inscripció del dret de retenció.
»d) Una vegada transcorreguts cinc dies hàbils des de la recepció del certificat
del Registre de la Propietat, sense necessitat de requerir el pagament als deutors, el
notari ha de notificar l’inici de les actuacions als titulars del dret retingut, als propietaris de la finca si són unes altres persones i, en ambdós casos, si consta que es
tracta de llur habitatge familiar, als cònjuges o als convivents.
»e) Una vegada s’ha fet la notificació, els deutors i els propietaris poden paralitzar la subhasta dipositant davant del notari, en els vint dies hàbils següents, l’import
suficient per a satisfer el deute, amb els interessos corresponents i les despeses originades fins al moment de fer el dit dipòsit. Una vegada transcorregut aquest termini,
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s’ha d’anunciar la subhasta, amb una antelació d’almenys quinze dies hàbils, en un
dels diaris de més circulació en el municipi on s’ha de fer i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
»f) El tipus de la subhasta és el que acorden els creditors i els propietaris d’acord
amb l’article 569-7.
»g) Si no es presenta cap postura a la subhasta, els retenidors poden fer seu el
bé si atorguen una carta de pagament de tot el crèdit i assumeixen les despeses del
procediment.
»h) Una vegada adjudicada la finca o el dret retinguts, els seus titulars o, si s’hi
neguen o no n’hi ha, l’autoritat judicial han d’atorgar una escriptura de venda a favor dels adjudicataris, que poden inscriure llur dret en el Registre de la Propietat.
Les càrregues anteriors a l’adjudicació subsisteixen i les posteriors s’extingeixen i
es cancel·len.»
9. Es modifiquen les lletres c i d de l’apartat 4 de l’article 569-20 del Codi civil
de Catalunya, que resten redactades de la manera següent:
«c) En la subhasta no s’admeten postures inferiors a l’import del deute garantit
per la penyora més un 20% per les despeses del procediment.
»d) Si el bé no s’aliena en la subhasta, els creditors poden fer seu el bé si atorguen
una carta de pagament de tot el crèdit i assumeixen les despeses del procediment.»
10. Es modifica l’article 569-28 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat
de la manera següent:
«Article 569-28. Obligacions garantides per una hipoteca i cessió del crèdit hipotecari
»1. Es pot constituir una hipoteca en garantia de totes les classes d’obligacions,
d’acord amb el que estableix la legislació hipotecària i amb el que, per a cada cas,
disposa la subsecció segona.
»2. El titular d’un crèdit o préstec hipotecari que transmet el seu dret ho ha de
notificar fefaentment al deutor i, si escau, al titular registral del bé hipotecat, com
a pressupòsit per a la legitimació del cessionari, i ha d’indicar el preu convingut o
el valor que es dóna al dret i les condicions essencials de la cessió. La renúncia del
deutor a la notificació en qualsevol moment és nul·la.»
11. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 569-36 del Codi civil de Catalunya, que resten redactats de la manera següent:
«Article 569-36. Hipoteca en garantia de pensions compensatòries
»1. Els cònjuges amb dret a percebre una prestació compensatòria en forma de
pensió o una pensió alimentària, en cas de nul·litat del matrimoni, divorci o separació legal, poden exigir que se’ls en garanteixi la percepció per mitjà d’una hipoteca
sobre els béns dels cònjuges deutors.
»2. Les condicions de la hipoteca es poden establir de comú acord entre els cònjuges en el conveni regulador aprovat judicialment o atorgat davant de notari o en un
conveni posterior. Si no hi ha pacte, a petició del cònjuge amb dret a pensió, l’autoritat judicial que ha conegut del procediment pot fixar les condicions per mitjà d’una
resolució, donant audiència a ambdues parts.»
Sisena. Modificació de la Llei 5/2006, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
S’afegeix una disposició transitòria, la vint-i-unena, a la Llei 5/2006, del 10 de
maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, amb el
text següent:
«Vint-i-unena. Aplicació de l’article 565-11.5
»L’article 565-11.5 del Codi civil de Catalunya s’aplica a tots els censos, qualsevol que en sigui la data de constitució. El còmput del termini s’inicia en el moment
de l’entrada en vigor d’aquesta llei.»
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Setena. Modificació de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge
Es modifica la lletra k de l’article 3 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del
dret a l’habitatge, que resta redactada de la manera següent:
«k) Masoveria urbana: el contracte onerós en virtut del qual el propietari d’un
immoble el cedeix al masover urbà perquè faci les obres de reparació, manteniment
i millorament necessàries per tal que l’immoble sigui habitable o per a mantenir-lo
en condicions d’habitabilitat. Es regeix pel que hagin convingut les parts i, si no hi
ha pacte, la durada del contracte és de cinc anys. Les obres han de constar en el contracte i el propietari el pot resoldre si el masover no les fa en el termini acordat, que,
si no hi ha pacte, és de cinc anys.»
Vuitena. Habilitació
S’habilita el departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia i desenvolupament del món rural, per tal que, reglamentàriament, en el termini de sis mesos, estableixi els models de contractes de conreu.
Novena. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2018.
Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
La secretària de la Comissió (en funcions), Anna Simó i Castelló; el president de
la Comissió, Germà Gordó i Aubarell

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE
ESMENES RESERVADES PEL GP DE CIUTADANS

Esmena 5
GP de Ciutadans (1)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 621-2 que resta redactat de la següent manera

1. Segons el previst a la normativa general aplicable, 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 propòsit principalment aliè
a aquestes activitats.
Esmena 7
GP de Ciutadans (2)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 621-2 que resta redactat de la següent
manera

2. Segons el previst a la normativa general aplicable, en la compravenda de consum és ineficaç, amb l’abast previst a la normativa general aplicable, qualsevol pacte, clàusula o estipulació que, modifiqui, en perjudici del consumidor i sens causa
justificada, el règim dispositiu de protecció establert per la llei.
Esmena 8
GP de Ciutadans (3)
D’addició a l’article 621-3 que resta redactat de la següent manera

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, que siguin objecte d’una compravenda civil segons la normativa general
aplicable.
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Esmena 10
GP de Ciutadans (4)
D’addició a l’article 621-4 que resta redactat de la següent manera

Article 621-4. Prohibicions
No poden adquirir, en els termes previstos en aquesta llei i la legislació general
i especial aplicable, en virtut de contracte de compravenda, directament o per persona 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.
Esmena 12
GP de Ciutadans (5)
De modificació de l’article 621-5 que resta redactat de la següent manera

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, sempre que la voluntat de les parts no sigui contraria,
que el preu és el generalment cobrat en circumstàncies comparables, en el moment
de la conclusió del contracte i en relació amb béns de naturalesa similar i sempre
que no es tracti de contracte en els que l’aleatorietat formi part de la causa determinant de la seva conclusió.
2. Si el contracte estableix que el preu sigui determinat per una de les parts o per
tercers, només és possible oposar-se a la determinació no sigui conforme als termes
i condicions pactats i legalment aplicables.
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, sempre i quan no hagi estat prèviament acceptat. 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 legalment obligada i qualsevol cost a càrrec del comprador.
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 les possibles causes d’alteració del
preu que raonablement conegui i de la manera com es determina el preu.
Esmena 23
GP de Ciutadans (6)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 621-8 que resta redactat de la següent
manera

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 pot quedar afecta a la seva devolució en els termes i l’abast
previst a la legislació hipotecaria aplicable.
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Esmena 29
GP de Ciutadans (7)
D’addició d’un nou punt 6 a l’article 621-10 que resta redactat de la següent
manera:

6. El lliurament del bé en qualsevol de les seves modalitats comportarà la transmissió de la seva propietat.
Esmena 47
GP de Ciutadans (8)
D’addició a l’article 621-22 que resta redactat de la següent manera

Article 621-22. Manca de lliurament dels accessoris i dels documents relacionats
La manca del lliurament dels accessoris, instruccions d’ús, consum i maneig,
especialment, les relatives a la instal·lació o el funcionament o qualsevol altre document que raonablement el comprador pot esperar obtenir d’acord amb el contracte
es considera manca de conformitat sempre que impedeixi l’ús i el gaudi efectiu de la
cosa que el comprador raonablement podia esperar.
Esmena 61
GP de Ciutadans (9)
De modificació de a l’apartat 1 de l’article 621-29 que resta redactat de la
següent manera

1. Llevat de pacte en contrari o que del contracte o la legislació especial en resulti altrament, el venedor no respon de la manca de conformitat que es manifesti cinc
anys després del moment de lliurament del bé.
Esmena 83
GP de Ciutadans (10)
De modificació i addició de l’article 621-44 que resta redactat de la següent
manera

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 cinc anys, llevat
que la llei disposi un altre termini.
2. No obstant, les pretensions i accions dels remeis relatius a la reducció del preu
previst a l’article 621-42 s’extingeixen als sis mesos del lliurament efectiu de la cosa.
Esmena 85
GP de Ciutadans (11)
De modificació de l’article 621-45 que resta redactat de la següent manera

621-45. Avantatge injust
1. El contracte de compravenda de bens immobles 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
imperiosa, 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
obtenint un benefici excessiu o un avantatge manifestament injust.
En tot cas, s’entendrà per benefici excessiu o avantatge manifestament injust
aquell que acreditadament per la part que ho invoqui superi en més d’un cinquanta
per cent el preu de mercat objectivament determinat en el moment de formalització
del contracte.
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Esmena 90
GP de Ciutadans (13)
De modificació de l’article 621-47 que resta redactat de la següent manera

Article 621-47. Efectes
En els supòsits regulats pels articles 621-45 i 621-46, a petició de la part perjudicada i segons al previst a la normativa general i especial aplicable, l’autoritat
judicial procedirà, segons el previst en la normativa general i especial aplicable, a
deixar sense efectes les clàusules que causin el desequilibri en els drets i obligacions del consumidor o que s’hagin estipulat sense causa justificada en el seu perjudici i només quan havent deixat sense efecte les clàusules afectades no sigui possible
mantenir el contracte i aquesta no sigui perjudicial pel consumidor, es declararà la
seva rescissió.
Esmena 92
GP de Ciutadans (14)
De modificació de l’article 621-48 que resta redactat de la següent manera

Article 621-48. Accions
Sens perjudici de les acciones derivades de la legislació general i especial en
matèria de condicions generals i de protecció de consumidores i usuaris, 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.
Esmena 110
GP de Ciutadans (16)
De modificació de l’article 621-54 que resta redactat de la següent manera

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 termini 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 i al procediment per fer-la efectives les normes generals i especials aplicables.
Esmena 133
GP de Ciutadans (17)
De supressió de la lletra c de l’article 623-4 que resta redactat de la següent
manera

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.
c) Si se cedeixen només aprofitaments relatius a la caça.
d) Si se cedeix una explotació ramadera de caràcter intensiu.
e) Si la cessió de l’ús de la finca no té la finalitat de destinar-la a una activitat
agrícola, ramadera o forestal.
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Esmena 134
GP de Ciutadans (19)
De modificació del punt 1 de l’article Article 623-8. Règim jurídic

Apartat 623-8 que resta redactat de la següent manera
1. Els contractes de conreu es regeixen pels pactes convinguts entre les parts
contractants i, si no n’hi ha, per l’ús i el costum de la comarca i en qualsevol cas de
conformitat amb el que estableix aquest Codi i la normativa general i especial aplicable i en especial la normativa de lluita contra la morositat empresarial que sigui
aplicable. Supletòriament, és aplicable la resta de disposicions d’aquest Codi.

ESMENES RESERVADES PEL GP SOCIALISTA

Esmena 6
GP Socialista (1)
D’addició d’un incís a l’apartat segon de l’article 621-2

Article 621-2. Compravenda de consum
[...]
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 amb caràcter imperatiu, sempre i quan que aquest pacte, clàusula
o estipulació no hagi estat redactada pel consumidor.
Esmena 14
GP Socialista (2)
De modificació de l’apartat primer de l’article 621-5

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
comparables, en el del moment de la conclusió del contracte i en relació amb béns
de naturalesa similar.
Esmena 15
GP Socialista (3)
De supressió de l’apartat segon de l’article 621-5

Article 621-5. Determinació del preu
2. Si el contracte estableix que el preu sigui determinat per una de les parts o per
tercers, només és possible oposar-se a la determinació manifestament no raonable,
o feta fora del termini pactat o adient ateses les circumstàncies.
Esmena 17
GP Socialista (4)
De supressió de l’apartat tercer de l’article 621-5

Article 621-5. Determinació del preu
3. En cas de manifesta no raonabilitat del preu o de determinació intempestiva,
s’aplica l’apartat 1 d’aquest article.
Esmena 56
GP Socialista (5)
D’addició d’un incís a l’apartat quart de l’article 621-27

Article 621-27. Examen del bé venut
4. Les disposicions d’aquest article no s’apliquen a la compravenda de consum ni
a les vendes entre consumidors.
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Esmena 58
GP Socialista (6)
De modificació de l’apartat primer de l’article 621-28

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 qualsevol cas, el termini per a la notificació és En la compravenda de consum aquest termini és, com a mínim, de dos mesos.
Esmena 84
GP Socialista (7)
De modificació d’un incís de l’apartat primer de l’article 621-44

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 deu anys,
llevat que la llei disposi un altre termini.
Esmena 97
GP Socialista (8)
De modificació de l’apartat primer de l’article 621-50

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
cabuda, mesura, o superfície i ús 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 i ús que correspongui segons la qualificació urbanística de l’immoble siguin un requisit per a l’ús
específic, pactat o habitual a què es destinin els immobles de les mateixes característiques.
Esmena 101
GP Socialista (9)
De supressió d’un incís de l’apartat primer de l’Article 621-52

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
preveure les característiques i condicions de l’obra, els terminis inicial i final de la
construcció o rehabilitació i la qualitat dels materials emprats.
Esmena 102
GP Socialista (10)
De supressió de l’apartat segon de l’article 621-52

Article 621-52. Immobles en construcció o rehabilitació prèvia a la llicència
d’obres
[...]
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.
Esmena 105
GP Socialista (11)
De supressió de tot l’article 621-53
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Esmena 112
GP Socialista (13)
De modificació de l’apartat segon de l’article 621-54

Article 621-54. Pacte de condició resolutòria
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 següents. El pacte ha de preveure que per que tingui lloc la resolució la quota o
quotes impagades, inclosos, en el seu cas, els interessos pactats, han de superar un
quinze deu 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 hagut de percebre, d’acord amb el contracte, fins a la data
de la resolució. El venedor haurà de consignar el total de la quantitat retinguda, que
quedarà a disposició a l’aplicació d’una clàusula penal o bé de tercers perjudicats,
si així ho estableix el jutge 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.
Esmena 114
GP Socialista (14)
De modificació de la lletra b de l’apartat tercer de l’article 621-54

Article 621-54. Pacte de condició resolutòria
[...]
3. El procediment notarial és el següent:
[...]
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 establerta al contracte, o qualsevol altra que consideri el comprador. En aquests
casos, el notari dona per acabada la seva intervenció i per conclòs el procediment, i
queda expedita la via judicial o arbitral.
[...]
Esmena 118
GP Socialista (15)
D’addició d’un incís a l’apartat segon de l’article 621-56

Article 621-56. Concepte
[...]
2. En el cas que una de les prestacions consisteixi en béns i diners, el contracte
es qualifica de permuta, en primer lloc si així ho designen les parts i en segon lloc si
el valor dels béns és igual o superior a l’import dels diners.
Esmena 121
GP Socialista (16)
De modificació de l’article 621-58

Article 621-58. Concepte
El contracte de cessió de la propietat d’una finca o de qualsevol altre dret real
que comporti la facultat d’edificar i adquirir allò edificat a canvi de l’adjudicació
d’una construcció futura o resultant de la rehabilitació d’aprofitament urbanístic a
canvi de l’adjudicació 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 horitzontal, amb indicació de cada un dels adjudicataris.
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Esmena 176
GP Socialista (26)
D’addició d’una nova lletra g a l’article 625-8

Article 625-8. Obligacions de l’integrat
Són obligacions de l’integrat:
[...]
g) Comunicar al departament competent en la matèria de ramaderia el fet de
portar a terme l’explotació de bestiar en règim d’integració, dades de l’integrador i
qualsevol canvi d’aquesta situació.
Esmena 179
GP Socialista (27)
De supressió de la lletra b de l’article 625-9

Esmena 180
GP Socialista (28)
De supressió de la lletra c de l’article 625-9

Esmena 181
GP Socialista (29)
De supressió d’un incís de la lletra d de l’article 625-9

Article 625-9. Altres obligacions que deriven del contracte
[...]
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.
Esmena 190
GP Socialista (30)
D’addició d’una nova disposició addicional tercera

Disposició addicional tercera
El contracte d’integració s’ha d’inscriure en un registre específic de contractes
d’integració que s’inclou en el Registre d’Explotacions Agràries de Catalunya, al
qual fa referència la disposició addicional segona de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, i es pot presentar en suport telemàtic, d’acord amb la
norma corresponent de creació de registre telemàtic de documents del departament
competent en matèria de ramaderia.
La casa integradora té l’obligació d’inscriure els contractes d’integració en un
termini de 6 mesos des de la seva signatura.
Esmena 198
GP Socialista (31)
D’addició d’una nova disposició transitòria

Tots els contractes signats amb anterioritat a aquesta Llei s’hauran d’inscriure
en el registre d’Explotacions Agràries de Catalunya en el termini de 6 mesos des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Esmena 202
GP Socialista (32)
D’addició d’una nova disposició final cinquena

Disposició final cinquena. Modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
S’addiciona un nou capítol VII al Títol V del Llibre V del Codi civil de Catalunya
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Capítol VII. Règim de la comunitat especial
Article 556-12 bis. Comunitat especial en els casos de compravenda d’immobles
en construcció, rehabilitació, de cessió de finca o aprofitament urbanístic a canvi de
construcció futura.
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.
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
propietat 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 practica a nom del comprador.

ESMENES RESERVADES PEL GP CATALUNYA SÍ QUE ES POT

Esmena 16
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
De modificació total de l’apartat 2 del paràgraf article 621-5 de l’article 3 que
queda redactat de la manera següent

2. Si el contracte estableix que el preu sigui determinat per tercers, serà possible
oposar-se a la determinació del preu, quan aquesta sigui manifestament no raonable, o feta fora dels paràmetres pactats per les parts o feta fora del termini pactat.
Esmena 19
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
De supressió i addició de l’apartat 3 del paràgraf article 621-6 de l’article 3

3. L’aprovació del comprador ha de tenir lloc en el termini establert en el contracte o, en el seu defecte, en el un termini raonable que hagi assenyalat el venedor
i que sigui suficient per a l’examen del bé atenent a la naturalesa del bé i les seves
circumstàncies. Transcorregut el termini, el silenci del comprador s’entén com a
aprovació.
Esmena 25
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
De supressió i addició de la lletra b de l’apartat 1 del paràgraf article 621-9 de
l’article 3

b) Garantir que el bé és conforme al contracte entregat o posat a disposició del
comprador reuneix les condicions establertes en el contracte.
Esmena 53
GP de Catalunya Sí que es Pot (12)
De supressió i addició de l’apartat 2 del paràgraf article 621-25 de l’article 3

2. En la compravenda de consum, el venedor respon sempre de la manca de
conformitat, llevat que aquesta respongui a circumstàncies concretes i plenament
identificables, fos coneguda pel comprador la conegués i l’hagués acceptada expressament.
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Esmena 59
GP de Catalunya Sí que es Pot (13)
D’addició de l’apartat 3 del paràgraf article 621-28 de l’article 3

3. El comprador sempre, dins del termini general de prescripció, 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.
Esmena 78
GP de Catalunya Sí que es Pot (18)
De supressió de la lletra b del paràgraf article 621-40 de l’article 3

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.
Esmena 91
GP de Catalunya Sí que es Pot (19)
De modificació del paràgraf article 621-48 de l’article 3

Les accions establertes per aquesta subsecció caduquen en el termini de quatre
tres anys des de la conclusió del contracte i no són renunciables en aquest moment.
Esmena 103
GP de Catalunya Sí que es Pot (20)
De supressió i addició de l’apartat 2 del paràgraf article 621-52 de l’article 3

2. Les parts poden fixar que el termini final de construcció, hagi estat fixat o no
en el contracte, que en cap cas pot ser superior a deu anys, i es computi computarà
des de la conclusió del contracte o des de l’obtenció de la llicència. En aquest segon
cas, el termini d’obtenció de la llicència d’obres no pot ser superior a dos anys.
Esmena 107
GP de Catalunya Sí que es Pot (21)
D’addició de l’apartat 4 del paràgraf article 621-53 de l’article 3

4. El venedor o en el seu cas el representant dels propietaris pot atorgar escriptura d’obra nova i de constitució del règim de la propietat 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 practica a nom del comprador.
Esmena 115
GP de Catalunya Sí que es Pot (23)
De supressió de la lletra b de l’apartat 3 del paràgraf article 621-54 de l’article 3

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 establerta 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.
Esmena 116
GP de Catalunya Sí que es Pot (24)
De modificació total de l’apartat 4 del paràgraf article 621-54 de l’article 3 que
queda redactat de la manera següent:

4. La readquisició pel venedor comporta l’obligació de retorn de les quantitats
abonades pel comprador. En el supòsit de discrepància sobre les quantitats a retornar al comprador, el venedor haurà de consignar les quantitats cobrades del comprador, sotmetent les discrepàncies a resolució judicial.
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Esmena 132
GP de Catalunya Sí que es Pot (25)
De supressió de la lletra c del paràgraf article 623-4 de l’article 4

c) Si se cedeix només el dret a adobar amb dejeccions ramaderes.
Esmena 177
GP de Catalunya Sí que es Pot (33)
D’addició d’una nova lletra g al paràgraf article 625-8 de l’article 6

g) Comunicar per escrit al departament competent en matèria de ramaderia el fet
de portar a terme l’explotació de bestiar en règim d’integració, dades de l’integrador
i qualsevol canvi d’aquesta situació.
Esmena 191
GP de Catalunya Sí que es Pot (34)
D’addició d’una nova disposició addicional tercera

Tercera
El contracte d’integració s’ha d’inscriure en un registre específic de contractes
d’integració que s’integra dins del Registre d’Explotacions Agràries de Catalunya,
al qual fa referència la disposició addicional segona de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, i es pot presentar en suport telemàtic, d’acord amb la
norma corresponent de creació de registre telemàtic de documents del departament
competent en matèria de ramaderia. La casa integradora té l’obligació d’inscriure
els contractes d’integració en un termini de 6 mesos des de la seva signatura.

ESMENES RESERVADES PEL GP DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya (1.0)
De supressió de part de l’article 3

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
Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya (1.1)
De supressió de tot l’article 621-1.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya (1.2)
De supressió de tot l’article 621-2.

Esmena 9
GP del Partit Popular de Catalunya (1.3)
De supressió de tot l’article 621-3.

Esmena 11
GP del Partit Popular de Catalunya (1.4)
De supressió de tot l’article 621-4.
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Esmena 13
GP del Partit Popular de Catalunya (1.5)
De supressió de tot l’article 621-5.

Esmena 18
GP del Partit Popular de Catalunya (1.6)
De supressió de tot l’article 621-6.

Esmena 20
GP del Partit Popular de Catalunya (1.7)
De supressió de tot l’article 621-7.

Esmena 22
GP del Partit Popular de Catalunya (1.8)
De supressió de tot l’article 621-8.

Esmena 24
GP del Partit Popular de Catalunya (1.9)
De supressió de tot l’article 621-9.

Esmena 27
GP del Partit Popular de Catalunya (1.10)
De supressió de tot l’article 621-10.

Esmena 30
GP del Partit Popular de Catalunya (1.11)
De supressió de tot l’article 621-11.

Esmena 34
GP del Partit Popular de Catalunya (1.12)
De supressió de tot l’article 621-12.

Esmena 35
GP del Partit Popular de Catalunya (1.13)
De supressió de tot l’article 621-13.

Esmena 36
GP del Partit Popular de Catalunya (1.14)
De supressió de tot l’article 621-14.

Esmena 38
GP del Partit Popular de Catalunya (1.15)
De supressió de tot l’article 621-15.

Esmena 40
GP del Partit Popular de Catalunya (1.16)
De supressió de tot l’article 621-16.

Esmena 42
GP del Partit Popular de Catalunya (1.17)
De supressió de tot l’article 621-17.

Esmena 43
GP del Partit Popular de Catalunya (1.18)
De supressió de tot l’article 621-18.
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Esmena 44
GP del Partit Popular de Catalunya (1.19)
De supressió de tot l’article 621-19.

Esmena 45
GP del Partit Popular de Catalunya (1.20)
De supressió de tot l’article 621-20.

Esmena 46
GP del Partit Popular de Catalunya (1.21)
De supressió de tot l’article 621-21.

Esmena 48
GP del Partit Popular de Catalunya (1.22)
De supressió de tot l’article 621-22.

Esmena 49
GP del Partit Popular de Catalunya (1.23)
De supressió de tot l’article 621-23.

Esmena 51
GP del Partit Popular de Catalunya (1.24)
De supressió de tot l’article 621-24.

Esmena 52
GP del Partit Popular de Catalunya (1.25)
De supressió de tot l’article 621.25

Esmena 54
GP del Partit Popular de Catalunya (1.26)
De supressió de tot l’article 621.26

Esmena 55
GP del Partit Popular de Catalunya (1.27)
De supressió de tot l’article 621-27.

Esmena 57
GP del Partit Popular de Catalunya (1.28)
De supressió de tot l’article 621-28.

Esmena 60
GP del Partit Popular de Catalunya (1.29)
De supressió de tot l’article 621-29.

Esmena 62
GP del Partit Popular de Catalunya (1.30)
De supressió de tot l’article 621-30.

Esmena 64
GP del Partit Popular de Catalunya (1.31)
De supressió de tot l’article 621-31.

Esmena 65
GP del Partit Popular de Catalunya (1.32)
De supressió de tot l’article 621-32.
3.01.01. Projectes de llei

69

BOPC 290
20 de desembre de 2016

Esmena 68
GP del Partit Popular de Catalunya (1.33)
De supressió de tot l’article 621-33.

Esmena 69
GP del Partit Popular de Catalunya (1.34)
De supressió de tot l’article 621-34.

Esmena 70
GP del Partit Popular de Catalunya (1.35)
De supressió de tot l’article 621-35.

Esmena 71
GP del Partit Popular de Catalunya (1.36)
De supressió de tot l’article 621-36.

Esmena 72
GP del Partit Popular de Catalunya (1.37)
De supressió de tot l’article 621-37.

Esmena 75
GP del Partit Popular de Catalunya (1.38)
De supressió de tot l’article 621-38.

Esmena 76
GP del Partit Popular de Catalunya (1.39)
De supressió de tot l’article 621-39.

Esmena 77
GP del Partit Popular de Catalunya (1.40)
De supressió de tot l’article 621-40.

Esmena 79
GP del Partit Popular de Catalunya (1.41)
De supressió de tot l’article 621-41.

Esmena 80
GP del Partit Popular de Catalunya (1.42)
De supressió de tot l’article 621-42.

Esmena 81
GP del Partit Popular de Catalunya (1.43)
De supressió de tot l’article 621-43

Esmena 82
GP del Partit Popular de Catalunya (1.44)
De supressió de tot l’article 621-44.
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Esmena 86
GP del Partit Popular de Catalunya (2.1)
De modificació i supressió de part l’article 3

[...] pot conèixer la manca de conformitat.
Subsecció sisena. Avantatge injust i lesió en més de la meitat
Article 621-45. Avantatge injust
1. Ens els contractes 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
imperiosa, 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
obtenint 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.
Esmena 88
GP del Partit Popular de Catalunya (2.2)
De modificació i supressió de part l’article 3

Article 621-46. Lesió en més de la meitat
1. En els contractes de caràcter onerós, també pot ser rescindit si la part perjudicada prova que, en el moment de la conclusió del contracte, el valor 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.
Esmena 94
GP del Partit Popular de Catalunya (3.1)
De supressió de tot l’article 621-49.

Esmena 96
GP del Partit Popular de Catalunya (3.2)
De supressió de tot l’article 621-50.

Esmena 99
GP del Partit Popular de Catalunya (3.3)
De supressió de tot l’article 621-51.

Esmena 100
GP del Partit Popular de Catalunya (3.4)
De supressió de tot l’article 621-52.

Esmena 106
GP del Partit Popular de Catalunya (3.5)
De supressió de tot l’article 621-53

Esmena 108
GP del Partit Popular de Catalunya (3.6)
De supressió de tot l’article 621-54
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Esmena 119
GP del Partit Popular de Catalunya (4)
D’addició a part de l’article 3

Secció segona. Permuta
Article 621-56. Concepte
[...]
2. En el cas que una de les prestacions consisteixi en béns i diners, el contracte
es qualifica de permuta si així ho han determinat les parts, o si el valor dels béns és
igual o superior a l’import dels diners.
Esmena 120
GP del Partit Popular de Catalunya (5)
D’addició a part de l’article 3

Article 621-57. Règim jurídic
Les normes de la compravenda contingudes al Codi Civil espanyol s’apliquen a la
permuta en allò que siguin compatibles, i cada part es considera comprador respecte
dels béns que ha de rebre i venedor respecte dels béns que ha de lliurar.
Esmena 123
GP del Partit Popular de Catalunya (7)
De supressió i addició a part de l’article 3

Article 621-59. Modalitats
1. La cessió es pot fer mitjançant:
a) La transmissió total d’una finca o de l’aprofitament urbanístic o de qualsevol
altre dret real que comporti la facultat d’edificar i adquirir allò edificat a canvi de
la construcció futura.
En aquest cas, la construcció futura es pot situar en una altra finca diferent de
la cedida.
b) La transmissió d’una quota d’una finca o de l’aprofitament urbanístic o de
qualsevol altre dret real que comporti la facultat d’edificar i adquirir allò edificat,
en la proporció 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
construcció futura es pot situar en una finca altra que la que ha estat cedida.
Esmena 126
GP del Partit Popular de Catalunya (8)
De modificació de part de l’article 3

Article 621-60. Règim general
1. En els contractes de cessió atorgats abans de l’obtenció dels requisits exigits
per la legislació urbanística aplicable 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 obtinguts els requisits exigits per
la legislació urbanística aplicable 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 [...].
Esmena 127
GP del Partit Popular de Catalunya (9)
De modificació i addició a part de l’article 3

Article 621-61. Adquisició
1. En el supòsit de cessió mitjançant la transmissió total de la finca o de l’aprofitament urbanístic o de qualsevol altre dret real que comporti la facultat d’edificar
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i adquirir allò edificat 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 finalitzada l’obra que se li hagi d’adjudicar.
2. En el supòsit de cessió mitjançant la transmissió d’una quota de la finca o de l’aprofitament urbanístic o de qualsevol altre dret real que comporti la facultat d’edificar i adquirir allò edificat, l’adquisició dels habitatges, dels locals o de les altres edificacions que
corresponguin al cedent té lloc a mesura que l’obra es completi.
Esmena 129
GP del Partit Popular de Catalunya (10)
De supressió de tot l’article 621-62.

Esmena 130
GP del Partit Popular de Catalunya (11)
D’addició a part de l’article 3

Article 621-66. Oposició del contracte davant tercers
El contracte de cessió de finca o de l’aprofitament urbanístic o de qualsevol altre dret real que comporti la facultat d’edificar i adquirir allò edificat 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.
Esmena 135
GP del Partit Popular de Catalunya (12)
De modificació de part de l’article 4

[...] i executar adequadament el contracte.
Article 623-8. Règim jurídic
1. Els contractes de conreu es regeixen pels pactes convinguts entre les parts i
supletòriament per aquest Codi així com per l’ús i el costum de la comarca. Supletòriament també són aplicables les disposicions de la Llei d’Arrendament Rústics i
els articles 1575 a 1579 del Codi Civil espanyol.
Esmena 140
GP del Partit Popular de Catalunya (13)
De modificació de part de l’article 4

Article 623-13. Durada
1. Els arrendaments han de tenir la durada fixada per les parts. Davant la manca
de pacte, els contractes han de tenir una durada mínima de set anys.
[...]
Esmena 141
GP del Partit Popular de Catalunya (14)
D’addició a part de l’article 4

Article 623-19. Extinció del contracte
El contracte d’arrendament s’extingeix per les causes fixades per les parts, i en
tot cas, pels supòsits següents:
a) El finiment del termini inicial o de les pròrrogues.
[...]
e) L’acord de les parts d’extingir-lo anticipadament, sense aquesta causa generi a
les parts dret a la indemnització.
f) El canvi de qualificació [...].
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Esmena 142
GP del Partit Popular de Catalunya (15)
De supressió de part de l’article 4

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 [...].
Esmena 143
GP del Partit Popular de Catalunya (16.1)
De supressió de tot l’article 623-24.

Esmena 144
GP del Partit Popular de Catalunya (16.2)
De supressió de l’article 623-25.

Esmena 150
GP del Partit Popular de Catalunya (19)
D’addició a part de l’article 4

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
contribució del propietari en les despeses.
2. Les parts corresponents al parcer i al propietari es poden convenir lliurement
sense que hagin de correspondre al valor de la seva contribució en l’explotació de
la finca.
3. Les parts poden establir lliurement la durada del contracte, tret dels conreus
no permanents on la durada mínima serà de dos anys.
Esmena 151
GP del Partit Popular de Catalunya (20)
D’addició a part de l’article 4

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 establertes per la LAR, en allò que sigui compatible.
Esmena 152
GP del Partit Popular de Catalunya (21)
De supressió de part de l’article 4

[...] 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 [...].
Esmena 158
GP del Partit Popular de Catalunya (22.1)
De supressió de tot l’article 624-8.

Esmena 159
GP del Partit Popular de Catalunya (22.2)
De supressió de tot l’article 624-9.
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Esmena 161
GP del Partit Popular de Catalunya (22.3)
De supressió de tot l’article 624-10.

Esmena 162
GP del Partit Popular de Catalunya (22.4)
De supressió de tot l’article 624-11.

Esmena 192
GP del Partit Popular de Catalunya (23)
D’addició d’una nova disposició addicional tercera

Tercera. Normes d’aplicació supletòria
Tots els contractes regulats en aquest llibre es regeixen supletòriament pel que
disposi el dret comú contingut en el Codi Civil espanyol, Llei d’arrendaments Rústics i la Llei Hipotecària, entre d’altres que li són aplicables.
Esmena 195
GP del Partit Popular de Catalunya (24)
De supressió a la disposició transitòria primera

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.
Esmenes a l’Exposició de motius del Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Esmena 204
GP del Partit Popular de Catalunya (25)
De supressió al paràgraf primer

Exposició de motius
L’objecte d’aquesta llei és establir l’estructura del llibre sisè del Codi civil de
Catalunya, 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 [...]
Esmena 205
GP del Partit Popular de Catalunya (26)
D’addició al paràgraf segon

[...] civil de Catalunya.
En el moment d’iniciar la regulació de la matèria civil que ha de contenir aquest
llibre sisè calia formular una estructura sistemàtica que permetés de fer-hi incorporacions futures d’acord amb el que disposa l’article 129 de l’EAC i el dret comú.
Tenint en compte, doncs, el caràcter de codi obert, [...].
Esmena 206
GP del Partit Popular de Catalunya (27)
De modificació del paràgraf cinquè,

[...] en matèria de compravenda, particularment relacionades amb la rescissió per
lesió i la venda a carta de gràcia, figures que es milloren normativament en aquest
llibre.
En la subsecció primera i senyaladament [...].
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Esmena 207
GP del Partit Popular de Catalunya (28)
De supressió de tot el text dels paràgraf sisè a vint-i-unè.

Esmena 208
GP del Partit Popular de Catalunya (29)
De supressió del paràgraf vint-i-tresè.

Esmena 209
GP del Partit Popular de Catalunya (30)
D’addició al paràgraf trenta-cinquè

Respecte de la derogació de la Compilació, atesa la seva significació en l’ordenament jurídic de Catalunya i amb la idea de continuïtat, s’utilitza la formula de la
substitució normativa, malgrat que, certament, es pot considerar que es tracta d’una
norma derogatòria. Respecte de les lleis de Dret comú i les lleis supletòries que li
sigui d’aplicació a les figures contractuals regulades a aquest llibre, s’ha utilitzat la
fórmula d’incloure a la disposició addicional setena una clàusula de tancament en
forma de remissió legal.
Finalment, en seu de dret transitori [...].

ESMENES RESERVADES PEL GP DE LA CUP-CC

Esmena 196
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
D’addició d’una nova disposició transitòria setena de l’article 8

Setena
S’estableix un termini de seixanta dies naturals perquè aquell que hagi procedit a
la venda d’hipoteques titulitzades, doni compliment a l’article 621-55 bis 2 d’aquest
Codi.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona
250-00627/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 44452; 45652 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 16.12.2016
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 44452)

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 1

1. Encarregar a un ens independent, i en col·laboració amb les entitats i institucions de la zona, un estudi complert sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona, per tal de garantir una correcta diagnosi del territori afectat, per a posterior
prendre les mesures necessàries i garantir que aquest estudi es dugui a terme durant
l’any 2017.
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Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 3

3. Garantir que a partir del 2018 aquests estudis de qualitat de l’aire es realitzin en continu, sobretot en tots aquells municipis afectats per les indústries químiques del Polígon Sud i del Polígon Nord del territori del Camp de Tarragona i que
els costos dels mateixos recaiguin sobre les mateixes empreses que produeixen les
emissions.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45652)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1

1. En el marc de la Taula de Qualitat de l’Aire establir les directrius d’un estudi
complert sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona i encarregar-lo a científics experts independents en col·laboració amb les entitats i institucions de la zona
garantint que es dugui a terme durant l’any 2017.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3

3. Preveure, un cop definit el pla de vigilància, els mecanismes perquè el finançament recaigui sobre el productor d’emissions.

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol educatiu
inclusiu per a estudiants amb síndromes de sensibilització central
250-00634/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 45670 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 16.12.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG.
45670)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 7

7. Seguir desenvolupant, en el marc del Pla operatiu per a l’atenció de les Síndromes de sensibilització central del Departament de Salut, el pla de formació per
capacitar i conscienciar al personal sanitari per a la identificació dels símptomes
inicials, de manera que puguin ser diagnosticats el més aviat possible i rebre els
tractaments adequats, aplicant els protocols elaborats per experts.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un tercer institut
a Tortosa
250-00651/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 45671 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 16.12.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG.
45671)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar planificant les actuacions
d’acord amb les necessitats d’escolarització i les disponibilitats pressupostàries.

Proposta de resolució sobre la segona activitat dels mossos
d’esquadra, els policies locals i els bombers
250-00654/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 43412 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 16.12.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT (REG. 43412)

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
D’addició a la lletra c

c) Promoure que les administracions corresponents dictin les resolucions de canvi de lloc de treball a places de segona activitat provisionals fins l’aprovació, publicació i entrada en vigor de la futura Llei de regulació de la segona activitat d’aplicació
al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra, al Cos
d’Agents Rurals, als cossos de treballadors penitenciaris i al de les policies locals.

Proposta de resolució sobre la responsabilitat patrimonial de
l’Administració relativa a la seguretat privada derivada de la
Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem
250-00656/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 45666 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 16.12.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG.
45666)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta al Govern a abonar proactiva i diligentment,
quan procedeixi d’acord amb la normativa reguladora dels procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, les despeses indegudes que els afiliats de les associacions sindicals de la Seguretat privada van
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haver d’assumir per tal d’adaptar-se a l’article 1 de l’Ordre INT/15/2012, de 17 de
gener, anul·lat mitjançant les sentències 872/2013 del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya i 773/2016 del Tribunal Suprem.

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos
d’Esquadra destinats a casos de violència masclista
250-00664/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 43413; 45669 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 16.12.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT (REG. 43413)

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
D’addició d’un nou apartat 5

5. Incorporar la perspectiva feminista en la formació i en la intervenció del GAV
per tal d’assegurar un enfoc que no revictimitzi a les dones que pateixen violència
masclista.

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG.
45669)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió del punt 1

1. Fer un estudi, amb caràcter urgent i dins del present període de sessions, que determini les necessitats reals del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra que hagin de ser destinats al Grup d’Atenció a la Víctima (GAV).
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Un cop determinades les necessitats reals, es prenguin les mesures necessàries
que estableixi aquest estudi
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. Continuar els programes de formació i especialització dels efectius del cos de
Mossos d’Esquadra destinats a GAV.
Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 4

4. Continuar els programes de formació específica destinada a les unitats de seguretat ciutadana per tal de dotar-les de millors recursos per a identificar indicis de
problemes de violència de gènere.
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3.40.

Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

Procediments de participació en l’aplicació dels principis de
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
3.40.02.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les
estadístiques integrades sobre explotacions agrícoles i pel qual es
deroguen els reglaments (CE) 1166/2008 i (UE) 1337/2011
295-00108/11
TEXT PRESENTAT
Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.12.2016
Reg. 45820 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació,
Relacions Institucionals i Transparència, 16.12.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a las estadísticas integradas sobre explotaciones
agrícolas y por el que se derogan los Reglamento (CE) n.º 1166/2008
y (UE) n.º 1337/2011 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 786
final] COM(2016) 786 final. Anexos [2016/0389 (COD)] {SWD(2016) 429 final}
{SWD(2016) 430 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
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.
Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento 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, 9.12.2016 COM(2016) 786 final 2016/0389 (COD)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas y
por el que se derogan los Reglamento (CE) n.º 1166/2008 y (UE) n.º
1337/2011 (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2016) 429 final}
{SWD(2016) 430 final}
Exposición de motivos
1. Contexto de la propuesta
Motivación y objetivos de la propuesta

Los responsables de la formulación de políticas necesitan información estadística
adicional sobre agricultura para poder planificar, realizar el seguimiento y evaluar
el impacto y la eficiencia de las actuales políticas y sus posibles cambios. Dichos
cambios se refieren, por ejemplo, al impacto de la agricultura en el medio ambien3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
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te y a las prácticas agrícolas sostenibles. Una evaluación del Sistema Europeo de
Estadísticas Agrícolas (SEEA) llegó a la conclusión de que, si bien los principales
usuarios de estadísticas agrícolas están bastante satisfechos con el nivel de detalle
y calidad de estas estadísticas, no están muy conformes con la falta de datos sobre
elementos concretos (balances de suministro, precios y alquileres de la tierra, flujo
de nutrientes, datos sobre el medio ambiente y otros) y consideran que el sistema es
demasiado rígido y no permite introducir rápidamente nuevas colecciones de datos.
Las estadísticas agrícolas utilizadas a nivel de la Unión se toman de varias fuentes: encuestas estadísticas, datos administrativos, datos de explotaciones y otras
empresas, así como datos a nivel de explotación en forma de un censo agrícola y
muestras. La presente propuesta se refiere a esta última fuente de datos estadísticos
agrícolas.
El sistema actual para producir estadísticas europeas a nivel de explotación y hogar agrícola se basa en el Reglamento (CE) n.º 1166/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo1. Los datos se recopilan a partir de muestras y cada diez años a partir
de un censo. La última encuesta realizada en el marco de ese Reglamento fue la Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas de 2016.
Esta iniciativa forma parte del Programa de Adecuación y Eficacia de la Reglamentación (REFIT) y constituye el primer paso de la Estrategia en materia de
Estadísticas Agrícolas para 2020 y años posteriores, que pretende racionalizar el
SEEA en su conjunto y hacer que el proceso de recopilación de datos sea más eficiente y pertinente. Las dos propuestas de Reglamento de la estrategia, la primera de
las cuales se recoge en el presente documento, deben garantizar la comparabilidad y
coherencia de los datos agrícolas a largo plazo. El SEEA debería ser suficientemente
sólido y eficiente, y también debería garantizar el mantenimiento de la alta calidad
de las estadísticas, algo que puede resultar un reto dados los constantes cambios en
este ámbito. Este primer Reglamento tiene por finalidad garantizar la continuación
de la serie de encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas europeas,
mantener series temporales coherentes y satisfacer las nuevas necesidades de datos
a nivel de explotación.
Coherencia con las disposiciones vigentes en la misma política sectorial

Es necesario disponer de estadísticas fiables y de alta calidad a fin de que los
responsables políticos, las empresas y los ciudadanos puedan adoptar decisiones
adecuadas, basadas en pruebas. No obstante, proporcionar estadísticas de esa calidad supone un reto para el Sistema Europeo de Estadísticas (SEE): la siempre
creciente demanda de datos y la presión de los encuestados para que las encuestas
estadísticas reduzcan la carga que representan se combinan para someter a presión
la elaboración de estadísticas. Por consiguiente, las recientes iniciativas relativas a
las estadísticas pretendían simplificar y mejorar la coordinación y la colaboración
dentro del SEE, a fin de conseguir que la elaboración de estadísticas europeas sea
más eficiente y reducir la carga que pesa sobre los encuestados. Ejemplo de ello es
el Reglamento (CE) n.º 223/20092 relativo a la estadística europea, que fue modificado en 2015 para clarificar la gobernanza del SEE y reforzar los medios de coordinación y colaboración tanto a nivel de la Unión como nacional. Otras iniciativas de
modernización, como la presente propuesta, se incluyen en la iniciativa REFIT de la

Fascicle tercer

1. Reglamento (CE) n.º 1166/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativo a las encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y a la encuesta sobre los métodos de producción agrícola y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 571/88 del Consejo (DO L 321 de 1.12.2008,
p. 14).
2. Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a la
estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo a la transmisión
a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto estadístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Europeas (DO
L 87 de 31.3.2009, p. 164).
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Comisión y tienen por objeto simplificar y racionalizar la producción de estadísticas
europeas en ámbitos específicos.
La estrategia en materia de estadísticas agrícolas elaborada por Eurostat y acordada con el Comité del Sistema Estadístico Europeo (CSEE) tiene los siguientes
objetivos concretos:
– producir estadísticas de gran calidad que satisfagan las necesidades de los
usuarios de forma eficiente y eficaz;
– aumentar la flexibilidad y velocidad de reacción del sistema de estadísticas
agrícolas;
– mejorar la integración entre las estadísticas agrícolas, forestales, de uso del
suelo y medioambientales;
– desarrollar una estructura de gobernanza sensible y responsable para las estadísticas agrícolas;
– mejorar la armonización y coherencia de las estadísticas agrícolas europeas;
– producir más estadísticas y, al mismo tiempo, reducir la carga que soportan los
encuestados mediante la exploración de fuentes de información alternativas y de las
posibilidades de mejorar la eficiencia.
Coherencia con otras políticas de la Unión

La producción de estadísticas de calidad para sustentar las políticas europeas es
el principal objetivo del Programa Estadístico Europeo 2013-2017. Las estadísticas
medioambientales y agrícolas son uno de los tres pilares de la producción de estadísticas en el marco de dicho programa. Entre los objetivos destacados del programa se encuentra «revisar y simplificar la recogida de datos agrícolas en consonancia
con la revisión de la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2013 y rediseñar los
procesos de recogida de datos agrícolas, en particular con el objetivo de mejorar la
calidad y la oportunidad de los datos suministrados». Con esta iniciativa se pretende
alcanzar este objetivo.
El futuro Sistema Europeo de Estadísticas Agrícolas contribuirá igualmente a al
menos cuatro de las diez prioridades de la Comisión, a saber:
– «1. Un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión»;
– «3. Una Unión de la Energía resiliente con una política en materia de cambio
climático que mire hacia el futuro»;
– «4. Un mercado interior más justo y más profundo, con una base industrial
fortalecida»; y
– «9. Un actor más potente en la escena mundial»;
dado que ofrecerá mejores datos para las políticas de empleo, crecimiento, inversión, prevención y mitigación en los ámbitos de la agricultura, el cambio climático,
la bioenergía y las acciones medioambientales, y un conocimiento más profundo
de los flujos mundiales de alimentos, su evolución y riesgos, respectivamente. Las
estadísticas agrícolas también pueden ser útiles para otras prioridades de la Unión
y los Estados miembros que afectan a la agricultura y el desarrollo rural o se ven
afectadas por ellos.
Las estadísticas agrícolas aportan evidencias de alta calidad para la aplicación
y seguimiento de la Política Agrícola Común (PAC) 2014-2020. La PAC es un importante factor para la creación de empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e
integrador en la Unión. Uno de los principales objetivos de la política de desarrollo
rural, que forma parte integrante de la PAC, consiste en mejorar la competitividad y
sostenibilidad de la producción agrícola. La PAC representa más del 37 % del presupuesto total de la Unión en el contexto del Marco Financiero Plurianual (MFP)
2014-2020.
Las estadísticas agrícolas son cada vez más necesarias para otras políticas clave
de la Unión, como la política social, la política medioambiental y de cambio climático, la política comercial, la política regional, etc.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
Base jurídica

La base jurídica de las estadísticas europeas es el artículo 338 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Actuando con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptan medidas
para la elaboración de estadísticas cuando ello resulte necesario para que la Unión
desempeñe su función. En el artículo 338 se establecen los requisitos relativos a la
elaboración de estadísticas europeas y se exige que se respeten los estándares de
imparcialidad, fiabilidad, objetividad, independencia científica, rentabilidad y secreto estadístico.
Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

La propuesta no forma parte de las competencias exclusivas de la Unión, por lo
que se aplica el principio de subsidiariedad. El SEE proporciona una infraestructura
de información estadística. El sistema está diseñado para satisfacer las necesidades de
múltiples usuarios, a los efectos de la toma de decisiones en las sociedades democráticas. La presente propuesta de Reglamento se ha elaborado con el fin de proteger las
actividades esenciales de los socios del SEE y mejorar al mismo tiempo la eficiencia, velando por que se eviten en la medida de lo posible los cambios innecesarios
y la duplicación del trabajo.
Actualmente, la recogida de las estadísticas contempladas en la propuesta se lleva a cabo con arreglo a diferentes normas a escala de la Unión. La propuesta pretende racionalizar y modernizar la recogida de estadísticas a nivel de explotación
agrícola en un único marco, mientras que todas las demás estadísticas agrícolas se
incluirán en otro Reglamento marco. Solo es posible proporcionar estadísticas comparables a escala de la Unión para la elaboración de políticas actuando a nivel de
la UE.
Uno de los principales criterios que los datos estadísticos deben cumplir es ser
coherentes y comparables. Los Estados miembros no pueden lograr la coherencia y
comparabilidad necesarias sin un marco europeo claro, es decir, sin una legislación
de la Unión que establezca unos conceptos estadísticos, modelos de notificación y
requisitos de calidad comunes.
El objetivo de la acción propuesta, a saber, la racionalización de las estadísticas agrícolas europeas, no puede ser alcanzado satisfactoriamente por los Estados
miembros si actúan de forma independiente. Puede actuarse de manera más eficaz a
nivel de la Unión, sobre la base de un acto jurídico que garantice la comparabilidad
de la información estadística a escala de la Unión en los ámbitos estadísticos abarcados por el acto propuesto. La recogida de datos en sí, en cambio, puede ser llevada
a cabo por los Estados miembros.
Por consiguiente, la Unión puede adoptar medidas en este ámbito con arreglo
al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión
Europea.
Proporcionalidad

La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad, por los motivos que se
exponen a continuación:
Garantizará la calidad y la comparabilidad de las estadísticas agrícolas europeas
recogidas a partir de muestras, aplicando los mismos principios en todos los Estados
miembros. Del mismo modo, garantizará que las estadísticas agrícolas europeas recogidas a partir de muestras sigan siendo pertinentes y se adapten para responder a
las necesidades de los usuarios. El Reglamento hará que la producción de estadísticas sea más rentable respetando al mismo tiempo las especificidades de los sistemas
de los Estados miembros.
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La actual legislación de la Unión en materia de estadísticas agrícolas se ha venido desarrollando desde los años cincuenta. Una evaluación del Sistema Europeo de
Estadísticas Agrícolas (SEEA) indica que un marco común para el proceso de recogida, tratamiento y difusión de datos estadísticos de la agricultura puede hacer que
los procesos sean más eficientes (costes/beneficios) y eficaces, y reducir problemas
de calidad ya identificados.
Se espera que el Reglamento reduzca la carga financiera y administrativa que recae sobre los encuestados, las autoridades nacionales, regionales y locales, las empresas y el público en general. Estos objetivos se alcanzarán en particular: normalizando conceptos y métodos, eliminando duplicaciones, reduciendo la frecuencia
con la que los datos deben presentarse en algunos ámbitos y aumentando el recurso
a una combinación de fuentes además de encuestas.
De conformidad con el principio de proporcionalidad, el Reglamento propuesto
se limita al mínimo requerido para alcanzar su objetivo y no excede de lo necesario
a tal efecto.
Elección del instrumento

Instrumento propuesto: un Reglamento.
A la vista de los objetivos y el contenido de la propuesta, un Reglamento es el
instrumento más adecuado. Importantes políticas comunes de la UE, como la PAC,
dependen de forma inherente de la existencia de estadísticas agrícolas comparables,
armonizadas y de calidad a nivel europeo. La mejor manera de garantizar su producción es mediante Reglamentos, que son aplicables directamente en los Estados
miembros y no tienen que ser transpuestos previamente a la legislación nacional.
Permiten recoger datos con el mismo nivel de detalle en todos los Estados miembros e imponen la aplicación de normas, definiciones y metodologías comunes, lo
que garantiza la producción de estadísticas comparables de alta calidad al servicio
de las políticas de la UE de forma eficiente y oportuna. Una Directiva no podría garantizar un nivel similar de armonización, ya que la calidad de los datos dependería
de veintiocho decisiones legislativas distintas.
3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente

Aunque esta iniciativa se puso en marcha antes de la adopción de las nuevas directrices «Legislar mejor» [COM(2015) 215], se llevó a cabo una evaluación de la situación actual basada en la información y documentación disponibles. Por otra parte,
el sistema estándar de Eurostat para evaluar la legislación existente3 fue una parte
destacada de todo el proceso.
Consultas con las partes interesadas

Eurostat desarrolla, produce y difunde estadísticas agrícolas europeas por medio
de una cooperación estrecha, coordinada y periódica dentro del Sistema Estadístico Europeo, que se basa en una larga colaboración entre Eurostat y los Institutos
Nacionales de Estadística (INE), así como con todas las demás autoridades competentes.
Las principales categorías de partes interesadas en las estadísticas agrícolas europeas son los productores de datos (INE y otras autoridades nacionales, así como
Eurostat), los encuestados (agricultores, organizaciones y empresas de agricultores)
y los usuarios (responsables de la toma de decisiones del sector público y privado,
en particular otras DG de la Comisión, investigadores y periodistas). Se les ha consultado ampliamente sobre los problemas y cambios que desean introducir en la
situación actual, sus necesidades y prioridades en materia de información, las po3. Véase http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation
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sibles opciones normativas para resolver los problemas, los impactos de las medidas propuestas y la formulación de la estrategia específica, como se muestra en el
cuadro siguiente. Los principales foros para estas consultas han sido las reuniones
y seminarios del Comité Permanente de Estadística Agrícola (CPEA) y su sucesor,
el Grupo de Directores de Estadísticas Agrícolas (GDEA) (para directores de estadísticas agrícolas de los INE, organizaciones internacionales, organizaciones de
agricultores, encuestados, usuarios de datos y otros), las reuniones del CSEE (para
directores generales de los INE) y las consultas y audiencias que se programan periódicamente (para las DG de la Comisión).

Resumen de las consultas con las partes interesadas sobre la Estrategia en materia de Estadísticas Agrícolas 2020

Productores

Consulta sobre problemas

Consulta sobre necesidades

Consulta sobre opciones

y cambios

y prioridades

e impactos

Reunión del CSEE de mayo de
2014

Reuniones y Seminarios del CPEA Reunión del GDEA de julio de 2015,
desde 2009
reunión del CSEE de noviembre de
2015
Encuestados Seminarios del CPEA desde 2009
Consultas públicas abiertas, agosto
a noviembre de 2015
Usuarios
Consultas públicas abiertas, agosto a noviembre de 2015
Consultas por escrito y audiencias desde 2014

La consulta pública abierta se celebró de agosto a noviembre de 2015 y los resultados se exponen detalladamente en un informe específico4.
Los principales resultados de estas consultas, que forman el núcleo de la Estrategia en materia de Estadísticas Agrícolas 2020 y del presente Reglamento, presentan
tres aspectos:
– La legislación vigente de la Unión sobre estadísticas agrícolas no satisface de
forma adecuada las nuevas necesidades de información porque su producción no se
incluye en los actos legislativos, y estos últimos no son suficientemente flexibles ni
están suficientemente integrados para responder en tiempo útil a las nuevas necesidades. Asimismo, el Reglamento (CE) n.º 1166/2008, que es la pieza central del
SEEA, dejará de producir información estadística a partir de 2018.
Estas nuevas necesidades de información son producto de la evolución de la agricultura, la revisión de la legislación y el cambio de las prioridades de las políticas,
en particular de la recién reformada PAC.
– Las colecciones de datos no están armonizadas ni son coherentes ya que están
apareciendo nuevas necesidades de información, la legislación se ha desarrollado de
forma independiente a lo largo de muchos años y se utilizan definiciones y conceptos parcialmente diferentes en distintos ámbitos de las estadísticas agrícolas.
– La carga que supone presentar los datos se considera excesivamente alta porque las necesidades de información van en aumento, la recogida de datos no está
armonizada y los recursos se siguen reduciendo, tanto a nivel de la Unión como a
nivel nacional. Se ha confirmado que dicha carga constituye un peligro para la recogida y calidad de los datos.
Obtención y utilización de asesoramiento técnico

Eurostat ha dialogado ampliamente sobre la propuesta con los institutos nacionales de estadística. Ha creado grupos de trabajo, grupos de acción y grupos de directores, que se reunieron periódicamente para realizar consultas sobre la propuesta. La propuesta también se presentó en el Comité del Sistema Estadístico Europeo,
establecido por el Reglamento (CE) n.º 223/2009.

4. Página web de consultas públicas de Eurostat:
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass.
Informe de la consulta pública abierta:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6937766/Agricultural-Statistics-Strategy-2020-Report.docx
3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

85

BOPC 290
20 de desembre de 2016

Evaluación de impacto

La presente propuesta está acompañada de una evaluación de impacto. En ella
se detectan los problemas que se plantean actualmente, se presentan una serie de
opciones políticas que podrían utilizarse para abordar esos problemas y se evalúa el
impacto económico y social de cada una de las opciones.
El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable sobre la evaluación de impacto en marzo de 2016.
Dicha evaluación identificó tres factores principales que subyacen a los problemas que se plantean en el ámbito del SEEA:
1) no se satisfacen de forma adecuada las nuevas necesidades de información;
2) la recogida de datos no está suficientemente armonizada ni es suficientemente
coherente;
3) la carga de presentar datos se considera excesivamente alta.
Se consideró que las siguientes opciones constituyen formas para resolver los
problemas identificados.

Opción

Descripción

1. Situación de referencia - ninguna acción
de la Unión en materia de datos estructurales
sobre agricultura

Si la Unión no toma medida alguna, el resultado será que el Reglamento
(CE) n.º 1166/2008 expirará y la recogida de datos estructurales sobre
agricultura seguirá siendo competencia de los Estados miembros. El
resto de la legislación sobre estadísticas agrícolas seguiría vigente,
pero ofrecería una menor garantía de calidad, ya que el censo agrícola
a menudo se utiliza para actualizar los registros de explotaciones que
sirven para la estratificación en encuestas por muestreo.
Renovación del Reglamento (CE) n.º 1166/2008 que expira en 2018.
Implicaría que el sistema actual, en vigor desde 1966, continuaría sin
cambios. El resto de la legislación sobre estadísticas agrícolas seguiría
vigente y la situación actual continuaría.
Creación de un marco legal completamente nuevo para todas las
estadísticas agrícolas de la Unión. Toda la legislación relativa a las
estadísticas agrícolas se integraría en un solo Reglamento marco.
Una integración en dos fases de las estadísticas agrícolas garantizaría
la continuación y modernización de las estadísticas estructurales
sobre agricultura. Los dos nuevos Reglamentos marco se introducirían
gradualmente: un Reglamento relativo a las estadísticas integradas
sobre explotaciones agrícolas y otro Reglamento marco relativo a las
estadísticas sobre insumos y producción agrícola.

2. Prórroga del Reglamento (CE)
nº 1166/2008

3. Marco legal único para todas las
estadísticas agrícolas
4. Integración de las estadísticas agrícolas
en dos fases

Tras un detenido examen de los impactos de las distintas opciones se llegó a las
siguientes conclusiones:
La opción 1 «Situación de referencia» ofrece los peores resultados en casi todas
las dimensiones, en particular a largo plazo, pues las necesidades de información y
los recortes de recursos se hacen cada vez más urgentes. La opción 2 «Prórroga»
solo ofrece una utilidad limitada a corto plazo y afecta gravemente al funcionamiento del SEEA a largo plazo, ya que queda más desfasado y resulta más engorroso. La opción 3 «Un único Reglamento marco» y la opción 4 «Integración en dos
fases», a pesar de que requieren inversiones iniciales y nuevos Reglamentos de la
UE, ofrecen las mejores oportunidades para alcanzar de forma eficiente los objetivos formulados anteriormente, presentan comparativamente los menores riesgos,
tienen los efectos indirectos más positivos y satisfacen mejor las necesidades de las
partes interesadas. Asimismo cumplen los objetivos de la iniciativa REFIT de poner
al día la legislación de la Unión para mejorar la relación entre costes y beneficios, y
reducir la carga que soportan las pequeñas y medianas empresas. La opción 4 tiene
también el beneficio añadido de presentar un menor riesgo temporal en el proceso
legislativo (ya que el Consejo y el Parlamento deben adoptar un nuevo Reglamento
relativo al censo agrícola a más tardar el 31 de diciembre de 2018) y es algo más
flexible gracias a una arquitectura legislativa más manejable. Por ello, Eurostat prefiere la opción 4 a la opción 3.
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Las principales partes interesadas del SEEA, es decir, la Comisión en tanto que
usuario de datos, los INE y las otras autoridades nacionales en tanto que productores de datos, y los agricultores, en su calidad de encuestados, también prefieren la
opción 4.
Adecuación y simplificación de la reglamentación

El objetivo de la propuesta en el marco de REFIT consiste en hacer el mejor uso
posible de la información facilitada, así como satisfacer las necesidades actuales y
futuras de estadísticas agrícolas europeas, limitando la carga que supone responder
a las encuestas. Estos objetivos deberían lograrse integrando en un solo marco los
ejercicios de recogida de datos estadísticos, que actualmente son objeto de Reglamentos diferentes.
En la evaluación de impacto pueden consultarse más detalles de la reducción de
los costes para los productores y los suministradores de datos (sección 5 «Análisis
de impacto» y anexo IV: «Metodología del análisis de impacto»).
La propuesta pretende reducir la carga que soportan las microempresas y las pequeñas y medianas empresas al elevar los umbrales de las encuestas.
La propuesta promueve la interoperabilidad y la posibilidad de volver a utilizar
las tecnologías de la información y la comunicación subyacentes al hacer uso de:
– Las mismas especificaciones técnicas para los conjuntos de datos. Las especificaciones incluirán el número y la descripción de las variables; las clasificaciones estadísticas; las características de las poblaciones estadísticas, las unidades de
observación y los encuestados; las fechas y los períodos de referencia, así como los
requisitos relativos al alcance geográfico, las características de la muestra, los aspectos técnicos del trabajo de campo, la edición y la imputación, la ponderación, la
estimación y la estimación de la varianza.
– Las mismas normas para presentar datos e intercambiar y compartir información entre Eurostat y los Estados miembros. Las normas abarcarán conceptos, procesos y productos, incluidos los datos y los metadatos.
En aquellos casos en los que la calidad de los datos sea conforme con los criterios de calidad establecidos en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE)
n.º 223/2009, los Estados miembros deberían poder proporcionar datos de varias
fuentes, incluidos los métodos o enfoques innovadores, en la medida en que garanticen la producción de datos comparables y que cumplan los requisitos específicos
establecidos por el Reglamento.
Derechos fundamentales

La propuesta no tiene consecuencias en la protección de los derechos fundamentales. Los aspectos más importantes referentes a esta propuesta que hay que tener en
cuenta son las posibles repercusiones en la protección de los datos personales (con
respecto a la cual se establecen derechos en el artículo 8 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión, el artículo 16 del TFUE y en el Derecho derivado5). Sin
embargo, ninguna de las opciones seleccionadas prevé modificar las disposiciones
sobre protección de datos. La legislación nacional y de la Unión sobre estadísticas
dispone que los INE han de garantizar la protección de datos. Han implantado políticas sólidas para, por ejemplo, proteger la confidencialidad de los encuestados,
anonimizar los registros y proteger las respuestas a los cuestionarios.
4. Repercusiones presupuestarias

La propuesta tiene repercusiones financieras para los años 2019 y 2020 (con un
posible impacto financiero hasta 2028, dependiendo del próximo MFP).
5. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 (DO L 281 de
23.11.1995, p. 31) y Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.1995, p. 1).
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Se calcula que el total de créditos correspondientes al MFP actual asciende a 40
millones EUR. Las repercusiones presupuestarias detalladas se recogen en la ficha
financiera legislativa.
5. Otros elementos
Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación
e información

Está previsto que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten la propuesta de
Reglamento en 2017 y, por su parte, la Comisión adoptará poco después medidas
de aplicación.
Se espera que los Estados miembros inicien en 2022 la transmisión de datos a la
Comisión con arreglo al nuevo Reglamento.
El instrumento legislativo propuesto forma parte del SEEA, que estará también
sujeto a una evaluación completa dirigida a determinar, entre otras cosas, su grado
de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos, y a decidir si es preciso
adoptar nuevas medidas o introducir modificaciones.
Seguimiento anual de las estadísticas producidas

Eurostat realiza evaluaciones anuales de cumplimiento. Estas evaluaciones incluyen un examen de la disponibilidad, calidad y puntualidad de los datos, así como
medidas de seguimiento en caso de incumplimiento.
De conformidad con lo dispuesto en la legislación de la Unión, los Estados
miembros deben presentar a la Comisión cifras pertinentes relativas a las estadísticas agrícolas. Estas cifras deben cumplir estrictos plazos de transmisión que deben
respetarse para la buena gestión, difusión y utilidad de las estadísticas de la Unión,
ya que la falta de datos o los datos incompletos hacen que la información no esté
disponible (es decir, no es posible calcular los totales de la Unión y publicar datos
en las fechas previstas).
El Reglamento (CE) n.º 223/2009, que es el marco jurídico básico para el funcionamiento del Sistema Estadístico Europeo y para toda la legislación sectorial en materia de producción de estadísticas europeas, fue modificado el 29 de abril de 2015.
Si bien la oportunidad, puntualidad e integridad ya son factores importantes en
las evaluaciones anuales de cumplimiento para garantizar que las estadísticas agrícolas se difundan en tiempo útil, se prestará más atención a esas y otras dimensiones
de calidad a fin de garantizar la confianza en las estadísticas producidas por el SEE.
Mejora continua del SEEA: identificación de nuevas necesidades y
fuentes de información, mejora de la coherencia y reducción de la carga

Actualmente, Eurostat lleva a cabo audiencias anuales con otros servicios de la
Comisión. Un aspecto importante de estas audiencias es el intercambio de información sobre sus respectivos programas de trabajo. Estas audiencias brindan una plataforma formal para poner de manifiesto las necesidades futuras de nuevas estadísticas y para examinar la utilidad de las estadísticas disponibles.
En el futuro, la colaboración con otros servicios de la Comisión, los INE y otras
autoridades competentes tendrá lugar a distintos niveles jerárquicos en reuniones y
seminarios periódicos de Grupos de trabajo, en las reuniones del Grupo de Directores, en las reuniones del CSEE y a través de frecuentes intercambios bilaterales. Se
prestará especial atención a la identificación de datos administrativos y otras fuentes
de información mantenidas en virtud de la legislación de la Unión y a la evaluación
de su idoneidad para la producción de estadísticas, a fin de celebrar acuerdos para
su estabilidad, accesibilidad y posible adaptación para que se ajusten mejor a las necesidades estadísticas. Asimismo se efectuarán encuestas y análisis periódicos para
identificar posibles mejoras de las estadísticas agrícolas europeas y para reducir la
carga, por ejemplo, mediante la abolición de variables que presenten una relación
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reducida entre coste y beneficio. El nuevo marco jurídico, más flexible, hará posible
los ajustes.
Estos ajustes y el funcionamiento en general del marco legal serán objeto de un
seguimiento y una evaluación en relación con los objetivos de la estrategia enumerados más arriba.
Informes trienales de seguimiento
A fin de hacer un seguimiento del funcionamiento del SEEA renovado y de garantizar que alcance los objetivos de simplificación y reducción de la carga que contempla la iniciativa REFIT, cada tres años se presentará un informe sobre el funcionamiento del sistema en su conjunto.
Evaluación
El segundo informe trienal de seguimiento será remplazado por una evaluación
retrospectiva del SEEA renovado, realizada de acuerdo con las directrices de evaluación de la Comisión. Asimismo podría ser un fundamento para otras revisiones
de la legislación, si se consideran necesarias.
Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

El Reglamento propuesto consta de diecinueve artículos y cinco anexos.
Como se establece en el artículo 1, la finalidad del Reglamento es establecer un
marco para las estadísticas agrícolas europeas a nivel de explotación, e integrar la
información estructural con otros tipos de información, como métodos de producción, medidas de desarrollo rural, aspectos agroambientales y otros. Las principales
definiciones se recogen en el artículo 2. El ámbito de aplicación y el alcance figuran
en el artículo 3. La propuesta permite y fomenta la utilización de nuevas formas de
recogida de datos y de fuentes alternativas de información, entre las que figuran los
datos administrativos y otras fuentes (artículo 4).
Las estadísticas contempladas en el Reglamento se mencionan en los artículos 5,
6 y 7, para años y períodos de referencia concretos (artículo 10) Se propone facultar
a la Comisión para que adopte actos delegados destinados a modificar las características principales que figuran en el anexo III (artículo 5), que se limitarán a la alineación con los registros administrativos, y los temas detallados para los módulos
indicados en el anexo IV (artículo 8) a fin de adaptar los datos recogidos a las necesidades futuras de los usuarios; y para satisfacer las necesidades específicas de los
usuarios en las encuestas ad hoc (artículo 9).
La Comisión también estará facultada para adoptar medidas de ejecución relativas a las especificaciones técnicas que deben cumplir los conjuntos de datos
(artículo 8) y los informes sobre calidad (artículo 11). Los requisitos relativos a la
elaboración de informes sobre la calidad son conformes con el Reglamento (CE)
n.º 223/2009, que establece un marco de referencia y exige que los Estados miembros cumplan los principios estadísticos y los criterios de calidad especificados en
dicho Reglamento.
Los datos deben transmitirse dentro de plazos definidos (artículo 12).
La propuesta de Reglamento incluye las disposiciones de apoyo financiero para
los Estados miembros (artículos 13 y 14) relativas:
– al cumplimiento de los requisitos de los datos y el desarrollo de metodologías
destinadas a mejorar la calidad o reducir costes, o ambas cosas, y la carga administrativa de la recogida y producción de estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas;
– al coste de la recogida de datos;
– a la recogida de datos ad hoc.
Por otra parte, el Reglamento recoge las disposiciones necesarias para la protección de los intereses financieros de la Unión (artículo 15) y para el ejercicio de la
delegación de competencias (artículo 16).

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

89

BOPC 290
20 de desembre de 2016

Los artículos finales se refieren al procedimiento de comité (artículo 17) y a la
derogación de dos Reglamentos vigentes que serán sustituidos íntegramente por el
nuevo Reglamento (artículo 18).
Los cinco anexos recogen información detallada sobre los coeficientes para las unidades de ganado, la lista de umbrales físicos, la lista de características para los datos
estructurales básicos, las características que deben presentar los módulos y las obligaciones en materia de precisión.
2016/0389 (COD)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas
y por el que se derogan los Reglamento (CE) n.º 1166/2008 y (UE)
n.º 1337/2011 (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 338,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El Reglamento (CE) n.º 1166/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo6
establece un marco para las estadísticas europeas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas hasta 2016. En consecuencia, debe derogarse el Reglamento (CE)
n.° 1166/2008.
(2) El programa de encuestas europeas sobre la estructura de las explotaciones
agrícolas, que se ha desplegado en la Unión desde 1966, debe continuar a fin de examinar las tendencias de la estructura de dichas explotaciones a nivel de la Unión y
brindar la base de conocimientos estadísticos necesaria para la formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas en la materia, en particular, la Política Agrícola Común y las políticas medioambientales y de adaptación y mitigación
del cambio climático.
(3) Una evaluación internacional de las estadísticas agrícolas dio lugar a la adopción de la Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias
y Rurales por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), que fue aprobada por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (CENU) en 2010. Las estadísticas agrícolas europeas deben, si procede,
seguir las recomendaciones de la Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales, así como las del Programa mundial del censo
agropecuario 2020 de la FAO.
(4) Debe establecerse un programa de encuestas con fines múltiples sobre explotaciones agrícolas para los próximos diez años a fin de ofrecer un marco para la
producción de estadísticas armonizadas, comparables y coherentes.
(5) La Estrategia en materia de Estadísticas Agrícolas para 2020 y años posteriores, establecida por el Comité del Sistema Estadístico Europeo (CSEE) en noviembre de 2015, contempla la adopción de dos Reglamentos marcos que abarcan
todos los aspectos de las estadísticas agrícolas, excepto las Cuentas Económicas de
la Agricultura. El presente Reglamento relativo a las estadísticas integradas sobre
explotaciones agrícolas es uno de dichos Reglamentos marco.
(6) A efectos de la armonización y comparabilidad de la información sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y con el fin de satisfacer las necesidades actua6. Reglamento (CE) n.º 1166/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativo a las encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y a la encuesta sobre los métodos de producción agrícola y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 571/88 del Consejo (DO L 321 de 1.12.2008,
p. 14).
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les de la organización del mercado único y en particular del sector de las frutas y del
sector vinícola, el Reglamento (UE) n.º 1337/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo7 debe integrarse con la información estructural a nivel de explotación agrícola a
partir de 2023. En consecuencia, debe derogarse el Reglamento (CE) n.° 1337/2011.
(7) Disponer de estadísticas comparables de todos los Estados miembros sobre la
estructura de las explotaciones agrícolas es importante para determinar el desarrollo
de la Política Agrícola Común. Así pues, deberían utilizarse en la medida de lo posible clasificaciones y definiciones comunes para las características de la encuesta.
(8) Para actualizar los registros básicos de las explotaciones agrícolas y el resto
de la información requerida para estratificar las encuestas por muestreo, es necesario efectuar un censo de las explotaciones agrícolas de la Unión al menos cada diez
años. El censo más reciente tuvo lugar en 2009-2010.
(9) A fin de evitar imponer una carga innecesaria a las explotaciones agrícolas
y las administraciones nacionales, deben establecerse umbrales que excluyan de las
encuestas las unidades no pertinentes de las entidades básicas sobre las que deben
recopilarse estadísticas.
(10) Las estadísticas agrícolas deben abarcar todas las superficies utilizadas para
la producción agrícola, incluidas las tierras utilizadas por varias explotaciones agrícolas por existir derechos de propiedad colectivos.
(11) A fin de reducir la carga que soportan los encuestados, los Institutos Nacionales de Estadística (INE) y otras autoridades nacionales deben tener acceso a datos administrativos en la medida en que estos sean necesarios para el desarrollo, la
producción y la difusión de estadísticas europeas.
(12) En aras de la flexibilidad del sistema europeo de estadísticas agrícolas, y de
la simplificación y modernización de dichas estadísticas, las variables que se recopilen deben asignarse a distintos grupos de recogida (datos básicos y módulos) que
variarán en frecuencia, representatividad o ambas cosas.
(13) Es necesario mejorar la recogida de información sobre el uso de nutrientes y
de agua y los métodos de producción agrícola que aplican las explotaciones agrícolas a fin de producir estadísticas adicionales para el desarrollo de la política agroambiental y mejorar la calidad de los indicadores agroambientales.
(14) Para establecer la referencia geográfica de las explotaciones debe utilizarse como marco común de referencia el sistema europeo de cuadrículas geográficas
contemplado en el anexo I de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo8 .
(15) La Comisión debe respetar la confidencialidad de los datos transmitidos en
virtud del Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo9.
La protección necesaria de la confidencialidad de los datos debe garantizarse, entre
otros medios, limitando el uso de los parámetros de localización al análisis espacial
de la información y mediante la agregación apropiada al publicar las estadísticas.
Por ese motivo es necesario desarrollar un enfoque armonizado para la protección
de los aspectos de confidencialidad y calidad en la difusión de los datos.
(16) El tratamiento de datos personales en virtud del presente Reglamento queda sujeto a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE y las disposiciones nacionales de
transposición, o en el Reglamento (CE) n.º 45/2001, según convenga.
7. Reglamento (UE) n.º 1337/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativo
a las estadísticas europeas sobre cultivos permanentes y por el que se derogan el Reglamento (CEE) n.º 357/79
del Consejo y la Directiva 2001/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 347 de 30.12.2011, p. 7).
8. Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece
una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).
9. Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a la
estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo a la transmisión
a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto estadístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Europeas (DO
L 87 de 31.3.2009, p. 164).
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(17) El Reglamento (CE) n.º 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo10
establece la clasificación estadística de las actividades económicas en la Unión Europea que se menciona en el presente Reglamento con el fin de definir la población
de las explotaciones agrícolas.
(18) De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo11, las unidades territoriales deben definirse con arreglo a
la clasificación de la Nomenclatura Común de Unidades Territoriales Estadísticas
(NUTS).
(19) Se requerirá financiación tanto de los Estados miembros como de la Unión
durante varios años para llevar a cabo la encuesta. Por ello, la Unión deberá conceder apoyo a ese programa de encuestas a través del Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo12.
(20) El presente Reglamento establece una dotación financiera para la duración
del Marco Financiero Plurianual (MFP) vigente, que constituye la principal referencia para la autoridad presupuestaria durante el procedimiento presupuestario anual,
en el sentido del punto 17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013
entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera13. El Reglamento dispone que el presupuesto para futuras encuestas se establecerá en el contexto del
marco financiero posterior.
(21) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la producción sistemática de estadísticas europeas sobre las explotaciones agrícolas en la Unión, no
puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y puede lograrse mejor, por motivos de coherencia y comparabilidad, a escala de la Unión, esta
última debe adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en dicho artículo, el presente Reglamento no
excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
(22) El Reglamento (CE) n.º 223/2009 establece un marco de referencia para las
estadísticas europeas y exige que los Estados miembros cumplan los principios estadísticos y los criterios de calidad especificados en ese Reglamento. Los informes
de calidad constituyen un elemento esencial para evaluar y mejorar la calidad de las
estadísticas europeas, así como para la comunicación al respecto. El Comité del Sistema Estadístico Europeo (CSEE) aprobó una norma del SEE relativa a la estructura de los informes sobre calidad, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento
(CE) n.º 223/2009. Esta norma debería contribuir a la armonización de los informes
sobre calidad contemplados en el presente Reglamento.
(23) Se ha llevado a cabo una evaluación de impacto, con arreglo al principio de
la buena gestión financiera, a fin de centrar el Programa de encuestas establecido
por el presente Reglamento en la necesidad de eficacia para alcanzar sus objetivos
y a fin de incorporar las restricciones presupuestarias desde la fase de concepción
de dicho programa.
(24) A fin de que el presente Reglamento se aplique en condiciones uniformes,
deben concederse a la Comisión competencias de ejecución para especificar las descripciones de las características que figuran en el anexo III y los elementos técni10. Reglamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por
el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se
modifica el Reglamento (CEE) n.º 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos
estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).
11. Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se
establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 13 de 18.01.2011, p. 3).
12. Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre
la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos
(CEE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008
del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549).
13. DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
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cos de los datos que deben presentarse, definir la información que debe facilitarse
de forma ad hoc, así como establecer las modalidades y contenidos de los informes
sobre calidad. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo14 de 16 de febrero
de 2011.
(25) A fin de tener en cuenta las nuevas necesidades de información que surgen
ante todo de los nuevos avances en la agricultura, la revisión de la legislación y el
cambio de las prioridades de las políticas, la competencia para adoptar los actos
contemplados en el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debe delegarse en la Comisión para modificar los temas enumerados en el anexo
IV. En aras de la compatibilidad y para facilitar el uso de otras fuentes de información, la competencia para adoptar los actos contemplados en el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debe delegarse en la Comisión para
modificar las características que figuran en el anexo III. Es de suma importancia
que la Comisión lleve a cabo las consultas necesarias durante sus trabajos preparatorios, incluso a nivel de expertos, y que dichas consultas se celebren de acuerdo con
los principios que se recogen en el Acuerdo interinstitucional sobre Legislar mejor
de 13 de abril de 201615. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo
deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos deben tener acceso sistemáticamente a las reuniones
de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos
delegados.
(26) Se ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos.
(27) Se ha consultado al Comité del Sistema Estadístico Europeo,
Han adoptado el presente Reglamento:
Artículo 1. Objeto

El presente Reglamento establece un marco para las estadísticas europeas a nivel
de explotaciones agrícolas y contempla la integración de la información sobre la estructura con la información sobre los métodos de producción, medidas de desarrollo
rural, aspectos agroambientales y otra información en esta materia.
Artículo 2. Definiciones

A efectos del presente Reglamento, serán de aplicación las siguientes definiciones:
a) «explotación agrícola»: una unidad individual, tanto desde el punto de vista
técnico como económico, que tiene una gestión única y que lleva a cabo actividades
económicas en el sector de la agricultura de conformidad con el Reglamento (CE)
n.º 1893/2006 pertenecientes a los grupos A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 o
de «mantenimiento de las tierras agrícolas en buenas condiciones de producción y
medioambientales» del grupo A.01.6 dentro del territorio económico de la Unión,
como su actividad primaria o secundaria. En relación con las actividades de la clase
A.01.49, solo se incluyen las actividades «Cría de animales semidomésticos u otros
animales vivos» (excepto cría de insectos) y «Apicultura y producción de miel y
cera de abeja»;
b) «unidad de tierras agrícolas comunales»: una unidad de tierra a la que se aplican derechos comunes y que utilizan varias explotaciones para la producción agrícola, pero que no está dividida entre ellas;
c) «región»: unidad territorial de la Nomenclatura Común de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS), definida en el Reglamento (CE) n.º 1059/2003;
d) «unidad de ganado»: una unidad convencional de medida que permite la agregación de las distintas categorías de ganado a efectos comparativos; los coeficientes
14. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13)
15. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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para determinar las unidades de ganado para cada categoría de ganado se recogen
en el anexo I;
e) «año de referencia de la encuesta»: el año natural al que se refieran los períodos de referencia;
f) «huerto familiar»: las superficies utilizadas para la producción de alimentos
destinados al consumo propio.
Artículo 3. Cobertura

1. Los datos exigidos en el presente Reglamento abarcarán el 98 % de la superficie agrícola total utilizada (SAU) (con excepción de los huertos familiares) y el 98 %
de las unidades de ganado del Estado miembro.
2. A fin de cumplir estos requisitos, el Estado miembro presentará datos representativos de las explotaciones agrícolas y de las unidades de tierras agrícolas comunales que alcancen al menos uno de los umbrales físicos que se enumeran en el
anexo II con respecto al tamaño de las tierras agrícolas o al número de animales.
3. No obstante, cuando el marco principal de la encuesta indicado en el apartado 2 represente más del 98 % de la producción agrícola nacional, calculado de
acuerdo con la producción estándar contemplada en el Reglamento Delegado (UE)
n.º 1198/2014 de la Comisión16, los Estados miembros podrán establecer, previa
aprobación por parte de la Comisión (Eurostat), umbrales físicos o económicos más
altos para reducir el marco de la encuesta, siempre que se alcance el 98 % de la superficie agrícola total utilizada (con excepción de los huertos familiares) y el 98 %
de las unidades de ganado de los Estados miembros.
4. Cuando el marco principal de la encuesta contemplado en el apartado 2 no represente el 98 % de la superficie agrícola utilizada ni el 98 % de las unidades de ganado, los Estados miembros ampliarán el marco estableciendo umbrales más bajos
que los mencionados en el apartado 2, umbrales adicionales o ambas cosas.
Artículo 4. Fuentes de información

1. Para obtener los datos contemplados en el presente Reglamento, los Estados
miembros llevarán a cabo encuestas estadísticas.
2. Los Estados miembros podrán utilizar información procedente del sistema integrado de gestión y control (SIGC) establecido en el Reglamento (UE) n.º
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo17, el sistema para la identificación
y registro de los animales de la especie bovina establecido en el Reglamento (CE)
n.º 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo [18], el sistema para la identificación y registro de animales de las especies ovina y caprina establecido en el
Reglamento n.º 21/2004 del Consejo19, el registro vitícola establecido en el artículo
145 del Reglamento (CE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo20, y
los registros de agricultura ecológica establecidos en virtud del Reglamento (CE)

16. Reglamento Delegado (UE) n.º 1198/2014 de la Comisión, de 1 de agosto de 2014, que complementa el Reglamento (CE) n.º 1217/2009 del Consejo por el que se crea una red de información contable agrícola sobre las
rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la Unión Europea (DO L 321 de 7.11.2014, p. 2).
17. Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el
que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda
incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008
y (CE) n.º 73/2009 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 608).
18. Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 820/97
del Consejo (DO L 204 de 11.8.2000, p. 1).
19. Reglamento (CE) n.º 21/2004 del Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por el que se establece un sistema
de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina y se modifica el Reglamento (CE)
n.º 1782/2003 y las Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE (DO L 5 de 9.1.2004, p. 8).
20. Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por
el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO L 347 de
20.12.2013, p. 671).
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n.º 834/2007 del Consejo21, a condición de que la información tenga al menos una
calidad equivalente a la obtenida con encuestas estadísticas. Asimismo, los Estados
miembros podrán utilizar fuentes administrativas relacionadas con medidas específicas de desarrollo rural.
3. Los Estados miembros tendrán derecho a utilizar fuentes de información distintas de las mencionadas en el apartado 2 para presentar datos, siempre que tengan
una calidad equivalente a la obtenida con encuestas estadísticas. Los Estados miembros que decidan utilizar otras fuentes lo comunicarán a la Comisión (Eurostat) durante el año anterior al año de referencia de la encuesta y presentarán detalles sobre
la calidad de los datos obtenidos de dicha fuente y los métodos de recogida de datos
que se utilizarán.
4. Las autoridades nacionales encargadas de cumplir los requisitos contemplados
en el presente Reglamento tendrán derecho a acceder y utilizar los datos, sin demora
y de forma gratuita, incluidos los datos individuales sobre explotaciones agrícolas y
los datos personales sobre sus titulares que figuren en los expedientes administrativos recopilados en su territorio nacional de conformidad con el artículo 17 bis del
Reglamento (CE) n.º 223/2009. Las autoridades nacionales y los responsables de los
registros administrativos establecerán los mecanismos de cooperación necesarios.
Artículo 5. Datos estructurales básicos

1. Los Estados miembros recopilarán y presentaran los datos estructurales básicos («datos básicos») sobre explotaciones agrícolas mencionados en los apartados 2
y 3 del artículo 3, correspondientes a los años de referencia 2020, 2023 y 2026, tal
como figuran en el anexo III. La recogida de datos básicos para el año de referencia
2020 se realizará mediante un censo.
2. La recogida de los datos básicos para los años de referencia 2023 y 2026 podrá efectuarse mediante encuestas por muestreo. En tal caso, los Estados se asegurarán de que los resultados ponderados de la encuesta sean estadísticamente representativos de las explotaciones agrícolas de cada región y puedan cumplir los requisitos
de precisión establecidos en el anexo V.
3. Cuando una característica enumerada en el anexo III tenga una prevalencia
baja o igual a cero en un Estado miembro, dicha característica podrá excluirse de
la recogida de datos a condición de que el Estado miembro de que se trate presente
a la Comisión (Eurostat) información que justifique su exclusión en el año natural
precedente al año de referencia de la encuesta.
4. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución a fin de especificar las descripciones de las características que figuran en el anexo III.
5. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen
mencionado en el artículo 17, apartado 2, a más tardar [Oficina de Publicaciones:
sírvanse introducir la fecha exacta: seis meses después de la entrada en vigor del
presente Reglamento o el 31 de diciembre de 2018, lo que ocurra más tarde] en el
caso del año de referencia de la encuesta 2020, a más tardar el 31 de diciembre de
2021 en el caso del año de referencia 2023 y a más tardar el 31 de diciembre de 2024
en el caso del año de referencia 2026.
6. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 16 para modificar la información contemplada en el anexo III en caso de que
sea necesario para armonizarla con las fuentes de información indicadas en el artículo 4, apartado 2, para los años 2023 y 2026. En el ejercicio de sus poderes, la
Comisión velará por que dichos actos delegados solamente reemplacen las características contempladas en el anexo III que ya no puedan derivarse directamente de las
fuentes de información indicadas. Asimismo velará por que dichos actos delegados
no impongan una carga o coste adicional significativo a los Estados miembros o a
21. Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 2092/91 (DO L 189 de 20.7.2007, p. 1).
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los encuestados, y porque solo se modifique como máximo un 10 %, redondeado al
entero más próximo, de las características del anexo III.
7. Dichos actos delegados se adoptarán a más tardar el 30 de septiembre de 2021
en el caso del año de referencia de la encuesta 2023 y el 30 de septiembre de 2024
en el caso del año de referencia 2026.
Artículo 6. Ampliación del marco

1. Los Estados miembros que amplíen el marco de la encuesta con arreglo al
artículo 3, apartado 4, presentarán datos básicos sobre las explotaciones agrícolas
comprendidas en dicha ampliación del marco para el año de referencia de la encuesta 2020, que incluyan la información indicada en el anexo III.
2. Los datos sobre las explotaciones agrícolas de la ampliación del marco podrán
recopilarse mediante encuestas por muestreo. En tal caso, los Estados se asegurarán
de que los resultados ponderados de la encuesta sean estadísticamente representativos de las explotaciones agrícolas de cada región y puedan cumplir los requisitos de
precisión establecidos en el anexo V.
Artículo 7. Datos de los módulos

1. Los Estados miembros recopilarán y presentarán los datos de módulo («módulos») sobre los temas y temas detallados que figuran en el anexo IV para los siguientes años de referencia de la encuesta:
a) Módulo de «Mano de obra y otras actividades lucrativas» en 2020, 2023 y 2026
b) Módulo de «Desarrollo rural» en 2020, 2023 y 2026
c) Módulo de «Estabulación y gestión del estiércol» en 2020 y 2026
d) Módulo de «Regadío» en 2023
e) Módulo de «Prácticas de gestión de suelos» en 2023
f) Módulo de «Maquinaria y equipo» en 2023
g) Módulo de «Huerto» en 2023
h) Módulo de «Viñedo» en 2026.
2. La recogida de estos datos incluirá las explotaciones agrícolas mencionadas en
el artículo 3, apartados 2 y 3.
3. Los módulos podrán recopilarse mediante encuestas por muestreo. En tal
caso, los Estados se asegurarán de que los resultados ponderados de la encuesta
sean estadísticamente representativos de las explotaciones agrícolas de cada región
y puedan cumplir los requisitos de precisión establecidos en el anexo V.
4. Los módulos se recopilarán a partir de submuestras de los datos básicos de las
explotaciones agrícolas correspondientes al mismo año de referencia. En cualquier
caso, cada registro que proporcione información sobre los módulos irá acompañado
de los datos básicos enumerados en el anexo III.
5. Los Estados miembros que tengan menos de 1 000 hectáreas de un cultivo determinado, mencionado en los temas detallados del módulo «Huerto» del anexo IV,
que produzcan en su totalidad o en gran medida para el mercado, estarán exentos de
presentar dicho módulo para ese cultivo.
6. Los Estados miembros que tengan menos de 1 000 hectáreas de viñedos plantados con vides para vino, que produzcan en su totalidad o en gran medida para el
mercado, estarán exentos de presentar el módulo «Viñedo».
7. Los Estados miembros con una zona de regadío inferior al 2 % de la SAU y
que no tengan regiones de nivel NUTS 2 con al menos una zona de regadío del 5 %
de la SAU, estarán exentos de presentar el módulo «Regadío».
8. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión (Eurostat) los casos contemplados en los apartados 5, 6 y 7 a más tardar el 30 de junio del año anterior al
año de referencia de que se trate.
9. Cuando una característica tenga una prevalencia baja o igual a cero en un Estado miembro, dicha característica podrá excluirse de la recogida de datos a condi-
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ción de que se presente a la Comisión (Eurostat) información que justifique su exclusión en el año natural anterior al año de referencia de la encuesta.
Artículo 8. Especificaciones técnicas de los datos de los módulos

1. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución destinados a
especificar los siguientes elementos técnicos de los datos que deben presentarse en
cada módulo y el tema y tema detallado correspondiente que figuran en el anexo IV:
a) la lista de características y las unidades de medida correspondientes;
b) las descripciones de las características.
2. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen
mencionado en el artículo 17, apartado 2, a más tardar [Oficina de Publicaciones:
sírvanse introducir la fecha exacta: seis meses después de la entrada en vigor del
presente Reglamento o el 31 de diciembre de 2018, lo que ocurra más tarde] en el
caso del año de referencia de la encuesta 2020, a más tardar el 31 de diciembre de
2021 en el caso del año de referencia 2023 y a más tardar el 31 de diciembre de 2024
en el caso del año de referencia 2026.
3. Para los años 2023 y 2026, la Comisión estará capacitada para adoptar actos
delegados conforme al artículo 16, a fin de modificar los temas detallados que se
indican en el anexo IV. En el ejercicio de este poder, la Comisión velará por que dichos actos delegados no impongan una carga o coste adicional significativo a los Estados miembros o a los encuestados, y porque solo se modifique para cada módulo
como máximo un 25 %, redondeado al entero más próximo, de los temas detallados
enumerados en el anexo IV.
4. Dichos actos delegados se adoptarán a más tardar el 30 de septiembre de 2021
en el caso del año de referencia de la encuesta 2023 y el 30 de septiembre de 2024
en el caso del año de referencia 2026.
Artículo 9. Datos ad hoc

1. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución a fin de especificar la información ad hoc que deba presentarse mediante el establecimiento de:
a) una lista de características que no supere las cuarenta variables que se transmitirá a la Comisión (Eurostat) y las unidades de medida correspondientes;
b) las descripciones de las características.
c) los requisitos de precisión;
d) el año de referencia de la encuesta;
e) los períodos de referencia;
f) las fuentes de información posibles y otros aspectos metodológicos;
g) las fechas de transmisión.
2. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen
mencionado en el artículo 17, apartado 2, a más tardar doce meses antes del inicio
del año de referencia de la encuesta.
Artículo 10. Períodos de referencia

La información recogida se referirá a un único año de referencia que será común
para todos los Estados miembros e indicará la situación durante un período determinado de la siguiente manera:
a) En el caso de las características de las tierras agrícolas: i) el principal uso de
la tierra se referirá al año de referencia de la encuesta; ii) cada Estado miembro establecerá un día de referencia dentro del año de referencia de la encuesta para identificar las parcelas de tierra.
b) En el caso de las características de regadío y prácticas de gestión del suelo, el
período de referencia será de doce meses, que terminará dentro del año de referencia de la encuesta y lo establecerá cada Estado miembro para incluir los ciclos de
producción de que se trate.

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

97

BOPC 290
20 de desembre de 2016

c) En el caso de las características del ganado, la estabulación y la gestión del estiércol, cada Estado miembro establecerá un día de referencia común dentro del año
de referencia de la encuesta. Las características de gestión del estiércol se referirán
al período de doce meses que finalice en esa fecha.
d) En el caso de las características de la mano de obra, cada Estado miembro establecerá un período de referencia de doce meses que finalice en un día de referencia
dentro del año de referencia de la encuesta.
d) En el caso de las características de las medidas de desarrollo rural aplicadas
en cada explotación agrícola, el período de referencia será de tres años y terminará
el 31 de diciembre del año de referencia de la encuesta.
f) En el caso de las demás características, cada Estado miembro establecerá un
día de referencia común dentro del año de referencia de la encuesta.
Artículo 11. Calidad

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la
calidad de los datos y metadatos transmitidos.
2. A los efectos del presente Reglamento serán aplicables los criterios de calidad
establecidos en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 223/2009.
3. La Comisión (Eurostat) evaluará la calidad de los datos y metadatos transmitidos.
4. A tal fin, los Estados miembros transmitirán para cada año de referencia cubierto por el presente Reglamento, un informe sobre calidad en el que se describirá
el proceso estadístico y en particular:
a) los criterios de calidad contemplados en el apartado 2;
b) los criterios de inclusión y exclusión aplicados para cumplir los requisitos de
cobertura indicados en este Reglamento;
c) la organización y la metodología aplicadas;
d) el marco de muestreo para las encuestas;
e) los niveles de precisión logrados en las encuestas por muestreo;
f) los períodos de referencia contemplados en el artículo 10;
g) información sobre la calidad de las fuentes de información distintas de las encuestas estadísticas utilizadas;
h) información sobre la validación de los datos realizada por el Estado miembro
antes de presentar el conjunto de datos a la Comisión (Eurostat).
La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución en los que se establezcan las modalidades y contenidos de los informes de calidad. Dichos actos de
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen establecido
en el artículo 17, apartado 2.
5. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión (Eurostat) tan pronto como
sea posible cualquier información o cambio importante en lo que se refiere a la ejecución del presente Reglamento que pueda influir en la calidad de los datos enviados.
6. A petición de la Comisión (Eurostat), los Estados miembros proporcionarán
la información adicional necesaria para evaluar la calidad de la información estadística.
Artículo 12. Transmisión de datos y metadatos

1. Para el año de referencia de la encuesta 2020, los Estados miembros transmitirán a la Comisión (Eurostat) datos básicos y de módulos validados y un informe
sobre calidad en un plazo de quince meses a partir de que finalice el año de referencia de la encuesta.
2. Para los años de referencia de la encuesta 2023 y 2026, los Estados miembros
transmitirán a la Comisión (Eurostat) datos básicos y datos de módulos validados
sobre mano de obra y otras actividades lucrativas, así como un informe sobre calidad en un plazo de nueve meses a partir de que finalice el año de referencia de la
encuesta. Los datos correspondientes a otros módulos y sus metadatos se presen-
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tarán en un plazo de doce meses a partir de que finalice el año de referencia de la
encuesta.
3. Los datos transmitidos a la Comisión (Eurostat) serán a nivel de cada explotación agrícola. Los datos de módulos y los datos ad hoc estarán vinculados a los
datos básicos a nivel de explotación enumerados en el anexo III correspondientes
al mismo año de referencia. Los registros presentados incluirán factores de extrapolación.
4. Los Estados miembros transmitirán los datos y metadatos utilizando un formato técnico especificado por la Comisión (Eurostat). Los datos y metadatos se
presentarán a la Comisión (Eurostat) a través de los servicios de ventanilla única.
Artículo 13. Contribución de la Unión

1. Para la ejecución del presente Reglamento, la Unión podrá conceder subvenciones a los institutos nacionales de estadística y a otras autoridades nacionales contempladas en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 223/2009, a fin de
a) desarrollar o aplicar los requisitos de datos, o ambas cosas;
b) desarrollar metodologías destinadas a mejorar la calidad o reducir los costes y
la carga administrativa de la recogida y producción de estadísticas integradas sobre
explotaciones agrícolas, o ambas cosas.
2. Los Estados miembros podrán recibir subvenciones de la Unión para cubrir
los costes de la recogida de datos contemplada en los artículos 5, 6 y 7, en el marco
de la dotación financiera mencionada en el artículo 14.
3. La contribución financiera de la Unión no podrá ser superior al 75 % de los
costes subvencionables ni a las cantidades máximas indicadas en los apartados 4 y 5.
4. Para el coste combinado de la recogida de datos básicos y datos de módulos
de 2020, la contribución financiera de la Unión para cada país se limitará a las cantidades máximas que figuran a continuación:
a) 50 000 EUR para Luxemburgo y Malta;
b) 1 000 000 EUR para Austria, Croacia, Irlanda y Lituania;
c) 2 000 000 EUR para Bulgaria, Alemania, Hungría, Portugal y el Reino Unido;
d) 3 000 000 EUR para Grecia, España y Francia;
e) 4 000 000 EUR para Italia, Polonia y Rumanía;
f) 300 000 EUR para cada uno de los demás Estados miembros.
5. Para la recogida de datos básicos y datos de módulos de 2023 y 2026, las
cantidades máximas indicadas en el apartado 4 se reducirán un 50 % a reserva de
lo establecido en el Marco Financiero Plurianual para el período posterior a 2020.
6. Para la recogida de los datos ad hoc contemplados en el artículo 9, la Unión
podrá conceder subvenciones a los institutos nacionales de estadística y otras autoridades nacionales mencionadas en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE)
n.º 223/2009 para cubrir los costes de la recogida de datos ad hoc. Esa contribución
financiera de la Unión no superará el 90 % de los costes subvencionables.
7. La contribución financiera de la Unión será con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía, con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE)
n.º 1306/2013.
Artículo 14. Dotación financiera

1. La dotación financiera de la Unión para la ejecución del programa de recogida de datos para el año de referencia de la encuesta 2020, incluidos los créditos
necesarios para la gestión, el mantenimiento y el desarrollo de los sistemas de bases de datos utilizados en la Comisión para procesar los datos suministrados por
los Estados miembros con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento, será de
40 000 000 EUR para el período 2018-2020, con cargo al Marco Financiero Plurianual 2014-2020.
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2. Tras la entrada en vigor del Marco Financiero Plurianual posterior a 2020, la
autoridad presupuestaria y legislativa establecerá el importe para el período correspondiente a propuesta de la Comisión.
Artículo 15. Protección de los intereses financieros de la Unión

1. La Comisión adoptará las medidas adecuadas para garantizar que, en la realización de las acciones financiadas en el marco del presente Reglamento, los intereses financieros de la Unión estén protegidos mediante la aplicación de medidas
preventivas contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales, la realización de controles coherentes y efectivos, la recuperación de las cantidades pagadas
indebidamente en caso de que se detecten irregularidades y, cuando corresponda,
la imposición de sanciones administrativas y financieras efectivas, proporcionadas
y disuasorias.
2. La Comisión o sus representantes y el Tribunal de Cuentas estarán facultados
para auditar, sobre la base de documentos y sobre el terreno, a todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas, subcontratistas y terceros que hayan recibido, directa o indirectamente, fondos de la Unión en virtud del Programa.
3. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá realizar investigaciones, incluyendo inspecciones y controles in situ de los operadores económicos
beneficiarios directa o indirectamente de dicha financiación de conformidad con
los procedimientos establecidos en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo22 y en el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96
del Consejo23, para determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión en relación con un
acuerdo de subvención, decisión de subvención o contrato financiados, directa o indirectamente, en el marco del presente Reglamento.
4. Los acuerdos de cooperación con terceros países y organizaciones internacionales, los acuerdos de subvención y las decisiones de subvención que se deriven
de la aplicación del presente Reglamento facultarán expresamente a la Comisión, al
Tribunal de Cuentas y a la OLAF a llevar a cabo tales auditorías, controles e inspecciones in situ.
5. Cuando se subcontrate o subdelegue, en su totalidad o en parte, la ejecución
de una acción, o cuando esta requiera la adjudicación de un contrato o la prestación
de apoyo financiero a un tercero, el contrato, acuerdo de subvención o decisión de
subvención incluirá la obligación del contratista o beneficiario de imponer a cualquier tercero involucrado la aceptación expresa de las mencionadas facultades de la
Comisión, el Tribunal de Cuentas y la OLAF.
6. Los apartados 4 y 5 se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3.
Artículo 16. Ejercicio de delegación

1. Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar actos delegados en las
condiciones establecidas en el presente artículo.
2. La competencia para adoptar actos delegados mencionada en el artículo 5,
apartado 6, y en el artículo 8, apartado 3, se otorgan a la Comisión por un período
de tiempo indefinido a partir del [Oficina de Publicaciones: sírvanse introducir la
fecha de entrada en vigor exacta del Reglamento].
3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 5, apartado 6, y el artículo 8, apartado 3, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de
22. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
23. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

100

BOPC 290
20 de desembre de 2016

los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya
estén en vigor.
4. Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en
el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016.
5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 5, apartado 6, o del artículo 8, apartado 3, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde
su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el
Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno
como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
Artículo 17. Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité del Sistema Estadístico Europeo establecido por el Reglamento (CE) n.º 223/2009. Dicho Comité será un comité en el
sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
Artículo 18. Derogación

1. Queda derogado el Reglamento (UE) nº 1337/2011, con efecto desde el 1 de
enero de 2022.
2. Queda derogado el Reglamento (CE) n.º 1166/2008 con efecto a partir del 1
de enero de 2019.
3. Las referencias a los Reglamentos derogados se considerarán hechas al presente Reglamento.
Artículo 19. Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente
aplicable en cada Estado miembro.
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.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica
el Reglament (UE) 1303/2013 relatiu a mesures específiques per a
proporcionar una ajuda addicional als estats membres afectats per
catàstrofes naturals
295-00109/11
TEXT PRESENTAT
Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.12.2016
Reg. 45821 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació,
Relacions Institucionals i Transparència, 16.12.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en
relación con medidas específicas para proporcionar una ayuda adicional
a los Estados miembros afectados por catástrofes naturales [COM(2016)
778 final] [2016/0384 (COD)]

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
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.
Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento 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, 30.11.2016 COM(2016) 778 final 2016/0384 (COD)
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en
relación con medidas específicas para proporcionar una ayuda adicional
a los Estados miembros afectados por catástrofes naturales
Exposición de motivos
1. Contexto de la propuesta
Razones y objetivos de la propuesta

Los recientes terremotos de Italia han tenido un efecto devastador en las personas que viven en la región. Se precisarán obras de reconstrucción a gran escala,
especialmente para restaurar el patrimonio cultural de las zonas afectadas. Europa
debe poder proporcionar rápidamente un apoyo adicional y efectivo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a los Estados miembros y las regiones afectados por catástrofes naturales graves o regionales, que complemente los medios de
que dispone en el marco del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.
A fin de proporcionar esta ayuda adicional a los Estados miembros afectados por
catástrofes naturales, la Comisión propone que se introduzca la posibilidad de un eje
prioritario separado para las operaciones de reconstrucción financiadas por el FEDER
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en el marco de un programa operativo. Dada la magnitud potencial de los efectos de
las catástrofes naturales, se propone ofrecer la posibilidad de financiar en su totalidad
este tipo de operaciones con cargo al FEDER, sin necesidad de cofinanciación nacional. Las operaciones que se financiarán en el marco de este eje prioritario son las que
están vinculadas a la reconstrucción en respuesta a catástrofes naturales graves o regionales, tal como se definen en el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo por el
que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.
Además, se proponen disposiciones específicas relativas a la fecha de inicio de
la subvencionabilidad del gasto a fin de garantizar que los gastos cumplan las condiciones para ser reembolsados a partir de la fecha de la catástrofe.
Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política
sectorial

La propuesta es coherente con el marco jurídico general establecido para los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y se limita a una modificación específica del Reglamento (CE) n.º 1303/2013. La propuesta complementa
el tipo de ayuda disponible en virtud del Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.
Coherencia con otras políticas de la Unión

La propuesta se limita a una modificación específica del Reglamento (CE)
n.º 1303/2013 y mantiene la coherencia con otras políticas de la Unión.
2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
Base jurídica

Se propone introducir un nuevo apartado en el artículo 120 del Reglamento (UE)
n.º 1303/2013 en el que se establezca la creación de un eje prioritario separado con
un porcentaje de cofinanciación de hasta el 100 % con el fin de apoyar, con arreglo
a las prioridades de inversión del FEDER, operaciones seleccionadas por las autoridades de gestión en respuesta a catástrofes graves o regionales, tal como se definen
en el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, por el que se crea el Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea.
Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

La propuesta de proporcionar una ayuda adicional a los Estados miembros afectados por catástrofes naturales ofreciéndoles la posibilidad de que el FEDER financie obras de reconstrucción con un porcentaje de cofinanciación de hasta el 100 %
con cargo al presupuesto de la UE requiere una modificación del Reglamento (UE)
n.º 1303/2013. No puede obtenerse el mismo resultado a través de medidas a nivel
nacional.
Proporcionalidad

La propuesta constituye un cambio limitado y específico que no va más allá de
lo necesario para alcanzar el objetivo de proporcionar una ayuda adicional a los Estados miembros afectados por catástrofes naturales.
3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente

No procede.
Consultas con las partes interesadas

No procede.
Obtención y uso de asesoramiento especializado

No procede.
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Evaluación de impacto

Se realizó una evaluación de impacto para preparar la propuesta de Reglamento
(UE) n.º 1303/2013. El presente cambio limitado y específico no requiere ninguna
evaluación de impacto específica.
Adecuación y simplificación de la reglamentación

No procede.
Derechos fundamentales

No procede.
4. Repercusiones presupuestarias

La modificación propuesta no implica cambio alguno en los límites máximos
anuales del marco financiero plurianual en materia de compromisos y pagos tal
como figuran en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1311/2013.
Permanece dentro de los límites de la asignación global para el período 20142020 y es, por lo tanto, neutra desde el punto de vista presupuestario. El incremento
del porcentaje de cofinanciación hasta el 100 % conducirá a una anticipación parcial
de los pagos, seguida de una reducción de los pagos en una fase posterior, ya que la
dotación global sigue siendo la misma.
5. Otros elementos
Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación
e información

La aplicación de la medida será objeto de seguimiento y de informes en el marco
de los mecanismos generales de presentación de informes establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013.
Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)

No procede.
Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

A fin de proporcionar una ayuda adicional a los Estados miembros afectados
por catástrofes naturales, se propone, para el FEDER, la posibilidad de crear un eje
prioritario separado con un porcentaje de cofinanciación de hasta el 100 % dentro
de un programa operativo. Las operaciones que puedan cofinanciarse en el marco
de este eje prioritario separado son las que están vinculadas a la reconstrucción en
respuesta a catástrofes naturales graves o regionales, tal como se definen en el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, por el que se crea el Fondo de Solidaridad
de la Unión Europea.
Se propone, para las operaciones en el marco del eje prioritario separado, una
excepción a la norma relativa a la fecha de inicio de la subvencionabilidad de los
gastos como consecuencia de la modificación de un programa. De esta manera se
garantizaría que, tras la modificación del programa, los gastos efectuados a partir
de la fecha de la catástrofe pudieran declararse para reembolso.
También se ha incluido una disposición para incluir los gastos declarados para
medidas tomadas por las autoridades del Estado miembro inmediatamente después
de que se haya producido la catástrofe, y antes de que se haya modificado el programa operativo, y que se hayan reembolsado con el porcentaje de cofinanciación
existente. En ese caso, se aplicaría el porcentaje de cofinanciación más elevado, con
los ajustes necesarios, a la siguiente solicitud de pago y, en su caso, a las siguientes
cuentas, una vez que se haya modificado el programa para incluir el eje prioritario
separado.
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2016/0384 (COD)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en relación con
medidas específicas para proporcionar una ayuda adicional a los Estados
miembros afectados por catástrofes naturales
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 177,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Previa consulta al Comité Económico y Social Europeo1,
Previa consulta al Comité de las Regiones2,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) A fin de proporcionar una ayuda adicional a los Estados miembros afectados
por catástrofes naturales, debe preverse la posibilidad de introducir, en un programa
operativo, un eje prioritario separado con un porcentaje de cofinanciación de hasta el
100 % en el marco de las prioridades de inversión del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional («FEDER»), tal como se establece en el Reglamento (UE) n.º 1301/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo3.
(2) Las operaciones que puedan cofinanciarse en el marco de este eje prioritario separado son las que están vinculadas a la reconstrucción en respuesta a catástrofes naturales graves o regionales, tal como se definen en el Reglamento (CE)
n.º 2012/2002 del Consejo4, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión
Europea.
(3) En lo que respecta a las operaciones en el marco del eje prioritario separado
para las catástrofes naturales, debe introducirse una excepción de las normas generales relativas a la fecha de inicio de la subvencionabilidad de los gastos, en relación
con los gastos que pasan a ser subvencionables como consecuencia de la modificación de un programa, con el fin de garantizar la posibilidad de cofinanciar medidas
tomadas por las autoridades de los Estados miembros inmediatamente después de
que se haya producido la catástrofe, y antes de que se haya modificado el programa
operativo.
(4) A fin de permitir la subvencionabilidad de los gastos realizados y pagados a
partir de la fecha en que se haya producido la catástrofe natural, incluso antes de la
entrada en vigor del presente Reglamento, la disposición correspondiente relativa a
la fecha de inicio de la subvencionabilidad de los gastos de los beneficiarios debe
tener un efecto retroactivo.
(5) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en consecuencia.
Han adoptado el presente Reglamento:
Artículo 1

En el artículo 120 del Reglamento (UE) n.º 13032013, se añade el párrafo siguiente:
«8. Podrá establecerse un eje prioritario separado con un porcentaje de cofinanciación de hasta el 100 % dentro de un programa operativo para apoyar operaciones
que cumplan las condiciones siguientes:
1. DO C de , p. .
2. DO C de , p. .
3. Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión
en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006 (DO L 347 de 20.12.2013,
p. 289).
4. Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea (DO L 311 de 14.11.2002, p. 3).
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a) las operaciones son seleccionadas por las autoridades de gestión en respuesta a
catástrofes naturales graves o regionales, tal como se definen en el Reglamento (CE)
n.º 2012/2002 del Consejo;
b) las operaciones tienen como objetivo la reconstrucción como respuesta a la
catástrofe natural; y
c) las operaciones reciben apoyo en el marco de una prioridad de inversión del
FEDER.
No obstante lo dispuesto en el artículo 65, apartado 9, los gastos destinados a
operaciones con arreglo a este eje prioritario serán subvencionables a partir de la
fecha en que se haya producido la catástrofe natural.
Cuando los gastos relacionados con las operaciones mencionadas en el párrafo
primero se hayan incluido en una solicitud de pago presentada a la Comisión antes
de la creación del eje prioritario separado, el Estado miembro deberá realizar los
ajustes necesarios en la solicitud de pago siguiente y, en su caso, en las cuentas siguientes presentadas a raíz de la adopción de la modificación del programa.».
Artículo 2

Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea.
El artículo 1 se aplicará a partir del 1 de enero de 2014.
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.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el
Reglament (CE) 1059/2003 pel que fa a les tipologies territorials
295-00110/11
TEXT PRESENTAT
Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.12.2016
Reg. 45822 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació,
Relacions Institucionals i Transparència, 16.12.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 en lo
que respecta a las tipologías territoriales (Tercet) (Texto pertinente a
efectos del EEE) [COM(2016) 788 final] [2016/0393 (COD)]

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
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.
Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
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Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento 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, 13.12.2016 COM(2016) 788 final 2016/0393 (COD)
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 en
lo que respecta a las tipologías territoriales (Tercet) (Texto pertinente a
efectos del EEE)
Exposición de motivos
1. Contexto de la propuesta
Razones y objetivos de la propuesta

Eurostat publica estadísticas europeas en muchos ámbitos estadísticos a nivel
regional con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1059/2003, por el que se establece una
nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS)1. Estas estadísticas tienen un amplio uso en el marco de la política regional de la UE y para determinar la admisibilidad de las regiones para los fondos de cohesión. En los últimos
años, Eurostat ha ampliado la gama de estadísticas publicadas con varias tipologías
territoriales para atender la creciente demanda de tales datos por parte de los responsables políticos de la UE en el marco de las políticas de cohesión y desarrollo
territorial. La Comisión ha definido estas tipologías territoriales en cooperación con
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y ha adoptado
metodologías para establecerlas y mantenerlas. El Reglamento NUTS aún no incluye ni define jurídicamente estas tipologías territoriales para determinar las zonas y
regiones urbanas, rurales, costeras u otras de la UE, a pesar de que ya se están utilizando. El hecho de que estas tipologías y sus metodologías no tengan reconocimiento jurídico ni estén reconocidas oficialmente por el Sistema Estadístico Europeo es
una cuestión que es preciso abordar para establecerlas como tipologías estadísticas
reconocidas, imparciales y transparentes.
Los objetivos específicos de la iniciativa son los siguientes:
1. Establecer un reconocimiento jurídico de las tipologías territoriales, incluida
la definición de las ciudades, a efectos de las estadísticas europeas
Un reglamento que modifique el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 integrará las
tipologías territoriales en el actual Reglamento NUTS. Esto permitirá que los reglamentos estadísticos temáticos y las iniciativas políticas se refieran a estas tipologías territoriales al recopilar estadísticas europeas y señalen como objetivos de las
políticas territorios específicos, como ciudades o zonas y regiones urbanas, rurales
o costeras. La iniciativa cubrirá, por tanto, las tipologías territoriales existentes al
nivel NUTS 3 (por ejemplo, tipología urbana-rural, regiones metropolitanas), las
unidades administrativas locales (por ejemplo, grado de urbanización, ciudades, zonas costeras) y el nivel de malla de 1 km² necesario para el cálculo de las demás tipologías, que se basan en la distribución y la densidad de la población en las celdas
de malla.
2. Establecer las definiciones básicas y los criterios estadísticos para las distintas
tipologías territoriales
A fin de generar transparencia metodológica y proteger la estabilidad de las tipologías territoriales a lo largo del tiempo, es preciso especificar en el Reglamento y
1. Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que
se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003,
p. 1).
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en sus disposiciones de aplicación las definiciones básicas y los criterios para crear y
actualizar las tipologías. A tal efecto, la iniciativa usará metodologías ya existentes
para las distintas tipologías.
3. Garantizar una aplicación y un uso armonizados y transparentes de las tipologías territoriales a nivel de la UE y de los Estados miembros
La iniciativa pretende mejorar la comparabilidad y la estabilidad de las tipologías. Esto repercutirá positivamente en la recopilación y difusión de las estadísticas
regionales europeas.
4. En el contexto de la adaptación del Reglamento (CE) n.º 1059/2003 a las nuevas normas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), las competencias conferidas actualmente a la Comisión por dicho Reglamento para adoptar
actos que modifiquen elementos no esenciales del Reglamento, completándolo, con
arreglo al procedimiento de reglamentación con control, deben transformarse en
competencias para adoptar actos delegados.
Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

La presente propuesta incorporaría en el Reglamento NUTS tipologías que están
interrelacionadas con varios ámbitos estadísticos, como las cuentas regionales, el
mercado laboral, el desarrollo rural, la agricultura, el turismo, la política marítima y
otros. Permitiría agregar los datos con arreglo a tipologías bien definidas: por ejemplo, haciendo posible comparar el PIB de zonas rurales con el de zonas urbanas, las
pernoctaciones turísticas en zonas y regiones costeras con las no costeras, el empleo
y el desempleo según el grado de urbanización, y otras muchas comparaciones.
Los conceptos como el grado de urbanización también pueden utilizarse para
suministrar datos a las Naciones Unidas sobre las zonas urbanas y rurales.
Coherencia con otras políticas de la Unión

Las tipologías territoriales tienen una importante incidencia en las políticas regionales que persiguen los objetivos generales de la iniciativa Europa 20202. Por
ejemplo, las políticas de cohesión de la UE buscan reducir las disparidades entre
las regiones europeas y fomentar el crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible en las regiones y zonas desfavorecidas. En los últimos años se ha puesto más
énfasis en las intervenciones políticas basadas en datos contrastados y en enfoques
territoriales más integrados, que reflejen la diversidad de las regiones de la UE, por
ejemplo en términos de empleo, demografía, lucha contra la pobreza, educación o
actividad económica. El análisis de las políticas regionales destaca la necesidad de
investigar las diferencias importantes entre las zonas urbanas y rurales, que no son
uniformes en los distintos Estados miembros (véase, por ejemplo, el sexto informe
sobre la cohesión económica, social y territorial3). La política de cohesión para
2014-2020 hace hincapié en estrategias de desarrollo territorial centradas sobre todo
en las zonas urbanas y rurales, pero también costeras. Los principios de la política
de cohesión para el período 2014-2020 establecidos en el marco estratégico común4
destacan que los enfoques para promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador deben reflejar el papel de las ciudades y de las zonas urbanas, rurales y costeras y abordar las relaciones entre la ciudad y el campo. La tipología relativa al grado de urbanización se utilizó recientemente en el Reglamento (UE) n.º 522/20145
para determinar la admisibilidad a la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional destinada a acciones innovadoras en ciudades, localidades o suburbios.

2. http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
3. http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/reports/2014/6th-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
4. DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
5. DO L 148 de 20.5.2014, p. 1.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
Base jurídica

El artículo 338 del TFUE proporciona la base jurídica para las estadísticas europeas. Actuando con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, el Parlamento
Europeo y el Consejo adoptan medidas para la elaboración de estadísticas cuando
sea necesario para que la UE desempeñe su función.
Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

El principio de subsidiariedad es de aplicación en la medida en que la propuesta no es competencia exclusiva de la UE. Los Estados miembros por separado no
pueden alcanzar de manera suficiente los objetivos de la acción propuesta, a saber,
la introducción de los componentes necesarios con respecto a las tipologías territoriales. Puede actuarse de manera más eficaz a nivel de la UE, sobre la base de un
acto jurídico de la Unión, para establecer, coordinar y mantener clasificaciones estadísticas armonizadas, incluidas las tipologías territoriales a efectos estadísticos a
nivel de la UE.
Proporcionalidad

La iniciativa propone modificar el actual Reglamento NUTS solo lo absolutamente necesario. Dada la necesidad de un reconocimiento formal de las tipologías
territoriales para las estadísticas y la elaboración de políticas, su objetivo es modificar el Reglamento NUTS para incorporar las tipologías territoriales en el marco
jurídico sin modificar los principios fundamentales, la estructura ni las definiciones
de las regiones NUTS, bien aceptadas, probadas e indiscutibles.
Esta opción se considera el enfoque más equilibrado para conciliar la necesidad
de actuar con la intención de limitar el objeto de la iniciativa a lo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos. Puesto que se trata de un acto de codificación de
tipologías existentes y de sus componentes, y la Comisión (Eurostat) va a gestionar
la asignación de las tipologías, solo implica costes adicionales insignificantes para
los institutos nacionales de estadística, y ningún coste para las empresas o los ciudadanos.
Instrumento elegido

Instrumento propuesto: reglamento.
Habida cuenta de los objetivos y el contenido de la propuesta y de que esta modifica un reglamento existente, el instrumento más adecuado es un reglamento.
3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente

La legislación existente no incluye todavía las tipologías, lo cual hace muy difícil
determinar y garantizar condiciones uniformes de aplicación armonizada.
Consultas con las partes interesadas

Las partes interesadas a las que afecta la presente propuesta son principalmente
los institutos nacionales de estadística de los Estados miembros. La Comisión (Eurostat) implicó a sus expertos desde las fases más tempranas y confió plenamente en
sus opiniones y experiencia en la elaboración de la propuesta.
Como principal usuario de datos regionales, la Dirección General de Política
Regional y Urbana de la Comisión fue consultada en varias ocasiones y también
proporcionó información valiosa.
Dado el carácter técnico de la propuesta, no se ha considerado necesario implicar a ningún otro organismo.
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Obtención y uso de asesoramiento especializado

Los conceptos de las tipologías fueron diseñados en estrecha colaboración con
Eurostat, la DG Política Regional y Urbana y el Centro Común de Investigación,
que proporcionó datos técnicos esenciales, así como con la OCDE, agrupando una
serie de conceptos ya existentes y sus diferentes metodologías.
La OCDE también usa las tipologías armonizadas para fines estadísticos y analíticos.
Evaluación de impacto

No se realizó ninguna evaluación de impacto, ya que la propuesta no tiene consecuencias económicas, sociales y medioambientales significativas ni impone ninguna
carga adicional para las empresas o los ciudadanos. La iniciativa aspira principalmente a completar el actual Reglamento NUTS con los elementos necesarios para
tener en cuenta los recientes cambios de las clasificaciones territoriales con fines
estadísticos.
Adecuación regulatoria y simplificación

La codificación de las tipologías territoriales en el Reglamento NUTS hace innecesario definirlas y explicarlas en otros actos jurídicos específicos, como los actos relacionados con las ciudades o el desarrollo rural. De este modo se simplifica
y armoniza la legislación relacionada con el desarrollo urbano y rural y la política
marítima.
Derechos fundamentales

La presente propuesta no afecta a los derechos fundamentales.
4. Repercusiones presupuestarias

La propuesta no tiene incidencia en el presupuesto de la UE.
5. Otros elementos
Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación
e información

Dado que las tipologías ya se están utilizando, a pesar de no estar reconocidas
jurídicamente, no está previsto establecer planes de aplicación particulares ni disposiciones de seguimiento. En principio, el procedimiento para determinar y publicar
las tipologías es el siguiente:
La Comisión (Eurostat) hace los cálculos necesarios para asignar las tipologías
cuando están disponibles datos nuevos sobre distribución y densidad de la población
en las celdas de malla. Es lo que se hace habitualmente tras un censo. Es posible
hacer anualmente actualizaciones menores para reflejar posibles cambios en la estructura local o regional de los Estados miembros.
Después de hacer estos cálculos iniciales, la Comisión (Eurostat) comparte los
resultados con los Estados miembros. Estos pueden verificarlos o modificarlos, por
ejemplo en función de situaciones geográficas particulares.
Después de llegar a un acuerdo con los Estados miembros sobre los resultados,
la Comisión (Eurostat) los publica en los sitios web correspondientes.
Es necesario establecer condiciones uniformes para armonizar las tipologías.
Conviene facultar a la Comisión para hacerlo, a fin de aplicar las tipologías mediante actos de ejecución.
Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Dado que la propuesta no cambia la esencia, ampliamente aceptada y bien probada, del Reglamento NUTS, solo modifica lo estrictamente necesario para alcanzar sus objetivos.
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Se propone modificar o sustituir algunas disposiciones del Reglamento (CE)
n.º 1059/2003 por las siguientes razones:
– Artículo 1 .El nuevo artículo 1 amplía el objeto del Reglamento NUTS añadiendo las tipologías territoriales y las mallas estadísticas necesarias para su cálculo
sobre la base de la distribución y densidad de la población en cada celda de malla.
También aclara el papel y la denominación de las unidades administrativas locales
(UAL), que no se nombran de manera coherente en el actual Reglamento NUTS
(como «componentes de la NUTS» y «unidades administrativas menores»).
– Artículo 2. En el artículo 2 se suprime el apartado 5. Dicho apartado se refiere
a una comunicación que debía presentarse en 2005, dos años después de la entrada
en vigor, en 2003, del Reglamento NUTS original. Por tanto, está obsoleto.
– Artículo 3. En el artículo 3, el apartado 4 se adapta a los nuevos procedimientos institucionales introducidos por el Tratado de Lisboa (que cambia el procedimiento de reglamentación con control por actos delegados).
En el apartado 5 se suprime la última frase, puesto que ya no resulta pertinente
atribuir competencia alguna a la Comisión a este respecto.
– Artículo 4. El artículo 4 establece las UAL. Además, aclara y simplifica las
disposiciones relativas a los requisitos de transmisión. Anteriormente, estos no se
entendían de una forma coherente.
Por último, se otorga a la Comisión la facultad de adoptar actos delegados para
adaptar la lista de UAL del anexo III del Reglamento NUTS.
– Artículo 4 bis. El artículo 4 bis se inserta para introducir las mallas estadísticas que la Comisión (Eurostat) mantendrá y publicará como base para calcular las
tipologías territoriales para las regiones y zonas.
– Artículo 4 ter. El nuevo artículo 4 ter introduce las tipologías y confiere a la
Comisión competencias de ejecución para establecer condiciones uniformes para su
aplicación armonizada.
– Artículo 5
En el nuevo artículo 5, la redacción y formulación se han aclarado y simplificado. Se otorga a la Comisión la facultad de adoptar actos delegados para adaptar la
clasificación NUTS del anexo I del Reglamento NUTS.
– Artículos 7 y 7 bis. El artículo 7 se actualiza para referirse al comité competente que asiste a la Comisión en la adopción de los actos de ejecución, y el artículo 7 bis se refiere al ejercicio de la delegación, de conformidad con el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación.
– Artículo 8. Se suprime el artículo 8. Se refería a un informe sobre la aplicación del Reglamento NUTS que debía presentarse en 2006, tres años después de la
entrada en vigor, en 2003, del Reglamento NUTS original. Por tanto, está obsoleto.
2016/0393 (COD)
Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 en lo que respecta a
las tipologías territoriales (Tercet) (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 338, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo6,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones7,
6. DO C de , p. .
7. DO C de , p. .
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De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de mayo de 20038, establece una clasificación estadística común de unidades territoriales (Nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas, NUTS) con
el fin de posibilitar la recogida, la elaboración y la difusión de estadísticas regionales armonizadas en la UE.
(2) Para elaborar las políticas de manera más específica, la Comisión, en colaboración con la OCDE, ha definido varias tipologías territoriales a fin de clasificar las
unidades estadísticas establecidas por el Reglamento NUTS.
(3) El Sistema Estadístico Europeo ya utiliza estas tipologías, en particular el
grado de urbanización, incluida la definición de las ciudades, por ejemplo, al determinar la admisibilidad a la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para
realizar acciones innovadoras en ciudades, localidades o suburbios9.
(4) Es necesario codificar las tipologías para establecer definiciones y condiciones claras de los tipos territoriales, garantizando una aplicación armonizada y transparente y haciendo estables las tipologías. Esto debe contribuir a la elaboración y
difusión de las estadísticas europeas.
(5) Debe aplicarse un sistema de mallas estadísticas para calcular y atribuir los
tipos territoriales a las regiones y zonas en cuestión, ya que dependen de la distribución y la densidad de la población en celdas de malla de un kilómetro cuadrado.
(6) También conviene aclarar diversos aspectos de menor importancia relativos
a las unidades administrativas locales (UAL) a fin de simplificar la terminología y
el mecanismo de suministro de las listas de UAL de los Estados miembros a la Comisión (Eurostat).
(7) Con objeto de adaptar la legislación a los cambios correspondientes en los
Estados miembros, deben delegarse en la Comisión, de conformidad con el artículo 290 del Tratado, los poderes para modificar la clasificación NUTS del anexo I, la
lista de unidades administrativas existentes del anexo II y la lista de unidades administrativas locales del anexo III del Reglamento (CE) n.º 1059/2003. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante
la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de
conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre
la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201610. En particular, a fin de garantizar
una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento
Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las
reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación
de los actos delegados.
(8) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución por lo que respecta a la aplicación de las tipologías territoriales y las series temporales que los
Estados miembros deben comunicar a la Comisión en caso de modificaciones de la
clasificación NUTS. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo11.
(9) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 en consecuencia.
Han adoptado el presente Reglamento:
8. Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que
se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003,
p. 1).
9. DO L 148 de 20.5.2014, p. 1.
10. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
11. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

112

BOPC 290
20 de desembre de 2016

Artículo 1

El Reglamento (CE) n.º 1059/2003 queda modificado como sigue:
1) El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece una clasificación estadística común de unidades territoriales (NUTS), con el fin de posibilitar la recogida, la elaboración y la
difusión de estadísticas armonizadas a diferentes niveles territoriales de la UE.
2. La clasificación NUTS se establece en el anexo I.
3. La clasificación NUTS se completará con unidades administrativas locales
(UAL), de conformidad con el artículo 4.
4. La clasificación NUTS se completará con mallas estadísticas, de conformidad
con el artículo 4 bis. Dichas mallas estadísticas se utilizarán para calcular tipologías
territoriales basadas en la población.
5. La clasificación NUTS se completará con tipologías territoriales de la Unión, de
conformidad con el artículo 4 ter, que atribuirán tipos a las unidades territoriales.».
2) En el artículo 2, se suprime el apartado 5.
3) El artículo 3 se modifica como sigue:
a) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4. Las unidades administrativas existentes que se utilizan para la clasificación
NUTS se establecen en el anexo II. La Comisión estará facultada para adoptar actos
delegados de conformidad con el artículo 7 bis que adapten el anexo II con arreglo
a los cambios pertinentes en los Estados miembros.»;
b) en el apartado 5, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:
«Algunas unidades no administrativas podrán, no obstante, apartarse de dichos umbrales por motivos geográficos, socioeconómicos, históricos, culturales o
medioambientales particulares, especialmente en el caso de las islas y de las regiones ultraperiféricas.».
4) El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 4. Unidades administrativas locales
1. En cada Estado miembro, el nivel NUTS 3 estará subdividido en uno o dos niveles más de unidades territoriales: las unidades administrativas locales (UAL). Al menos
uno de los niveles UAL será una unidad administrativa según la definición del artículo 3, apartado 1, y según lo establecido en el anexo III. La Comisión estará facultada
para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 7 bis que adapten la lista
de UAL del anexo III con arreglo a los cambios pertinentes en los Estados miembros.
2. En los seis primeros meses de cada año, los Estados miembros transmitirán a
la Comisión (Eurostat) la lista de UAL a 31 de diciembre del año anterior, indicando
los cambios y la región NUTS 3 a la que pertenecen. Al hacerlo, los datos deberán
seguir el formato electrónico exigido por la Comisión (Eurostat).
3. La Comisión (Eurostat) publicará la lista de UAL en la sección correspondiente de su sitio web a más tardar el 31 de diciembre de cada año.».
5) Se insertan los artículos 4 bis y 4 ter siguientes:
«Artículo 4 bis. Mallas estadísticas
La Comisión (Eurostat) mantendrá y publicará en la sección correspondiente
de su sitio web un sistema de mallas estadísticas a nivel de la Unión. Las mallas
estadísticas se ajustarán a las especificaciones establecidas en el Reglamento (UE)
n.º 1089/2010 de la Comisión12.
Artículo 4 ter. Tipologías territoriales de la Unión
1. La Comisión (Eurostat) mantendrá y publicará en la sección correspondiente
de su sitio web tipologías de la Unión compuestas de unidades territoriales a los niveles NUTS y UAL y de celdas de malla.
12. Reglamento (UE) n.º 1089/2010 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, por el que se aplica la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos y los servicios de datos espaciales (DO L 323 de 8.12.2010, p. 11).
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2. La tipología de mallas se establecerá al nivel de resolución de malla de 1 km²
como sigue:
– “Centros urbanos”,
– “Agrupaciones urbanas”,
– “Celdas de malla rurales”.
3. Se establecerán las siguientes tipologías al nivel UAL:
a) grado de urbanización (DEGURBA):
– “Zonas urbanas”:
– “Ciudades” o “Zonas densamente pobladas”,
– “Localidades” o “Zonas de densidad de intermedia”;
– “Zonas rurales” o “Zonas escasamente pobladas”;
b) áreas urbanas funcionales:
– “Ciudades” y sus “Zonas de cercanías”;
c) zonas costeras:
– “Zonas costeras”,
– “Zonas no costeras”.
Si en un Estado miembro hay más de un nivel administrativo de UAL, la Comisión (Eurostat) consultará a dicho Estado miembro para determinar el nivel administrativo de UAL que se utilizará para la atribución de tipologías.
4. Se establecerán las siguientes tipologías y etiquetas al nivel NUTS 3:
a) tipología urbana-rural:
– “Regiones predominantemente urbanas”,
– “Regiones intermedias”,
– “Regiones predominantemente rurales”;
b) tipología metropolitana:
– “Regiones metropolitanas”,
– “Regiones no metropolitanas”;
c) tipología costera:
– “Regiones costeras”,
– “Regiones no costeras”.
5. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, condiciones uniformes
para la aplicación armonizada de las tipologías en los Estados miembros y a nivel
de la Unión. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen establecido en el artículo 7.».
6) El artículo 5 se modifica como sigue:
a) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4. Las modificaciones de la clasificación NUTS se adoptarán durante el segundo semestre del año civil, cada tres años como mínimo, sobre la base de los criterios
establecidos en el artículo 3. Sin embargo, si hay una reorganización sustancial de la
correspondiente estructura administrativa de un Estado miembro, las modificaciones de la clasificación NUTS podrán adoptarse a intervalos más cortos.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con
el artículo 7 bis que adapten la clasificación NUTS del anexo I con arreglo a los
cambios pertinentes en los Estados miembros. Los datos regionales que los Estados miembros envíen a la Comisión (Eurostat) se basarán en la clasificación NUTS
modificada a partir del 1 de enero del segundo año posterior a la adopción del acto
delegado contemplado en el párrafo primero.»;
b) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:
«5. Cuando se introduzca una modificación en la clasificación NUTS, el Estado
miembro interesado deberá comunicar a la Comisión (Eurostat) las series temporales para el nuevo desglose regional que habrán de sustituir a los datos ya transmitidos.
La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, condiciones uniformes para
las series temporales y su duración, habida cuenta de la viabilidad de su transmi-
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sión. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento
de examen establecido en el artículo 7.
Las series temporales se proporcionarán hasta el 1 de enero del cuarto año posterior a la adopción de un acto delegado con arreglo al apartado 4.».
7) El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 7. Procedimiento de comitología
1. La Comisión estará asistida por el Comité del Sistema Estadístico Europeo.
Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.».
8) Se inserta el artículo 7 bis siguiente:
«Artículo 7 bis. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 3, apartado 4, el artículo 4, apartado 1, y el artículo 5, apartado 4, se otorgan a la Comisión
por un período de tiempo indefinido a partir del [Publications Office: please insert
exact date of entry into force of this Regulation].
3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 3, apartado 4, el artículo
4, apartado 1, y el artículo 5, apartado 4, podrá ser revocada en cualquier momento
por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá
efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea
o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos
delegados que ya estén en vigor.
4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de
abril de 2016.
5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3, apartado 4, el artículo 4, apartado 1, y el artículo 5, apartado 4, entrarán en vigor únicamente si, en un
plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el
Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las
formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo
o del Consejo.».
9) Se suprime el artículo 8.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente
aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento, el presidente; por el Consejo, el presidente
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