
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 466/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desglossament i el detall dels 
informes d’execució del pressupost de la Generalitat
250-00713/11
Adopció 15

Resolució 467/XI del Parlament de Catalunya, sobre el control parlamentari de l’exe-
cució del pressupost de la Generalitat
250-00714/11
Adopció 15

Resolució 468/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’objectiu 8 de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides
250-00727/11
Adopció 16

1.01.10. Normes de règim interior

Codi de conducta dels membres del Parlament de Catalunya
221-00005/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 200) 16

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11
Ponència per a elaborar l’Informe 17

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
200-00019/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 324) 17

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00023/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 18

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
202-00033/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 18

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la saturació de les urgències hospitalàries
250-00769/11
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre el VIH a Catalunya
250-00781/11
Esmenes presentades 19
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una nova estació d’autobusos a Lleida
250-00782/11
Esmenes presentades 20

Proposta de resolució sobre les àrees de millora empresarial (BID)
250-00784/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la sobreocupació de centres de menors no acompanyats
250-00785/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el sensellarisme
250-00786/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’Escola Agnès de Sitges
250-00787/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’ajuda a les persones amb discapacitat
250-00788/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats educatives
250-00789/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals
250-00790/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’adaptació del Consell de Diplomàcia Pública de Cata-
lunya a la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei 16/2014, d’acció exterior 
i de relacions amb la Unió Europea
250-00791/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la defensa dels espais naturals lliures del Vallès i la in-
corporació de diversos sectors a l’espai d’interès natural de Gallecs
250-00792/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució de suport al desenvolupament de l’energia eòlica i fotovoltaica
250-00793/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució de solidaritat amb el poble sudanès
250-00794/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la situació de l’avortament a El Salvador
250-00795/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la dignificació de les condicions laborals i personals 
dels membres dels cossos de seguretat, especialment dels Mossos d’Esquadra i 
les policies locals
250-00796/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la urbanització del Bosc d’en Vilaró
250-00797/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una auditoria i un pla de viabilitat de l’ae-
roport de Lleida-Alguaire
250-00798/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre el respecte de la vida privada i la protecció 
de les dades personals en el sector de les comunicacions electròniques i pel qual 
es deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglament sobre la privacitat i les comunica-
cions electròniques)
295-00137/11
Text presentat 24
Termini de formulació d’observacions 56

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència sobre l’obertura de noves delegacions del Govern a 
Ginebra, Copenhaguen, Varsòvia i Zagreb
354-00097/11
Rebuig de la sol·licitud 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència sobre les mesures previstes per a complir la sentèn-
cia del Tribunal Constitucional sobre la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea
354-00120/11
Rebuig de la sol·licitud 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre unes afirmacions fetes 
pel senador Santiago Vidal en diverses conferències
354-00127/11
Acord sobre la sol·licitud 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Jus-
tícia sobre la presumpta elaboració d’una llista de membres del poder judicial favo-
rables al procés independentista
354-00133/11
Rebuig de la sol·licitud 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vice-
president i conseller d’Economia i Hisenda sobre unes declaracions del senador 
Santiago Vidal sobre unes actuacions secretes del Govern
354-00135/11
Acord sobre la sol·licitud 58

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre unes afirmacions del 
senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·lega-
litats comeses presumptament pel Govern
354-00138/11
Acord sobre la sol·licitud 58

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència sobre unes declaracions del jutge Santiago Vidal so-
bre l’OTAN
354-00145/11
Rebuig de la sol·licitud 58

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Jus-
tícia sobre la tasca desenvolupada per Santiago Vidal i Marsal con a director del 
Programa per a l’estudi de l’Administració de justícia i el poder judicial a Catalunya
354-00147/11
Sol·licitud i tramitació 58
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència d’Alfons Aragoneses, professor de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víc-
times del franquisme
352-00744/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 59

Proposta d’audiència en ponència de Pau Casanellas Peñalver, professor de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reparació 
jurídica de les víctimes del franquisme
352-00745/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 59

Proposta d’audiència en ponència d’August Gil Matamala, advocat, amb relació a la 
Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00746/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 59

Proposta d’audiència en ponència d’Eva Labarta Ferrer, advocada, amb relació a la 
Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00747/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 59

Proposta d’audiència en ponència de Carlos Rey González, advocat i professor de 
la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de re-
paració jurídica de les víctimes del franquisme
352-00748/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 60

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Arnabat Mata, historiador i membre 
de l’Institut d’Estudis Penedesencs, amb relació a la Proposició de llei de reparació 
jurídica de les víctimes del franquisme
352-00749/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 60

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret consti-
tucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de repa-
ració jurídica de les víctimes del franquisme
352-00798/11
Rebuig de la sol·licitud 60

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret proces-
sal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reparació 
jurídica de les víctimes del franquisme
352-00799/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 60

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Amical de 
Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres 
normes relacionades
352-00800/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 61

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret cons-
titucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00801/11
Rebuig de la sol·licitud 61

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret processal 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 
52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00802/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 61
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Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, president de la Comissió de 
la Dignitat, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes 
del franquisme
352-00840/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 61

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Amical de 
Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme amb relació a la 
Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00841/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 62

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Pubill, president de l’Associació Catalana 
d’Expresos Polítics, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les 
víctimes del franquisme
352-00842/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 62

Proposta d’audiència en comissió de Pere Fortuny i Velázquez, president de l’Asso-
ciació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00843/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 62

Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, president de la Comissió de 
la Dignitat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a 
la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00844/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 62

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Amical de 
Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres 
normes relacionades
352-00845/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 63

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Pubill, president de l’Associació Catalana 
d’Expresos Polítics, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00846/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 63

Proposta d’audiència en comissió de Pere Fortuny i Velázquez, president de l’Asso-
ciació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres 
normes relacionades
352-00847/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 63

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Perona i Medina, president de l’Asso-
ciació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres 
normes relacionades
352-00848/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 63

Proposta d’audiència en ponència de Paul Preston, professor d’estudis hispànics, 
amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00849/11
Rebuig de la sol·licitud 64

Proposta d’audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz, catedràtic d’història 
moderna, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes 
del franquisme
352-00850/11
Rebuig de la sol·licitud 64
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Manuel Azaña 
amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00851/11
Rebuig de la sol·licitud 64

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Alternatives 
amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00852/11
Rebuig de la sol·licitud 64

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Rafael del Pino 
amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00853/11
Rebuig de la sol·licitud 64

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Ortega y Gas-
set - Gregorio Marañón amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de 
les víctimes del franquisme
352-00854/11
Rebuig de la sol·licitud 65

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre Internacional de 
Toledo per la Pau amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les 
víctimes del franquisme
352-00855/11
Rebuig de la sol·licitud 65

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Reial Institut Elcano amb 
relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00856/11
Rebuig de la sol·licitud 65

Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Lamo de Espinosa, catedràtic de socio-
logia, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme
352-00857/11
Rebuig de la sol·licitud 65

Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de 
ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les 
víctimes del franquisme
352-00858/11
Rebuig de la sol·licitud 65

Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic de ciències políti-
ques i socials, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les vícti-
mes del franquisme
352-00859/11
Rebuig de la sol·licitud 66

Proposta d’audiència en ponència de Josep Fontana, professor emèrit de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de 
les víctimes del franquisme
352-00860/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 66

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Canal, professor de l’Escola d’Estudis 
Superiors de Ciències Socials de París, amb relació a la Proposició de llei de repa-
ració jurídica de les víctimes del franquisme
352-00861/11
Rebuig de la sol·licitud 66

Proposta d’audiència en ponència de Ian Gibson, historiador i hispanista, amb relació 
a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00862/11
Rebuig de la sol·licitud 66

Proposta d’audiència en ponència de Henry Kamen, historiador i hispanista, amb 
relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00863/11
Rebuig de la sol·licitud 66
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Proposta d’audiència en ponència de Paul Preston, professor d’estudis hispànics, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00864/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 67

Proposta d’audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz, catedràtic d’història 
moderna, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la 
memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00865/11
Rebuig de la sol·licitud 67

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Manuel Azaña 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00866/11
Rebuig de la sol·licitud 67

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Alternatives 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00867/11
Rebuig de la sol·licitud 67

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Rafael del Pino 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00868/11
Rebuig de la sol·licitud 68

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Ortega y 
Gasset - Gregorio Marañón amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 
52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00869/11
Rebuig de la sol·licitud 68

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre Internacional de 
Toledo per la Pau amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, rela-
tiva a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00870/11
Rebuig de la sol·licitud 68

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Reial Institut Elcano amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria histò-
rica, i d’altres normes relacionades
352-00871/11
Rebuig de la sol·licitud 68

Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Lamo de Espinosa, catedràtic de soci-
ologia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la 
memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00872/11
Rebuig de la sol·licitud 69

Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de 
ciències polítiques, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00873/11
Rebuig de la sol·licitud 69
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Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic de ciències políti-
ques i socials, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a 
la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00874/11
Rebuig de la sol·licitud 69

Proposta d’audiència en ponència de Josep Fontana, professor emèrit de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00875/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 69

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Canal, professor de l’Escola d’Estudis 
Superiors de Ciències Socials de París, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00876/11
Rebuig de la sol·licitud 70

Proposta d’audiència en ponència de Ian Gibson, historiador i hispanista, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i 
d’altres normes relacionades
352-00877/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 70

Proposta d’audiència en ponència de Henry Kamen, historiador i hispanista, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria histò-
rica, i d’altres normes relacionades
352-00878/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 70

Proposta d’audiència en ponència d’Helena Torroja Mateu, professora de relacions 
internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la 
comunitat catalana a l’exterior
352-00949/11
Rebuig de la sol·licitud 70

Proposta d’audiència en ponència de Manuel Ballbé, professor de dret administra-
tiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la 
comunitat catalana a l’exterior
352-00950/11
Rebuig de la sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència de Caterina Garcia Segura, catedràtica de rela-
cions internacionals de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei 
de la comunitat catalana a l’exterior
352-00951/11
Rebuig de la sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència d’Ángel Rodrigo, professor de dret internacional 
públic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la comu-
nitat catalana a l’exterior
352-00952/11
Rebuig de la sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Castellà, professor de dret cons-
titucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comu-
nitat catalana a l’exterior
352-00953/11
Rebuig de la sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència de José Luis de Castro Ruano, professor de dret 
internacional públic de la Universitat del País Basc, amb relació al Projecte de llei 
de la comunitat catalana a l’exterior
352-00954/11
Rebuig de la sol·licitud 71
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Proposta d’audiència en ponència de Rafael Arenas, catedràtic de dret internacional 
privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la 
comunitat catalana a l’exterior
352-00956/11
Rebuig de la sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència de Josu de Miguel, professor de dret constitu-
cional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
la comunitat catalana a l’exterior
352-00958/11
Rebuig de la sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Pons Ràfols, professor de dret interna-
cional públic i relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00959/11
Rebuig de la sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència de Carlos Fernández de Casadevante Romaní, 
catedràtic de dret internacional públic de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació 
al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00960/11
Rebuig de la sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència d’Ana Mar Fernández Pasarín, professora de cièn-
cies polítiques i Administració pública la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00961/11
Rebuig de la sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència d’Àlex Calvo, professor de dret internacional pú-
blic de la European University, amb relació al Projecte de llei de la comunitat cata-
lana a l’exterior
352-00962/11
Rebuig de la sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència de Patricia Jiménez de Parga Maseda, professora 
de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Compluten-
se de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00963/11
Rebuig de la sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència d’Araceli Mangas Martín, professora de dret inter-
nacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00964/11
Rebuig de la sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Remiro Brotons, professor de dret inter-
nacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00965/11
Rebuig de la sol·licitud 74

Proposta d’audiència en ponència de Martín Ortega Carcelén, professor de dret inter-
nacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00966/11
Rebuig de la sol·licitud 74

Proposta d’audiència en ponència de Marina Falcó amb relació al Projecte de llei de 
la comunitat catalana a l’exterior
352-00969/11
Retirada de la sol·licitud 74

Proposta d’audiència en ponència d’Enric Viladrich, president del Casal Català del 
Quebec, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00970/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència
 74
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Proposta d’audiència de Núria Amorós, presidenta del Casal Català de Montevideo, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00971/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 74

Proposta d’audiència en ponència d’Albert Masquef, president del Cercle Català de 
Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00972/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 75

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Urbaneja, expert en dinamització d’em-
presaris i professionals a l’estranger, amb relació al Projecte de llei de la comunitat 
catalana a l’exterior
352-00973/11
Retirada de la sol·licitud 75

Proposta d’audiència en ponència d’Alexis Roig, expert en organització de projec-
tes culturals internacionals, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana 
a l’exterior
352-00974/11
Retirada de la sol·licitud 75

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Tort i Bardolet, director de l’Organitza-
ció Catalana de Trasplantaments, amb relació al Projecte de llei d’universalització 
de l’assistència sanitària
352-01007/11
Canvi de tramitació 75

Proposta d’audiència en comissió de Rafael Ribó, síndic de greuges, amb relació al 
Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01015/11
Canvi de tramitació 75

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Societat Civil Catalana 
amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01019/11
Retirada de la sol·licitud 76

Proposta d’audiència en comissió del director general d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional 
setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01032/11
Canvi de tramitació 76

Proposta d’audiència en comissió del secretari d’Afers Socials i Famílies amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01033/11
Canvi de tramitació 76

Sol·licitud de compareixença de representants del Comitè 1r de Desembre davant la 
Comissió de Salut perquè informin sobre l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia 
del VIH i contra l’estigma relacionat
356-00287/11
Acord sobre la sol·licitud 76

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació per la Mediació 
Intercultural i Social amb Immigrants davant la Comissió de Justícia perquè informi 
sobre el programa de mediació cultural als centres penitenciaris
356-00447/11
Acord sobre la sol·licitud 77

Sol·licitud de compareixença d’Iñaki Rivera, professor de la Universitat de Barce-
lona, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als centres 
penitenciaris
356-00449/11
Acord sobre la sol·licitud 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant 
la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris
356-00450/11
Acord sobre la sol·licitud 77
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballa-
dors davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als centres 
penitenciaris
356-00451/11
Acord sobre la sol·licitud 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Central Sindical Independent 
i de Funcionaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als 
centres penitenciaris
356-00452/11
Acord sobre la sol·licitud 77

Sol·licitud de compareixença d’un representant de l’Administració de justícia davant 
la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris
356-00453/11
Acord sobre la sol·licitud 78

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant 
la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris
356-00454/11
Acord sobre la sol·licitud 78

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Execució Penal a la Comunitat 
i de Justícia Juvenil davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència 
als centres penitenciaris
356-00455/11
Acord sobre la sol·licitud 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Creu Roja a Catalunya davant 
la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència 
perquè expliqui la intervenció de l’entitat en la crisi de refugiats
356-00456/11
Acord sobre la sol·licitud 78

Sol·licitud de compareixença de Xavier Montagut, president de la Xarxa de Consum 
Solidari, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, perquè informi sobre els treballs fets amb relació al matrimoni forçat
356-00469/11
Acord sobre la sol·licitud 79

Sol·licitud de compareixença d’Aureli Argemí i Roca davant la Comissió d’Acció Ex-
terior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la 
Declaració universal dels drets lingüístics
356-00470/11
Acord sobre la sol·licitud 79

Sol·licitud de compareixença de Marc Antoni Malagarriga-Picas, representant del 
Banc d’ADN, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència perquè informi sobre la localització i la identificació de perso-
nes desaparegudes en el context de la Guerra Civil
356-00478/11
Acord sobre la sol·licitud 79

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell d’Assemblees Exteriors 
de Catalunya de l’Assemblea Nacional Catalana davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre l’experiència dels catalans que viuen a l’exterior amb 
relació als procediments electorals
356-00503/11
Acord sobre la sol·licitud 79

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió Internacional de 
l’Assemblea Nacional Catalana davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre l’experiència dels catalans que viuen a l’exterior amb relació als proce-
diments electorals
356-00504/11
Acord sobre la sol·licitud 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Internacional d’En-
titats Catalanes davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’ex-
periència dels catalans que viuen a l’exterior amb relació als procediments electorals
356-00505/11
Acord sobre la sol·licitud 80
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Pensionistes i Ju-
bilats de Veneçuela a Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les activitats de l’asso-
ciació i els problemes que tenen els jubilats per a cobrar les pensions
356-00522/11
Sol·licitud 80

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre unes afirmacions fetes pel senador 
Santiago Vidal en diverses conferències
355-00061/11
Acord de tenir la sessió informativa 80

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

Compareixença en comissió d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00255/11
Substanciació 81

Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00256/11
Substanciació 81

Compareixença en comissió d’una representació de la cooperativa d’arquitectes 
LaCol amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00264/11
Substanciació 81

Compareixença en comissió de Norberto Beirak, arquitecte i urbanista, amb relació 
al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00266/11
Substanciació 81

Compareixença en comissió de Rubén Navarro González, arquitecte i professor, amb 
relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00267/11
Substanciació 81

Compareixença en comissió d’una representació de l’Agrupació Arquitectura i Sos-
tenibilitat amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00270/11
Substanciació 82

Compareixença en comissió del president de l’associació Arquitectes per l’Arqui-
tectura amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00277/11
Substanciació 82

Compareixença en comissió del president del Consell d’Escoles d’Arquitectura de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00278/11
Substanciació 82

Compareixença en comissió del president de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00279/11
Substanciació 82

Compareixença de Jordi Bacaria i Colom, director del Centre d’Informació i Docu-
mentació Internacionals a Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior i Coope-
ració, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les línies d’ac-
tuació d’aquesta fundació
357-00204/11
Substanciació 82

Compareixença de Josep Domingo Ferrer, director del Pla Serra Húnter, davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar els resultats i les dades del Pla i 
exposar les valoracions que en fa el Govern
357-00361/11
Substanciació 83
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Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement per a presentar un informe sobre l’avaluació del Pla Serra Húnter en 
compliment de la Moció 65/XI, sobre les universitats
357-00362/11
Substanciació 83

Compareixença d’una representació del Consell d’Assemblees Exteriors de Catalu-
nya de l’Assemblea Nacional Catalana davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a informar sobre l’experiència dels catalans que viuen a l’exterior amb relació als 
procediments electorals
357-00371/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 83

Compareixença d’una representació de la Comissió Internacional de l’Assemblea 
Nacional Catalana davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre l’ex-
periència dels catalans que viuen a l’exterior amb relació als procediments electorals
357-00372/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 83

Compareixença d’una representació de la Federació Internacional d’Entitats Catala-
nes davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre l’experiència dels 
catalans que viuen a l’exterior amb relació als procediments electorals
357-00373/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 84

Compareixença de representants del Comitè 1r de Desembre davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre l’Acord nacional per a afrontar l’epidèmia del VIH i lluitar 
contra l’estigma relacionat
357-00375/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 84
Substanciació 84

Compareixença d’una representació de l’Associació per la Mediació Intercultural i 
Social amb Immigrants davant la Comissió de Justícia per a informar sobre el pro-
grama de mediació cultural als centres penitenciaris
357-00376/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 84

Compareixença d’Iñaki Rivera, professor de la Universitat de Barcelona, davant la 
Comissió de Justícia per a informar sobre la violència als centres penitenciaris
357-00377/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 84

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de 
Justícia per a informar sobre la violència als centres penitenciaris
357-00378/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 85

Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la 
Comissió de Justícia per a informar sobre la violència als centres penitenciaris
357-00379/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 85

Compareixença d’una representació de la Central Sindical Independent i de Funci-
onaris davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la violència als centres 
penitenciaris
357-00380/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 85

Compareixença en comissió del director general d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional 
setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
357-00381/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 85

Compareixença d’un representant de l’Administració de justícia davant la Comissió 
de Justícia per a informar sobre la violència als centres penitenciaris
357-00382/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 85

Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de 
Justícia per a informar sobre la violència als centres penitenciaris
357-00383/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 86
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Compareixença en comissió del secretari d’Afers Socials i Famílies amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
357-00384/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 86

Compareixença de la directora general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la violència als centres 
penitenciaris
357-00385/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 86
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 466/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desglossament 
i el detall dels informes d’execució del pressupost de la Generalitat
250-00713/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 323

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 15 de febrer de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desglossament i el detall 
dels informes d’execució del pressupost de la Generalitat (tram. 250-00713/11), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Publicar els informes mensuals d’execució pressupostària amb el mateix detall 

que els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, per centres gestors i agrupat per 
capítols, programes, articles i aplicacions pressupostàries.

b) Publicar els informes de l’execució pressupostària en formats reutilitzables.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, Josep Maria Forné i Febrer; el president de la 

Comissió, Antoni Castellà i Clavé

Resolució 467/XI del Parlament de Catalunya, sobre el control 
parlamentari de l’execució del pressupost de la Generalitat
250-00714/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 323

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 15 de febrer de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el control parlamentari 
de l’execució del pressupost de la Generalitat (tram. 250-00714/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar-li compte de l’estat del pres-

supost de la Generalitat a mig any, abans de final d’any i al tancament del pressu-
post, per mitjà de la compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda, els mesos de juliol, novembre i febrer, perquè presenti un 
informe de compliment de l’execució mensual del pressupost i informi de les raons 
de les desviacions que s’hagin produït.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, Josep Maria Forné i Febrer; el president de la 

Comissió, Antoni Castellà i Clavé
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Resolució 468/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’objectiu 8 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00727/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 323

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 15 de febrer de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’objectiu 8 de l’Agenda 
2030 de les Nacions Unides (tram. 250-00727/11), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Tenir en compte, en l’elaboració de totes les seves polítiques, l’Agenda 2030 

de les Nacions Unides.
b) Informar-lo de com preveu aplicar l’objectiu 8 de l’Agenda 2030 de les Nacions 

Unides, per tal que en pugui fer el seguiment.
c) Col·laborar amb tots els actors necessaris per a aplicar l’objectiu 8 de l’Agenda 

2030 de les Nacions Unides.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, Josep Maria Forné i Febrer; el president de la 

Comissió, Antoni Castellà i Clavé

1.01.10. Normes de règim interior

Codi de conducta dels membres del Parlament de Catalunya
221-00005/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 200)

En el BOPC 200, a la pàgina 11.

A l’article 14, apartat 3.

On hi diu: 
«3. [...]. Tampoc no afecta l’exercici de les altres funcions parlamentàries si l’ob-

jecte o el contingut de la iniciativa legislativa té caràcter general o es refereix a un 
col·lectiu indeterminat de destinataris.»

Hi ha de dir: 
«3. [...]. Tampoc no afecta l’exercici de les altres funcions parlamentàries si l’ob-

jecte o el contingut de la iniciativa té caràcter general o es refereix a un col·lectiu 
indeterminat de destinataris.»
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer de 2017, ha nome-
nat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei d’universalitza-
ció de l’assistència sanitària (tram. 200-00018/11) i les esmenes presentades, d’acord 
amb l’article 118.1 i els concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és 
integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Montserrat Candini Puig

Grup Parlamentari de Ciutadans
Jorge Soler González

Grup Parlamentari Socialista 
Assumpta Escarp Gibert

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Àngels Martínez Castells

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Marisa Xandri Pujol

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Eulàlia Reguant i Cura

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2017
200-00019/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 324)

En el BOPC 324, a la pàgina 137, cal afegir un nou apartat a la disposició addi-
cional cent dosena.

On hi diu: 
«[...]
»33. El Govern, dins [...] de Badia del Vallès.»

Hi ha de dir: 
«[...]
»33. El Govern, dins [...] de Badia del Vallès.
»34. El Govern, dins les previsions pressupostàries per al 2017, ha d’incorporar 

els recursos necessaris per a abonar als ajuntaments i a la resta d’administracions 
locals tot el deute pendent que la Generalitat té amb aquestes institucions.»
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Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00023/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP PPC (reg. 51284; 51292; 51402).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.02.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
202-00033/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP PPC; GP CSP (reg. 50967; 50988; 51041; 51223).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 21.02.2017 al 23.02.2017).
Finiment del termini: 24.02.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la saturació de les urgències 
hospitalàries
250-00769/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 50529 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 16.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 50529)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició del punt 1

1. Donar compliment a les resolucions del Parlament de Catalunya sobre el temps 
d’estada a les urgències hospitalàries, de manera progressiva seguint les actuacions 
del Pla Nacional d’Urgències i subjecte a disponibilitat pressupostària.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Presentar durant el primer trimestre de 2017 el Pla nacional d’urgències.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
D’addició del punt 3

3. Reobrir els CUAPS i recuperar els horaris d’atenció implantats en els cen-
tres d’atenció primària, si el resultat de la revisió dels processos de reordenació de 
l’atenció continuada i el procés participatiu que s’ha realitzat així ho determina.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 4

4. Continuar posant en servei els llits planificats en els centres hospitalaris que 
permetin drenar els serveis d’urgències.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
D’addició del punt 5

5. Ampliar el nombre de llits sociosanitaris i adaptar els circuits per tal que 
l’agenda es pugui programar des de l’atenció primària, si així ho estableix el Pla 
Nacional d’Urgències.

Proposta de resolució sobre el VIH a Catalunya
250-00781/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 50497; 50528 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 16.02.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 50497)

Esmena 1
GP Socialista (1)
D’addició d’un nou punt 7

7. Eliminar el copagament per als usuaris i usuàries dels serveis residencials i 
assistencials per a persones amb VIH i drogodependències.

Esmena 2
GP Socialista (2)
D’addició d’un nou punt 8

8. Garantir que les entitats socials que treballen en l’àmbit de la prevenció del 
VIH rebin els recursos econòmics i/o tècnics conveniats amb el Govern durant el 
primer semestre de l’any d’execució dels projectes.

Esmena 3
GP Socialista (3)
D’addició d’un nou punt 9

9. Dur a terme, abans del mes de juliol de 2017, un Pla de xoc específic per a la 
incorporació laboral de persones afectades per VIH a Catalunya, que asseguri els 
seus drets laborals i la seva plena inserció sociolaboral.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 50528)

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

1. Garantir el desplegament del Pla d’Acció enfront del VIH i altres ITS 2016-
2020.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Garantir el desplegament del Pla d’Acció enfront del VIH i altres ITS 2016-
2020 pel que fa a les competències d’afectivitat i salut sexual en els joves.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. Garantir l’accessibilitat a les proves de detecció ràpida a les oficines de far-
màcia.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una nova estació 
d’autobusos a Lleida
250-00782/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 50532 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 15.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 50532)

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

1. Continuar impulsant les iniciatives necessàries perquè les administracions fi-
xin el calendari per tal que l’Ajuntament de Lleida pugui cedir a la Generalitat de 
Catalunya els terrenys necessaris per dur a terme les obres de la futura estació d’au-
tobusos de Lleida, d’acord amb el projecte constructiu redactat per la Generalitat 
de Catalunya a tal efecte.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Habilitar, un cop fixada al calendari l’assumpció de la titularitat dels terrenys 
a on s’ha projectat la futura estació d’autobusos per part de l’Ajuntament de Lleida, 
el pressupost necessari per dur a terme les obres d’arquitectura, d’acord amb el pro-
jecte constructiu redactat per la Generalitat de Catalunya a tal efecte.

Proposta de resolució sobre les àrees de millora empresarial (BID)
250-00784/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51405).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.02.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la sobreocupació de centres de menors 
no acompanyats
250-00785/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51406).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el sensellarisme
250-00786/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51407).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Agnès de Sitges
250-00787/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51408).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ajuda a les persones amb discapacitat
250-00788/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51409).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats 
educatives
250-00789/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51410).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.02.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats 
intel·lectuals
250-00790/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51411).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adaptació del Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya a la sentència del Tribunal Constitucional sobre 
la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea
250-00791/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51412).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la defensa dels espais naturals lliures 
del Vallès i la incorporació de diversos sectors a l’espai d’interès 
natural de Gallecs
250-00792/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 51307; 51413).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució de suport al desenvolupament de l’energia 
eòlica i fotovoltaica
250-00793/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 51308; 51414).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució de solidaritat amb el poble sudanès
250-00794/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 51309; 51415).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.02.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la situació de l’avortament a El Salvador
250-00795/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 51310; 51416).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la dignificació de les condicions laborals 
i personals dels membres dels cossos de seguretat, especialment 
dels Mossos d’Esquadra i les policies locals
250-00796/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51417).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la urbanització del Bosc d’en Vilaró
250-00797/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 51311; 51418).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una auditoria i un pla de 
viabilitat de l’aeroport de Lleida-Alguaire
250-00798/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 51312; 51419).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.02.2017; 12:00 h.
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el respecte de 
la vida privada i la protecció de les dades personals en el sector de 
les comunicacions electròniques i pel qual es deroga la Directiva 
2002/58/CE (Reglament sobre la privacitat i les comunicacions 
electròniques)
295-00137/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.02.2017

Reg. 51231 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 16.02.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos 
personales en el sector de las comunicaciones electrónicas y por el 
que se deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglamento sobre la privacidad 
y las comunicaciones electrónicas) (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2017) 10 final] [2017/0003 (COD)] {SWD(2017) 3 final}  
{SWD(2017) 4 final} {SWD(2017) 5 final} {SWD(2017) 6 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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva 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 Insti-
tución 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 pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 10.1.2017 COM(2017) 10 final 2017/0003 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales 
en el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se 
deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglamento sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas) (Texto pertinente a efectos del EEE) 
{SWD(2017) 3 final} {SWD(2017) 4 final} {SWD(2017) 5 final}  
{SWD(2017) 6 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta

1.1. Razones y objetivos de la propuesta
Uno de los objetivos de la Estrategia para el Mercado Único Digital (en lo su-

cesivo, «Estrategia MUD»)1 es aumentar la seguridad de los servicios digitales y la 
confianza que los ciudadanos depositan en ellos. Un paso esencial en este sentido lo 
constituyó la reforma del marco de protección de datos, y en particular la adopción 
del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento general de protección de datos, en lo 
sucesivo, «RGPD»)2. La Estrategia MUD también anunciaba la revisión de la Direc-
tiva 2002/58/CE (en lo sucesivo, «Directiva sobre privacidad y comunicaciones electró-
nicas»)3 con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de la intimidad a los 
usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas y condiciones de competencia 
equitativas para todos los agentes del mercado. La presente propuesta revisa la Di-
rectiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas, abundando en los objetivos 
de la Estrategia MUD y velando por la coherencia con el RGPD.

La Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas garantiza la pro-
tección de los derechos y libertades fundamentales, en particular el respeto de la 
vida privada, la confidencialidad de las comunicaciones y la protección de los da-
tos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas. También garantiza 
la libre circulación de datos, equipos y servicios de comunicaciones electrónicas 
en la Unión. Incorpora en el Derecho derivado de la Unión el derecho fundamental 
al respeto de la vida privada en el sector de las comunicaciones, establecido en el 
artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo 
sucesivo, «la Carta»).

En consonancia con los requisitos de la estrategia «Legislar mejor», la Comisión 
efectuó una evaluación a posteriori en el marco del programa de adecuación y efica-
cia de la reglamentación (conocido por su sigla en inglés «REFIT») de la Directiva 
sobre privacidad y comunicaciones electrónicas. De la evaluación se desprende que 
los objetivos y principios del marco actual siguen siendo válidos. Con todo, desde 
la última revisión de dicha Directiva en 2009 se han producido en el mercado im-
portantes cambios de índole tecnológica y económica. Los consumidores y las em-
presas recurren cada vez más a los nuevos servicios basados en Internet que hacen 
posibles comunicaciones interpersonales tales como servicios de voz sobre IP, servi-
cios de mensajería instantánea y servicios de correo electrónico basados en la web, 
en lugar de utilizar los servicios de comunicación tradicionales. Por lo general, estos 
servicios de transmisión libre (denominados en inglés «Over-the-Top» y conocidos 

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa [COM(2015) 192 final].
2. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, pp. 1-88).
3. Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento 
de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Direc-
tiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
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por su sigla en inglés «OTT») no están regulados por el marco vigente de las comu-
nicaciones electrónicas de la Unión, en particular por la Directiva sobre privacidad 
y comunicaciones electrónicas. Dicha Directiva no ha seguido, pues, el ritmo de la 
evolución tecnológica, por lo que las comunicaciones transmitidas a través de los 
nuevos servicios están desprovistas de protección.

1.2. Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta constituye una lex specialis en relación con el RGPD, pre-

cisándolo y completándolo en lo que respecta a los datos de comunicaciones elec-
trónicas que se consideran datos personales. Todas las cuestiones relacionadas con 
el tratamiento de datos personales que no se contemplan específicamente en la pro-
puesta quedan amparadas por el RGPD. La adaptación al RGPD ha obligado a de-
rogar algunas disposiciones, como las obligaciones de seguridad establecidas en el 
artículo 4 de la Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas.

1.3. Coherencia con otras políticas de la Unión
La Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas forma parte del 

marco regulador de las comunicaciones electrónicas. En 2016, la Comisión adoptó 
una propuesta de Directiva por la que se establece el Código Europeo de las Co-
municaciones Electrónicas (en lo sucesivo, «CECE»)4, que revisa ese marco. Aun 
cuando no forme parte integrante del CECE, la presente propuesta se basa en parte 
en las definiciones que en él figuran, entre ellas la de «servicios de comunicaciones 
electrónicas». Al igual que el CECE, esta propuesta también incluye a los provee-
dores OTT en su ámbito de aplicación a fin de reflejar la realidad del mercado. Ade-
más, el CECE complementa la presente propuesta garantizando la seguridad de los 
servicios de comunicaciones electrónicas.

La Directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos5 garantiza un mercado 
único para dichos equipos. Establece, en particular, que, antes de ser comercializa-
dos, los equipos radioeléctricos han de incorporar salvaguardias para garantizar la 
protección de la intimidad y los datos personales del usuario. En virtud de la Di-
rectiva sobre equipos radioeléctricos y del Reglamento (UE) n.º 1025/20126 sobre la 
normalización europea, la Comisión está facultada para adoptar medidas. La pre-
sente propuesta no afecta a la Directiva sobre equipos radioeléctricos.

La propuesta no contiene disposiciones específicas en materia de conservación 
de datos. Mantiene el contenido del artículo 15 de la Directiva sobre privacidad y 
comunicaciones electrónicas y lo adapta a la formulación específica del artículo 23 
del RGPD, que permite a los Estados miembros restringir el alcance de los derechos 
y obligaciones en artículos específicos de la Directiva sobre privacidad y comuni-
caciones electrónicas. Por consiguiente, los Estados miembros pueden mantener o 
crear marcos nacionales de conservación de datos que prevean, en particular, me-
didas de conservación específicas, siempre y cuando tales marcos sean conformes 
al Derecho de la Unión, habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
sobre la interpretación de la Directiva sobre privacidad y comunicaciones electróni-
cas y de la Carta de los Derechos Fundamentales7.

4. Propuesta de la Comisión relativa a una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se esta-
blece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (refundición) [COM/2016/0590 final - 2016/0288 
(COD)].
5. Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armoniza-
ción de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y por 
la que se deroga la Directiva 1999/5/CE (DO L 153 de 22.5.2014, pp. 62-106).
6. Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre 
la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y  
las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE  
y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Conse-
jo y la Decisión n.º 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, pp. 12-33).
7. Véanse asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12, Digital Rights Ireland y Seitlinger y otros, ECLI:EU: 
C:2014:238; asuntos acumulados C-203/15 y C-698/15, Tele2 Sverige AB y Secretary of State for the Home De-
partment, ECLI:EU:C:2016:970.
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Por último, la propuesta no es aplicable a las actividades de las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión. No obstante, sus principios y obligaciones per-
tinentes en cuanto al derecho al respeto de la vida privada y las comunicaciones 
en relación con el tratamiento de datos de comunicaciones electrónicas se han in-
cluido en la propuesta de Reglamento por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 45/20018.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Base jurídica
El artículo 16 y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-

ropea (en lo sucesivo, «TFUE») constituyen las bases jurídicas pertinentes de la pro-
puesta.

El artículo 16 del TFUE establece una base jurídica específica para la adop-
ción de normas sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos de carácter personal por las instituciones de la Unión y por 
los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito 
de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la libre circulación de estos datos. 
Dado que, en general, se considera que los datos de una comunicación electrónica 
en que interviene una persona física constituyen datos personales, la protección de 
las personas físicas en lo que respecta a la privacidad de las comunicaciones y el 
tratamiento de tales datos debe basarse en el artículo 16.

La propuesta aspira, además, a proteger las comunicaciones y los intereses le-
gítimos correspondientes de las personas jurídicas. De conformidad con el artículo 
52, apartado 3, de la Carta, el sentido y el alcance de los derechos conferidos por 
su artículo 7 han de ser iguales a los establecidos en el artículo 8, apartado 1, del 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liberta-
des Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH»). Por lo que se refiere al alcance del 
artículo 7 de la Carta, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea (en lo sucesivo, «TJUE»)9 y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos10 con-
firma que las actividades profesionales de las personas jurídicas no pueden quedar 
excluidas de la protección de derechos garantizada por el artículo 7 de la Carta y 
el artículo 8 del CEDH.

Dado que la iniciativa persigue un doble objetivo y que el componente relati-
vo a la protección de las comunicaciones de las personas jurídicas y el objetivo de 
implantar el mercado interior de esas comunicaciones electrónicas y garantizar su 
funcionamiento a este respecto no pueden considerarse meramente accesorios, la 
iniciativa debe, por tanto, basarse también en el artículo 114 del TFUE.

2.2. Subsidiariedad 
El respeto de las comunicaciones es un derecho fundamental reconocido en la 

Carta. El contenido de las comunicaciones electrónicas puede desvelar información 
muy delicada acerca de los usuarios finales que intervienen en ellas. Del mismo 
modo, los metadatos derivados de las comunicaciones electrónicas pueden también 
revelar información muy delicada y de carácter personal, como reconoció expresa-
mente el TJUE11. La mayoría de los Estados miembros reconoce también la necesi-
dad de que la protección de las comunicaciones constituya un derecho constitucio-

8. 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 por las instituciones y 
los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, pp. 1-22).
9. Véase el asunto C-450/06, Varec SA, ECLI:EU:C:2008:91, apartado 48.
10. Véanse, en particular, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en los asuntos 
Niemietz/Alemania, de 16 de diciembre de 1992, serie A, n.º 251-B, apartado 29; Société Colas Est y otros/Fran-
cia, n.º 37971/97, apartado 41; TEDH 2002-III; Peck/Reino Unido, nº 44647/98, apartado 57, TEDH 2003-I;  
y también Vinci Construction y GTM Génie Civil et Services/Francia, n.os 63629/10 y 60567/10, apartado 63, 
2 de abril de 2015.
11. Véase la nota a pie de página n.º 7.
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nal diferenciado. Los Estados miembros podrían adoptar políticas que garantizaran 
el respeto de ese derecho, si bien este objetivo no se alcanzaría de manera uniforme 
a falta de normas de la Unión y se crearían restricciones de los flujos transfronteri-
zos de datos personales y no personales relacionados con la utilización de los servi-
cios de comunicaciones electrónicas. Por último, para mantener la coherencia con el 
RGPD, es necesario revisar la Directiva sobre privacidad y comunicaciones electró-
nicas y adoptar medidas para armonizar ambos instrumentos.

Los avances tecnológicos y las ambiciones de la Estrategia MUD han reafirma-
do la necesidad de actuar a escala de la Unión. El éxito de la Estrategia MUD de la 
UE depende del grado en que la UE logre eliminar los compartimentos y barreras 
nacionales para aprovechar las ventajas y las economías que comporta un merca-
do único digital europeo. Por otra parte, dado que Internet y las tecnologías digi-
tales no conocen fronteras, la dimensión del problema va más allá del territorio de 
un solo Estado miembro. En la situación actual, los Estados miembros no pueden 
resolver eficazmente los problemas. El correcto funcionamiento del mercado único 
digital requiere condiciones de competencia justas para los operadores económicos 
que prestan servicios sustituibles y una protección equitativa de los usuarios finales 
a escala de la Unión.

2.3. Proporcionalidad
Para garantizar la protección jurídica efectiva del respeto de la privacidad y las 

comunicaciones, es preciso ampliar el ámbito de aplicación a los proveedores de 
servicios OTT. Aunque varios proveedores populares de servicios OTT cumplan 
ya total o parcialmente el principio de confidencialidad de las comunicaciones, la 
autorregulación por parte del sector no basta para garantizar la protección de los 
derechos fundamentales. Asimismo, cobra cada vez mayor importancia la protec-
ción efectiva de la privacidad de los equipos terminales, que actualmente son indis-
pensables en la vida personal y profesional para el almacenamiento de información 
delicada. La aplicación de la Directiva sobre privacidad y comunicaciones electró-
nicas no ha resultado eficaz para capacitar a los usuarios finales en este ámbito. Por 
consiguiente, a fin de alcanzar ese objetivo, es necesario aplicar el principio centra-
lizando el consentimiento en los programas informáticos y facilitando a los usua-
rios información sobre las opciones de privacidad que ofrecen. En la aplicación del 
presente Reglamento desempeñarán un papel esencial las autoridades de control y 
el mecanismo de coherencia del RGPD. Además, la propuesta permite a los Esta-
dos miembros implantar excepciones nacionales para determinados fines legítimos. 
Así pues, la propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos y 
respeta el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea. Las obligaciones impuestas a los servicios afectados se mantienen 
en el nivel más bajo posible, sin vulnerar los derechos fundamentales considerados.

2.4. Elección del instrumento
La Comisión presenta una propuesta de Reglamento a fin de garantizar la co-

herencia con el RGPD y ofrecer seguridad jurídica a usuarios y empresas evitando 
interpretaciones divergentes en los Estados miembros. Un Reglamento puede ga-
rantizar un nivel uniforme de protección de los usuarios en toda la Unión y abaratar 
los costes de conformidad de las empresas que desarrollan actividades transfron-
terizas.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

3.1. Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
En la evaluación REFIT se examinó si la Directiva sobre privacidad y comunica-

ciones electrónicas ha contribuido eficazmente a una protección adecuada del respe-
to de la vida privada y la confidencialidad de las comunicaciones en la UE. También 
se procuró detectar posibles solapamientos.

La evaluación REFIT llega a la conclusión de que los mencionados objetivos de 
la Directiva siguen siendo pertinentes. El RGPD garantiza la protección de los datos 
personales, mientras que la Directiva sobre privacidad y comunicaciones electróni-
cas garantiza la confidencialidad de las comunicaciones, que también pueden con-
tener datos de carácter no personal y datos relacionados con personas jurídicas. Por 
consiguiente, es preciso un instrumento independiente para garantizar la protección 
efectiva del derecho contemplado en el artículo 7 de la Carta. Se ha comprobado que 
también siguen siendo pertinentes otras disposiciones tales como las normas sobre 
el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas.

En términos de eficacia y eficiencia, la evaluación REFIT llega a la conclusión de 
que la Directiva no ha alcanzado plenamente sus objetivos. La imprecisa redacción 
de determinadas disposiciones y la ambigüedad de los conceptos jurídicos han pues-
to en peligro la armonización, ocasionando dificultades a las empresas a la hora de 
desarrollar actividades transfronterizas. La evaluación también pone de manifiesto 
que algunas disposiciones han impuesto una carga innecesaria a empresas y consu-
midores. Así, por ejemplo, la norma relativa al consentimiento, destinada a proteger 
la confidencialidad de los equipos terminales, no ha logrado alcanzar sus objetivos 
por cuanto los usuarios finales pueden acceder a que se les instalen cookies de ras-
treo sin comprender lo que ello significa y, en algunos casos, se ven incluso expues-
tos a cookies instaladas sin su consentimiento. La norma relativa al consentimiento 
tiene un alcance a veces demasiado amplio, pues también engloba prácticas que no 
afectan a la privacidad, y a veces demasiado limitado, ya que no abarca claramente 
algunas técnicas de seguimiento (por ejemplo, la huella digital de dispositivo) que 
pueden no entrañar el acceso o almacenamiento en el dispositivo. Por último, su 
aplicación puede resultar onerosa para las empresas.

La evaluación llega a la conclusión de que las normas sobre privacidad y co-
municaciones electrónicas siguen presentando valor añadido europeo para alcanzar 
mejor el objetivo de garantizar la protección de la vida privada en línea en un mer-
cado de las comunicaciones electrónicas de carácter cada vez más transnacional. 
También demuestra que, en general, las normas son coherentes con otras normativas 
pertinentes, a pesar de que se hayan detectado algunas repeticiones innecesarias en 
relación con el nuevo RGPD (véase la sección 1.2).

3.2. Consultas con las partes interesadas
La Comisión organizó una consulta pública, que tuvo lugar entre el 12 de abril y 

el 5 de julio de 2016 y en la que se recibieron 421 respuestas12. Las principales con-
clusiones son las siguientes13: 

– Necesidad de normas específicas para el sector de las comunicaciones electrónicas 
en materia de confidencialidad de las comunicaciones electrónicas: el 83,4 % de los ciu-
dadanos, las organizaciones de consumidores y de la sociedad civil y el 88,9 % de 
las administraciones públicas que participaron en la consulta reconocían esta nece-
sidad, mientras que el 63,4 % de los participantes del sector no lo hacían.

– Ampliación del ámbito de aplicación a nuevos servicios de comunicaciones (OTT): 
el 76 % de los ciudadanos y de la sociedad civil y el 93,1 % de las administraciones 

12. 162 contribuciones de ciudadanos, 33 de organizaciones de consumidores y de la sociedad civil, 186 del 
sector y 40 de administraciones públicas, incluidas las autoridades competentes encargadas de la aplicación de 
la Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas.
13. El informe completo puede consultarse en: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/37204. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/37204
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públicas estaban a favor de la ampliación, porcentajes que se reducían al 36,2 % en 
el caso de los participantes del sector.

– Modificación de las excepciones con respecto al consentimiento para el tratamien-
to de datos de tráfico y localización: el 49,1 % de los ciudadanos y organizaciones de 
consumidores y de la sociedad civil y el 36 % de las administraciones públicas pre-
ferían no ampliar las excepciones, mientras que, en el sector, el 36 % de los partici-
pantes estaba a favor de ampliar las excepciones y dos terceras partes abogaban por 
la mera derogación de las disposiciones.

– Apoyo a las soluciones propuestas para la cuestión del consentimiento del uso de 
cookies: el 81,2 % de los ciudadanos y el 63 % de las administraciones públicas 
abogan por que se imponga a los fabricantes de equipos terminales la obligación de 
comercializar productos con las opciones de privacidad predeterminadas activadas, 
mientras que el 58,3 % del sector opta por respaldar la autorregulación o la corre-
gulación.

Además, la Comisión Europea organizó dos reuniones de trabajo en abril de 
2016, una destinada a todas las partes interesadas y otra a las administraciones na-
cionales competentes, en las que se examinaron las principales cuestiones de las 
consultas públicas. Los puntos de vista expresados durante dichas reuniones refleja-
ban los resultados de la consulta pública.

Con el fin de conocer la opinión de los ciudadanos, se realizó en toda la UE una 
encuesta del Eurobarómetro sobre la privacidad en las comunicaciones electróni-
cas14. Las principales conclusiones son las siguientes15: 

– El 78 % de los encuestados considera muy importante que para acceder a la 
información de carácter personal almacenada en su ordenador, móvil o tableta sea 
necesaria su autorización.

– El 72 % señala que es muy importante que esté garantizada la confidencialidad 
de sus mensajes electrónicos y de la mensajería instantánea en línea.

– El 89 % está de acuerdo con la opción propuesta de que la configuración pre-
determinada de su navegador deje de compartir su información.

3.3. Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión se basó en el siguiente asesoramiento externo: 
– Consultas específicas a grupos de expertos de la UE: dictamen del Grupo de 

Trabajo del artículo 29; dictamen del SEPD; dictamen de la plataforma REFIT; opi-
nión del ORECE; opinión de la ENISA y de los miembros de la Red de Cooperación 
para la Protección del Consumidor.

– Asesoramiento externo, en particular los dos estudios siguientes: 
• Estudio ePrivacy Directive: assessment of transposition, effectiveness and com-

patibility with proposed Data Protection Regulation [«Directiva sobre privacidad y 
comunicaciones electrónicas: evaluación de la transposición, eficacia y compatibili-
dad con la propuesta de Reglamento sobre protección de datos», documento no dis-
ponible en lengua española] (SMART 2013/007116).

• Estudio Evaluation and review of Directive 2002/58 on privacy and the electro-
nic communication sector [«Evaluación y revisión de la Directiva 2002/58 sobre la 
privacidad y el sector de las comunicaciones electrónicas», documento no disponi-
ble en lengua española] (SMART 2016/0080).

3.4. Evaluación de impacto
Se realizó una evaluación de impacto de esta propuesta, sobre la que el Comi-

té de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable el 28 de septiembre de 
201616. Atendiendo a las recomendaciones del Consejo, la evaluación de impacto 

14. Encuesta del Eurobarómetro (EB) n.º 443 sobre la privacidad en las comunicaciones electrónicas (SMART 
2016/079).
15. El informe completo puede consultarse en: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/37205. 
16. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/37205
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
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explica más exhaustivamente el alcance de la iniciativa, su coherencia con otros 
instrumentos jurídicos (RGPD, CECE, Directiva sobre equipos radioeléctricos) y la 
necesidad de contar con un instrumento independiente. La hipótesis de referencia se 
amplía y aclara. El análisis de los efectos se refuerza y hace más equilibrado, acla-
rando y ampliando la descripción de los costes y beneficios previstos.

Se examinaron las siguientes opciones de actuación en función de los criterios 
de eficacia, eficiencia y coherencia: 

– Opción 1: Medidas de Derecho indicativo (no vinculantes)
– Opción 2: Refuerzo limitado de la privacidad/confidencialidad y simplificación
– Opción 3: Refuerzo moderado de la privacidad/confidencialidad y simplifica-

ción
– Opción 4: Mayor refuerzo de la privacidad/confidencialidad y simplificación
– Opción 5: Derogación de la Directiva sobre privacidad y comunicaciones elec-

trónicas.
La opción 3 destacó en muchos aspectos como opción preferida para alcanzar los 

objetivos fijados, teniendo en cuenta al mismo tiempo su eficiencia y coherencia. Sus 
principales ventajas son las siguientes: 

– Aumenta la protección de la confidencialidad de las comunicaciones electró-
nicas ampliando el ámbito de aplicación del instrumento jurídico para incluir en él 
nuevos servicios de comunicaciones electrónicas equivalentes desde el punto de vis-
ta funcional. Además, el Reglamento ofrece al usuario final mayores posibilidades 
de control al aclarar que el consentimiento puede expresarse mediante los oportunos 
parámetros técnicos.

– Incrementa la protección contra las comunicaciones no solicitadas, introdu-
ciendo la obligación de presentar la identificación de la línea llamante o un prefijo 
obligatorio para las llamadas comerciales y ofreciendo mayores posibilidades de 
bloquear las llamadas de números no deseados.

– Simplifica y aclara el marco regulador reduciendo el margen de maniobra de 
los Estados miembros, derogando disposiciones obsoletas y ampliando las excepcio-
nes a las normas de consentimiento.

Se prevé que la incidencia económica de la opción 3 sea globalmente proporcio-
nada a los objetivos de la propuesta. Se abren nuevas perspectivas comerciales rela-
cionadas con el tratamiento de los datos de las comunicaciones para los servicios de 
comunicaciones electrónicas tradicionales, mientras que los proveedores OTT pasan 
a estar sujetos a las mismas normas, lo cual les supondrá costes de conformidad adi-
cionales. Con todo, este cambio no afectará sustancialmente a aquellos proveedores 
OTT que ya operan sobre la base del consentimiento. Por último, el impacto de esta 
opción no se notará en los Estados miembros que ya han ampliado estas normas a 
los proveedores OTT.

Con esta opción se centraliza el consentimiento en programas o aplicaciones 
tales como los navegadores de Internet, se incita a los usuarios a elegir su confi-
guración de privacidad y se amplían las excepciones a la norma de consentimien-
to del uso de cookies, gracias a lo cual es posible que una proporción significativa 
de empresas suprima los mensajes y anuncios de cookies, lo que entrañará ahorros  
de costes potencialmente considerables y una mayor simplificación. No obstante, a 
los anunciantes de publicidad personalizada en línea les puede resultar más difícil 
obtener el consentimiento si una gran proporción de usuarios opta en su configura-
ción por no aceptar cookies de terceros. Al mismo tiempo, centralizar el consenti-
miento no impide a los operadores de sitios web obtener el consentimiento por medio 
de solicitudes individuales a los usuarios finales y mantener así su modelo de nego-
cio actual. Ello supondría costes adicionales para algunos proveedores de navegado-
res o programas similares, que deberían garantizar configuraciones respetuosas de 
la privacidad.
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El estudio externo presentaba tres hipótesis distintas de aplicación de la opción 3 
en función de la entidad que vaya a establecer el recuadro de diálogo entre el usuario 
que haya elegido «rechazar cookies de terceros» o «no realizar seguimiento» en su 
configuración y los sitios web que visita y que quieren que reconsidere su elección. 
Las entidades que podrían ser responsables de esta labor técnica son las siguientes: 
1) programas como los navegadores de Internet; 2) rastreadores de terceros; 3) los si-
tios web en cuestión (es decir, el servicio de la sociedad de la información solicitado 
por el usuario). En comparación con la hipótesis de referencia, la opción 3 generaría 
un ahorro global en términos de costes de conformidad de un 70 % (948,8 millo-
nes EUR) en el primer caso (navegadores), aplicado en la presente propuesta. Los 
ahorros de costes serían inferiores en las demás hipótesis. Dado que el ahorro global 
se deriva en gran medida de una acusada disminución del número de empresas afec-
tadas, se prevé que el importe de los costes de conformidad con los que deba correr 
una empresa sea por término medio superior al de hoy en día.

3.5. Adecuación regulatoria y simplificación
Las medidas estratégicas propuestas en la opción preferida persiguen el objetivo 

de simplificar y reducir la carga administrativa, de acuerdo con los resultados de la 
evaluación REFIT y el dictamen de la plataforma REFIT17.

La plataforma REFIT formuló tres series de recomendaciones a la Comisión: 
– Debe reforzarse la protección de la vida privada de los ciudadanos adecuando 

la Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas al Reglamento general 
de protección de datos.

– Debe depararse una protección más eficaz a los ciudadanos contra la publici-
dad no solicitada añadiendo excepciones a la norma del consentimiento con respecto 
a las cookies.

– La Comisión ha de examinar los problemas de aplicación que surjan a escala 
nacional y facilitar el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros.

La propuesta incluye específicamente los siguientes aspectos: 
– Uso de definiciones neutras desde el punto de vista tecnológico para integrar 

nuevos servicios y tecnologías de modo que el Reglamento esté preparado para el 
futuro.

– Derogación de las normas en materia de seguridad para evitar la doble regu-
lación.

– Aclaración del ámbito de aplicación para contribuir a eliminar o reducir el 
riesgo de divergencias en la aplicación por los Estados miembros (punto 3 del dic-
tamen).

– Clarificación y simplificación de la norma relativa al consentimiento para el 
uso de cookies y otros identificadores, tal como se explica en las secciones 3.1 y 3.4 
(punto 2 del dictamen).

– Atribución de las funciones de control a las autoridades responsables de la apli-
cación del RGPD y recurso al mecanismo de coherencia del RGPD.

3.6. Impacto en los derechos fundamentales
La propuesta tiene como objetivo incrementar el nivel y la eficacia de protección 

de la vida privada y de los datos de carácter personal tratados en el contexto de las 
comunicaciones electrónicas de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Carta y 
garantizar una mayor seguridad jurídica. La propuesta complementa y precisa el 
RGPD. La protección efectiva de la confidencialidad de las comunicaciones es esen-
cial para ejercer la libertad de expresión y de información y otros derechos afines, 
tales como el derecho a la protección de los datos personales o la libertad de pensa-
miento, conciencia y religión.

17. http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/refit-platform/docs/recommendations/opinion_comm_net.pdf.

http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/refit-platform/docs/recommendations/opinion_comm_net.pdf
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4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la Unión.

5. Otros elementos

5.1. Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión supervisará la aplicación del Reglamento y presentará cada tres 

años un informe sobre su evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo, así como 
al Comité Económico y Social Europeo. Estos informes serán públicos y analizarán 
la aplicación y el cumplimiento efectivos del presente Reglamento.

5.2. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta
El capítulo I contiene las disposiciones generales: el objeto (artículo 1), el ámbito 

de aplicación (artículos 2 y 3) y sus definiciones, incluidas las referencias a las de-
finiciones pertinentes de otros instrumentos de la UE como, por ejemplo, el RGPD.

El capítulo II contiene las principales disposiciones para garantizar la confiden-
cialidad de las comunicaciones electrónicas (artículo 5), limita los fines autorizados 
y establece las condiciones de tratamiento de esos datos de comunicaciones (artícu-
los 6 y 7). También aborda la protección de los equipos terminales i) garantizando la 
integridad de la información almacenada en ellos, y ii) protegiendo la información 
emitida por los equipos terminales, ya que puede permitir identificar a sus usuarios 
finales (artículo 8). Por último, el artículo 9 establece disposiciones con respecto al 
consentimiento de los usuarios finales –uno de los fundamentos jurídicos esencia-
les del presente Reglamento–, remitiéndose expresamente a su definición y a las 
condiciones establecidas en el RGPD, mientras que el artículo 10 impone a los pro-
veedores de programas informáticos que permiten hacer uso de las comunicaciones 
electrónicas la obligación de ayudar a los usuarios finales a tomar las decisiones 
adecuadas en materia de configuración de la privacidad. En el artículo 11 se deta-
llan los fines y las condiciones para que los Estados miembros puedan restringir las 
disposiciones antes mencionadas.

El capítulo III presenta los derechos que asisten a los usuarios finales en materia 
de control del envío y la recepción de comunicaciones electrónicas a fin de prote-
ger su privacidad: i) derecho de los usuarios finales a impedir la presentación de la 
identificación de la línea llamante para garantizar el anonimato (artículo 12), con 
las limitaciones correspondientes (artículo 13); y ii) obligación de los proveedores 
de servicios de comunicaciones interpersonales basados en números y disponibles 
al público de prever la posibilidad de limitar la recepción de llamadas no deseadas 
(artículo 14). Este capítulo también regula las condiciones en que los usuarios finales 
pueden ser incluidos en guías accesibles al público (artículo 15) y las condiciones 
en que pueden efectuarse comunicaciones no solicitadas para fines de mercadotec-
nia directa (artículo 17). Asimismo, contempla los riesgos en materia de seguridad 
y prevé la obligación por parte de los proveedores de servicios de comunicaciones 
electrónicas de alertar a los usuarios finales en caso de que surja un riesgo específi-
co que pueda comprometer la seguridad de sus redes y servicios. Las obligaciones 
en materia de seguridad establecidas en el RGPD y en el CECE se aplicarán a los 
proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas.

El capítulo IV se refiere a la supervisión y ejecución del presente Reglamento, 
que se confían a las autoridades de control encargadas del RGPD, habida cuenta de 
las grandes sinergias existentes entre la protección de datos en general y la confiden-
cialidad de las comunicaciones (artículo 18). Las atribuciones del Comité Europeo 
de Protección de Datos se amplían (artículo 19) y el mecanismo de cooperación y 
coherencia previsto en el RDPR será aplicable en los asuntos transfronterizos rela-
cionados con el presente Reglamento (artículo 20).
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El capítulo V describe las distintas vías de recurso de que disponen los usuarios 
finales (artículos 21 y 22) y las sanciones que pueden imponerse (artículo 24), en 
particular las condiciones generales para la imposición de multas administrativas 
(artículo 23).

El capítulo VI trata la adopción de actos delegados y actos de ejecución con arre-
glo a lo dispuesto en los artículos 290 y 291 del Tratado.

Por último, el capítulo VII contiene las disposiciones finales del presente Regla-
mento: la derogación de la Directiva sobre privacidad y comunicaciones electró-
nicas, la supervisión y la evaluación, la entrada en vigor y la aplicación. En lo que 
respecta a la evaluación, la Comisión tiene la intención de evaluar, en particular, si 
sigue siendo necesario un acto jurídico separado a la vista de la evolución jurídica, 
técnica o económica y teniendo en cuenta la primera evaluación del Reglamento 
(UE) 2016/679, prevista para el 25 de mayo de 2020.

2017/0003 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales 
en el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se 
deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglamento sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas) (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 sus 

artículos 16 y 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2, 
Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos3,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-

pea (en lo sucesivo, «la Carta») ampara el derecho fundamental de toda persona al 
respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones. El 
respeto de la privacidad de las comunicaciones personales constituye una dimensión 
esencial de este derecho. La confidencialidad de las comunicaciones electrónicas 
garantiza que la información intercambiada entre las partes y los elementos exter-
nos de la comunicación, incluyendo el momento en que se ha remitido la informa-
ción, el lugar desde el que se ha enviado y su destinatario, no se revelará a partes 
distintas de las que intervienen en la comunicación. El principio de confidencialidad 
debe aplicarse a los medios de comunicación actuales y futuros, entre ellos las lla-
madas telefónicas, el acceso a Internet, las aplicaciones de mensajería instantánea, 
el correo electrónico, las llamadas telefónicas por Internet y los mensajes personales 
transmitidos a través de las redes sociales.

(2) El contenido de las comunicaciones electrónicas puede desvelar información 
muy delicada sobre las personas físicas que participan en ellas, tales como experien-
cias personales y emociones, problemas de salud, preferencias sexuales y opinio-
nes políticas, cuya divulgación podría causar daños personales y sociales, pérdidas 
económicas o situaciones embarazosas. Del mismo modo, los metadatos derivados 
de las comunicaciones electrónicas también pueden desvelar información muy deli-
cada y de carácter personal. Entre esos metadatos figuran los números a los que se 

1. DO C [...] de [...], p. [...].
2. DO C [...] de [...], p. [...].
3. DO C [...] de [...], p. [...].
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ha llamado, los sitios web visitados, la localización geográfica o la hora, la fecha y 
la duración de una llamada, información que permite extraer conclusiones precisas 
sobre la vida privada de las personas participantes en la comunicación electrónica 
tales como sus relaciones sociales, sus costumbres y actividades de la vida cotidia-
na, sus intereses, sus preferencias, etc.

(3) Los datos de las comunicaciones electrónicas también pueden revelar infor-
mación relativa a las personas jurídicas, como secretos comerciales u otro tipo de 
información confidencial que tiene valor económico. Por consiguiente, las disposi-
ciones del presente Reglamento deben aplicarse tanto a las personas físicas como a 
las personas jurídicas. Por otra parte, el presente Reglamento debe garantizar que 
las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo4 sean también aplicables a los usuarios finales que son personas jurídicas. Ello 
incluye la definición de consentimiento con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679. 
Cuando se haga referencia al consentimiento de un usuario final, incluidas las per-
sonas jurídicas, debe aplicarse esa definición. Además, las personas jurídicas deben 
tener los mismos derechos que los usuarios finales que son personas físicas en lo que 
se refiere a las autoridades de control; por otra parte, las autoridades de control en 
el marco del presente Reglamento también han de ser responsables de supervisar su 
aplicación por lo que se refiere a las personas jurídicas.

(4) Con arreglo al artículo 8, apartado 1, de la Carta y al artículo 16, apartado 1, 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, toda persona tiene derecho a la 
protección de los datos de carácter personal que le conciernan. El Reglamento (UE) 
2016/679 establece normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de los datos personales y normas relativas a la libre circu-
lación de tales datos. Los datos de las comunicaciones electrónicas pueden incluir 
datos personales a tenor del Reglamento (UE) nº 2016/679.

(5) Las disposiciones del presente Reglamento precisan y complementan las nor-
mas generales sobre la protección de datos personales establecidas en el Reglamento 
(UE) 2016/679 en lo que respecta a los datos de comunicaciones electrónicas que 
pueden considerarse datos personales. Por consiguiente, el presente Reglamento no 
reduce el nivel de protección que depara a las personas físicas el Reglamento (UE) 
2016/679. El tratamiento de datos de comunicaciones electrónicas por parte de los 
proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas solo debe autorizarse de 
conformidad con el presente Reglamento.

(6) Aunque los principios y las principales disposiciones de la Directiva 2002/58/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo5 sigan siendo por lo general válidos, di-
cha Directiva no se ha adaptado del todo al ritmo de la evolución de la tecnología 
y del mercado, debido a lo cual se ha deparado una protección incoherente e insu-
ficientemente eficaz de la privacidad y la confidencialidad en relación con las co-
municaciones electrónicas. Entre esas novedades figura la entrada en el mercado de 
servicios de comunicaciones electrónicas que, desde la perspectiva del consumidor, 
pueden sustituir a los servicios tradicionales, pero no tienen que cumplir el mismo 
conjuntos de normas. Otra novedad la constituyen las nuevas técnicas, no reguladas 
por la Directiva 2002/58/CE, que permiten rastrear los comportamientos en línea de 
los usuarios finales. Por lo tanto, procede derogar la Directiva 2002/58/CE y susti-
tuirla por el presente Reglamento.

(7) Dentro de los límites del presente Reglamento, conviene autorizar a los Esta-
dos miembros a mantener o introducir disposiciones nacionales que precisen o acla-
ren la aplicación de las normas del presente Reglamento con el fin de garantizar la 

4. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
(DO L 119 de 4.5.2016, pp. 1-88).
5. Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento 
de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Direc-
tiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
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aplicación e interpretación efectivas de dichas normas. Por consiguiente, el margen 
de apreciación de que disponen los Estados miembros en este sentido debe mantener 
un equilibrio entre la protección de la vida privada y de los datos de carácter perso-
nal y la libre circulación de los datos de las comunicaciones electrónicas.

(8) El presente Reglamento debe aplicarse a los proveedores de servicios de co-
municaciones electrónicas, a los proveedores de guías accesibles al público y a los 
proveedores de programas informáticos que permiten acceder a servicios de comu-
nicaciones electrónicas, incluyendo la recuperación y presentación de información 
de Internet. El presente Reglamento debe aplicarse también a las personas físicas y 
jurídicas que utilizan los servicios de comunicaciones electrónicas para el envío de 
comunicaciones comerciales de mercadotecnia directa o recopilan información re-
lativa a los usuarios finales o que está almacenada en sus equipos terminales.

(9) El presente Reglamento debe aplicarse a los datos de comunicaciones elec-
trónicas tratados en relación con la prestación y el uso de servicios de comunicacio-
nes electrónicas en la Unión, independientemente de que el tratamiento se efectúe 
en la Unión o no. Por otra parte, con el fin de no privar a los usuarios finales de la 
Unión de una protección efectiva, el presente Reglamento debe aplicarse también a 
los datos de comunicaciones electrónicas tratados en relación con la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas desde fuera de la Unión a usuarios finales 
de la Unión.

(10) Los equipos radioeléctricos y los soportes lógicos correspondientes que se 
introduzcan en el mercado interior de la Unión deben ajustarse a lo dispuesto en la 
Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo6. El presente Regla-
mento no debe afectar a la aplicabilidad de ninguno de los requisitos de la Directiva 
2014/53/UE ni a los poderes de la Comisión para adoptar con arreglo a dicha Di-
rectiva actos delegados en los que se exija que determinadas categorías o clases de 
equipos radioeléctricos incorporen salvaguardias para garantizar la protección de los 
datos personales y la privacidad de los usuarios finales.

(11) Los servicios utilizados para fines de comunicación y los medios técnicos 
para su prestación han evolucionado considerablemente. Los usuarios finales susti-
tuyen cada vez más los servicios tradicionales de telefonía vocal, mensajes de tex-
to (SMS) y correo electrónico por servicios en línea de función equivalente, como 
voz sobre IP, servicios de mensajería y servicios de correo electrónico basados en la 
web. Con el fin de garantizar una protección efectiva y equivalente de los usuarios 
finales cuando estos utilizan servicios de función equivalente, el presente Regla-
mento emplea la definición de servicios de comunicaciones electrónicas establecida 
en la [Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Có-
digo Europeo de las Comunicaciones Electrónicas7]. Dicha definición engloba no 
solo los servicios de acceso a Internet y los servicios que consisten total o parcial-
mente en la transmisión de señales, sino también los servicios de comunicaciones 
interpersonales, que pueden estar basados en números o no como, por ejemplo, los 
servicios de voz sobre IP, los servicios de mensajería y los servicios de correo elec-
trónico basados en la web. La protección de la confidencialidad de las comunicacio-
nes es también fundamental en lo que se refiere a los servicios de comunicaciones 
interpersonales complementarios de otros servicios; este tipo de servicios también 
posee una funcionalidad de comunicación, por lo que ha de quedar regulado por el 
presente Reglamento.

(12) Los dispositivos y máquinas conectados se comunican cada vez más entre 
sí mediante redes de comunicaciones electrónicas (internet de las cosas). La trans-

6. Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armoni-
zación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y por 
la que se deroga la Directiva 1999/5/CE (DO L 153 de 22.5.2014, p. 62).
7. Propuesta de la Comisión relativa a una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se esta-
blece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (refundición) [COM/2016/0590 final - 2016/0288 
(COD)].
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misión de comunicaciones de máquina a máquina comporta el transporte de señales 
a través de una red y, por ende, constituye generalmente un servicio de comunica-
ciones electrónicas. Con el fin de garantizar la plena protección de los derechos a la 
privacidad y la confidencialidad de las comunicaciones y promover una internet de 
las cosas fiable y segura en el mercado único digital, es necesario aclarar que el pre-
sente Reglamento ha de aplicarse a la transmisión de comunicaciones de máquina 
a máquina. Por lo tanto, el principio de confidencialidad establecido en el presente 
Reglamento también ha de aplicarse a la transmisión de comunicaciones de máqui-
na a máquina. También se podrían adoptar salvaguardias específicas en la normati-
va sectorial, como por ejemplo la Directiva 2014/53/UE.

(13) El desarrollo de tecnologías inalámbricas rápidas y eficientes ha favorecido 
un mayor acceso público a Internet a través de redes inalámbricas en espacios pú-
blicos y semiprivados tales como los puntos de acceso situados en diferentes lugares 
de una ciudad, grandes almacenes, centros comerciales u hospitales. En la medida 
en que esas redes de comunicaciones están a disposición de un grupo indefinido 
de usuarios finales, es preciso proteger la confidencialidad de las comunicaciones 
transmitidas a través de ellas. Que los servicios de comunicaciones electrónicas 
inalámbricas puedan ser complementarios de otros servicios no ha de suponer un 
obstáculo para garantizar la protección de la confidencialidad de los datos de co-
municaciones y la aplicación del presente Reglamento. Por consiguiente, el presente 
Reglamento debe aplicarse a los datos de comunicaciones electrónicas que utilicen 
servicios de comunicaciones electrónicas y redes públicas de comunicaciones. Por 
el contrario, el presente Reglamento no ha de aplicarse a los grupos cerrados de 
usuarios finales, tales como las redes corporativas, cuyo acceso esté reservado a los 
miembros de la empresa.

(14) Los datos de comunicaciones electrónicas deben definirse de manera lo su-
ficientemente amplia y tecnológicamente neutra como para incluir cualquier infor-
mación relativa al contenido transmitido o intercambiado (contenido de las comu-
nicaciones electrónicas) y la información relativa al usuario final de servicios de 
comunicaciones electrónicas que se haya tratado con el fin de transmitir, distribuir 
o permitir el intercambio de contenido de comunicaciones electrónicas; incluidos 
los datos para rastrear e identificar el origen y el destino de una comunicación, la 
localización geográfica y la fecha, hora, duración y tipo de comunicación. Con inde-
pendencia de que esas señales y los datos correspondientes se transmitan por cable, 
ondas hertzianas, medios ópticos o electromagnéticos, en particular las redes por 
satélite, las redes de cable, las redes terrestres fijas (de conmutación de circuitos y de 
paquetes, incluida Internet) y móviles, y sistemas de tendido eléctrico, los datos rela-
tivos a estas señales deben considerarse metadatos de comunicaciones electrónicas 
y estar por tanto sujetos a las disposiciones del presente Reglamento. Los metadatos 
de comunicaciones electrónicas pueden incluir información que forme parte de la 
suscripción al servicio cuando esa información se trata para transmitir, distribuir o 
intercambiar contenido de comunicaciones electrónicas.

(15) Los datos de comunicaciones electrónicas han de considerarse confidencia-
les, lo cual significa que debe prohibirse toda interferencia en su transmisión, bien 
directamente por intervención humana, bien a través de un tratamiento automati-
zado por máquinas, sin el consentimiento de todas las partes que intervienen en 
la comunicación. La prohibición de la interceptación de datos de comunicaciones 
ha de ser aplicable durante su transporte, es decir, hasta la recepción del conteni-
do de la comunicación electrónica por el destinatario previsto. Puede producirse 
interceptación de datos de comunicaciones electrónicas, por ejemplo, cuando una 
persona distinta de las partes que intervienen en la comunicación escucha llama-
das, lee, escanea o almacena el contenido de las comunicaciones electrónicas o 
los metadatos correspondientes para fines distintos del intercambio de comunica-
ciones. También puede producirse interceptación cuando terceras partes hacen un 
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seguimiento de los sitios visitados, el calendario de las visitas, la interacción con 
otras personas, etc., sin el consentimiento del usuario final afectado. A medida que 
la tecnología avanza, aumentan también los medios técnicos para la interceptación. 
Dichos medios pueden abarcar desde la instalación de equipos que recopilan datos 
de los equipos terminales de las zonas seleccionadas, como los denominados recep-
tores de IMSI (identidad internacional de abonado móvil), hasta algunos programas 
y técnicas que, por ejemplo, efectúan un seguimiento subrepticio de los hábitos de 
navegación para crear perfiles de usuarios finales. Otros ejemplos de interceptación 
pueden ser la captura de datos de la carga útil o de datos de contenido de redes y 
encaminadores inalámbricos sin cifrar, entre ellos los hábitos de navegación, sin el 
consentimiento de los usuarios finales.

(16) La prohibición de almacenar comunicaciones no tiene por objeto impedir el 
almacenamiento automático, intermedio y transitorio de la información en la medi-
da en que se lleve a cabo con el único propósito de efectuar la transmisión en la red 
de comunicaciones electrónicas. Tampoco se debería prohibir el tratamiento de da-
tos de comunicaciones electrónicas para garantizar la seguridad y continuidad de los 
servicios de comunicaciones electrónicas, incluyendo la verificación de amenazas 
para la seguridad tales como la presencia de programas maliciosos o el tratamiento 
de metadatos para cubrir requisitos necesarios de calidad del servicio tales como la 
latencia, la fluctuación de fase, etc.

(17) El tratamiento de los datos de comunicaciones electrónicas puede ser útil 
para las empresas, los consumidores y la sociedad en su conjunto. En relación con 
la Directiva 2002/58/CE, el presente Reglamento ofrece a los proveedores de ser-
vicios de comunicaciones electrónicas mayores posibilidades para tratar los meta-
datos de dichas comunicaciones, siempre que hayan obtenido el consentimiento de 
los usuarios finales. No obstante, los usuarios finales conceden gran importancia a 
la confidencialidad de sus comunicaciones, incluidas sus actividades en línea, y al 
control de la utilización de los datos de comunicaciones electrónicas para fines dis-
tintos de la transmisión de la comunicación. Por tanto, el presente Reglamento debe 
exigir a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que obtengan 
el consentimiento de los usuarios finales para tratar metadatos de comunicaciones 
electrónicas, entre ellos datos de localización del dispositivo generados a efectos de 
concesión y mantenimiento del acceso y la conexión al servicio. Los datos de loca-
lización que se generen en un contexto distinto al de la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas no han de considerarse metadatos. Entre los ejemplos 
de usos comerciales de metadatos de comunicaciones electrónicas por parte de los 
proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas puede incluirse la reali-
zación de mapas térmicos, que consisten en la representación gráfica de datos con 
colores para indicar la presencia de personas. Para mostrar los movimientos del trá-
fico en ciertas direcciones durante un determinado período de tiempo, es necesario 
un identificador que conecte las posiciones de las personas en determinados inter-
valos de tiempo. Ese identificador faltaría si tuvieran que utilizarse datos anónimos 
y el movimiento no se podría mostrar. Este uso de metadatos de comunicaciones 
electrónicas podría, por ejemplo, ayudar a las autoridades públicas y los operadores 
de transporte público a determinar en qué lugar pueden crear nuevas infraestruc-
turas en función del uso de las estructuras existentes y de la presión ejercida sobre 
ellas. Cuando un tipo de tratamiento de metadatos de comunicaciones electrónicas, 
en particular mediante la utilización de las nuevas tecnologías, y teniendo en cuen-
ta la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, puede entrañar 
un riesgo elevado para los derechos y libertades de las personas físicas, antes del 
tratamiento se ha de efectuar una evaluación de impacto relativa a la protección de 
datos y, en su caso, consultar a la autoridad de control, de conformidad con los artí-
culos 35 y 36 del Reglamento (UE) 2016/679.
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(18) Los usuarios finales pueden consentir en que se traten sus metadatos para 
recibir servicios específicos tales como servicios de protección contra actividades 
fraudulentas (mediante el análisis de los datos de uso, la ubicación y la cuenta del 
cliente en tiempo real). En la economía digital, los servicios se prestan con frecuen-
cia a cambio de una contraprestación distinta del dinero, por ejemplo exponiendo a 
los usuarios finales a anuncios publicitarios. A los efectos del presente Reglamento, 
el consentimiento del usuario final, independientemente de si es una persona física o 
jurídica, debe tener el mismo significado y estar sujeto a las mismas condiciones que 
el consentimiento del interesado a tenor del Reglamento (UE) 2016/679. Los servi-
cios de acceso a la Internet de banda ancha básica y de comunicaciones de voz han 
de considerarse servicios esenciales para que los particulares puedan comunicarse 
y participar en las ventajas de la economía digital. El consentimiento para el trata-
miento de datos derivados del uso de Internet o de comunicaciones de voz no será 
válido si el interesado no goza de verdadera libertad de elección o no puede denegar 
o retirar su consentimiento sin verse perjudicado.

(19) El contenido de las comunicaciones electrónicas es una parte esencial del 
derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar, el domicilio y las co-
municaciones, protegido por el artículo 7 de la Carta. Cualquier interferencia en 
el contenido de las comunicaciones electrónicas debe autorizarse únicamente en 
condiciones claramente definidas, para fines específicos y con garantías adecuadas 
contra el uso abusivo. El presente Reglamento prevé la posibilidad de que los pro-
veedores de servicios de comunicaciones electrónicas traten datos de comunicacio-
nes electrónicas en tránsito, con el consentimiento informado de todos los usuarios 
finales interesados. Por ejemplo, los proveedores pueden ofrecer servicios que com-
porten el examen de correos electrónicos para suprimir determinados materiales 
predefinidos. Habida cuenta del carácter delicado del contenido de las comunicacio-
nes, el presente Reglamento establece la presunción de que el tratamiento de tales 
datos de contenido supondrá un elevado riesgo para los derechos y libertades de las 
personas físicas. En el tratamiento de este tipo de datos, el proveedor del servicio de 
comunicaciones electrónicas debe consultar siempre a la autoridad de control antes 
del tratamiento. Esta consulta debe ser conforme al artículo 36, apartados 2 y 3, del 
Reglamento (UE) 2016/679. La presunción no se aplica al tratamiento de datos de 
contenido para prestar un servicio solicitado por el usuario final si este ha dado el 
consentimiento oportuno y el tratamiento se efectúa con la finalidad y la duración 
estrictamente necesarias y proporcionadas a tal servicio. Cuando el contenido de las 
comunicaciones electrónicas haya sido enviado por el usuario final y recibido por el 
usuario o los usuarios finales a los que se destina, puede ser registrado o almacena-
do por el usuario final, los usuarios finales o por un tercero encargado por ellos de 
registrar o almacenar tales datos. Todo tratamiento de tales datos debe cumplir lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679.

(20) Los equipos terminales de los usuarios finales de redes de comunicaciones 
electrónicas y toda la información relativa a la utilización de dichos equipos, en par-
ticular la almacenada o emitida por ellos, solicitada o tratada para permitir que pue-
dan conectarse a otro dispositivo o equipo de red, forman parte de la esfera privada 
de los usuarios finales, que debe ser protegida en virtud de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Dado que dichos equi-
pos contienen o tratan información que puede desvelar pormenores de una persona 
en los ámbitos afectivo, político o social, incluyendo el contenido de las comunica-
ciones, las imágenes, la localización de personas a través del acceso a las capacida-
des de GPS del dispositivo, las listas de contactos y otros datos ya almacenados en 
el dispositivo, la información relativa a esos equipos requiere una mayor protección 
de la privacidad. Por otra parte, los denominados «programas espía», las balizas 
web, los identificadores ocultos, las cookies de rastreo y otros dispositivos similares 
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de seguimiento no deseados pueden introducirse en el equipo terminal del usuario 
final sin su conocimiento para acceder a los datos, archivar información oculta o 
rastrear actividades. También es posible recopilar a distancia información relacio-
nada con el dispositivo del usuario final a efectos de identificación y seguimiento 
utilizando técnicas tales como la «huella digital de dispositivo», con frecuencia sin 
el conocimiento del usuario final, lo cual puede suponer una grave intromisión en 
la vida privada de esos usuarios finales. Las técnicas que, de manera subrepticia, 
hacen un seguimiento de las acciones de los usuarios finales, por ejemplo rastrean-
do sus actividades en línea o la localización de sus equipos terminales, o alteran el 
funcionamiento de los equipos terminales de los usuarios finales suponen una grave 
amenaza para la privacidad de estos. Por consiguiente, las interferencias de ese tipo 
en el equipo terminal del usuario final solo han de permitirse con el consentimiento 
del usuario final y para fines específicos y transparentes.

(21) Las excepciones a la obligación de obtener consentimiento para hacer uso de 
las capacidades de tratamiento y almacenamiento de equipos terminales o acceder 
a la información almacenada en ellos deberían limitarse a situaciones que no en-
trañen intromisión alguna, o una intromisión muy limitada, en la vida privada. Por 
ejemplo, no ha de solicitarse consentimiento para autorizar el acceso o almacena-
miento técnico que sean estrictamente necesarios y proporcionados al fin legítimo 
de permitir el uso de un servicio específico expresamente solicitado por el usuario 
final. Ello puede incluir el almacenamiento de cookies mientras dure una sesión 
única determinada en un sitio web, a fin de conservar las entradas del usuario final 
cuando este rellena formularios en línea de varias páginas. Las cookies pueden ser 
también un instrumento legítimo y útil, por ejemplo a la hora de medir el tráfico en 
un sitio web. No debe considerase acceso a un dispositivo o utilización de sus ca-
pacidades de tratamiento la comprobación de la configuración por parte de un pro-
veedor de la sociedad de la información para prestar el servicio de acuerdo con los 
parámetros del usuario final ni el mero registro por el proveedor del hecho de que el 
dispositivo del usuario final no puede recibir el contenido que ha solicitado.

(22) Los métodos empleados para suministrar información y obtener el consen-
timiento del usuario final deben ser lo más sencillos posible. Habida cuenta de la 
utilización generalizada de cookies de rastreo y otras técnicas de seguimiento, a los 
usuarios finales se les pide cada vez más que den su consentimiento para almacenar 
dichas cookies en sus equipos terminales. Como consecuencia de ello, los usuarios 
finales se ven agobiados por las solicitudes de consentimiento. Este problema se 
puede resolver con el uso de medios técnicos para dar el consentimiento, por ejem-
plo a través de parámetros trasparentes y sencillos. El presente Reglamento debe 
prever, pues, la posibilidad de manifestar el consentimiento mediante el uso de los 
ajustes adecuados del navegador o de otra aplicación. Las opciones que elijan los 
usuarios finales al establecer la configuración general de privacidad de un navegador 
u otra aplicación deben ser vinculantes y oponibles frente a terceros. Los navegado-
res web son un tipo de aplicación informática que permite recuperar y presentar la 
información de Internet. Otros tipos de aplicaciones, como las que permiten llamar, 
enviar mensajes o facilitar orientación vial, poseen también las mismas capacidades. 
Los navegadores intervienen en gran parte de lo que ocurre entre el usuario final y el 
sitio web. Desde este punto de vista, ocupan una posición privilegiada para desem-
peñar un papel activo con el fin de ayudar a los usuarios finales a controlar el flujo de 
información que reciben y emiten los equipos terminales. Más concretamente, los 
navegadores pueden servir para montar la guardia, ayudando a los usuarios finales a 
impedir el acceso a la información de su equipo terminal (por ejemplo, un teléfono 
inteligente, una tableta o un ordenador) o el almacenamiento de la misma.

(23) Los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto queda-
ron codificados en el artículo 25 del Reglamento (UE) 2016/679. En la actualidad, 
la mayoría de los navegadores están configurados por defecto para «aceptar todas 
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las cookies». Por consiguiente, conviene que los proveedores de programas infor-
máticos que permiten la recuperación y presentación de información de Internet 
estén obligados a configurar los programas de modo que ofrezcan la posibilidad de 
impedir a terceros almacenar información en el equipo terminal; esta opción sue-
le presentarse con la frase «rechazar cookies de terceros». Los usuarios finales han 
de disponer de una serie de opciones de configuración que les permitan elegir entre 
distintos niveles de privacidad, desde el nivel más elevado (por ejemplo, «no aceptar 
nunca cookies») hasta el nivel más bajo (por ejemplo, «aceptar cookies siempre»), 
pasando por el nivel intermedio (por ejemplo, «rechazar cookies de terceros» o «solo 
aceptar cookies de origen»). Estos ajustes de privacidad han de presentarse de forma 
bien visible e inteligible.

(24) Para obtener el consentimiento de los usuarios finales, tal como se define 
en el Reglamento (UE) 2016/679 –por ejemplo, para el almacenamiento de cookies 
de rastreo de terceros–, los navegadores deben, en particular, solicitar al usuario fi-
nal del equipo terminal un acto afirmativo claro que manifieste su voluntad libre, 
específica, informada e inequívoca de aceptar el almacenamiento de esas cookies 
en el equipo y el acceso a las mismas. Dicho acto puede considerarse afirmativo, 
por ejemplo, si se solicita a los usuarios finales que seleccionen la opción «aceptar 
cookies de terceros» para confirmar su acuerdo y se les ofrece la información nece-
saria para poder elegir. A tal fin, es preciso exigir a los proveedores de programas 
informáticos que facilitan el acceso a Internet que, en el momento de la instalación, 
informen a los usuarios finales de la posibilidad de elegir la configuración de priva-
cidad entre las diversas opciones y les pidan que escojan una opción. La informa-
ción proporcionada no ha de disuadir a los usuarios finales de seleccionar una con-
figuración de mayor privacidad y debe incluir la información pertinente sobre los 
riesgos que puede entrañar autorizar el almacenamiento de cookies de terceros en el 
ordenador, incluyendo la conservación a largo plazo de registros de los historiales de 
navegación y el uso de los mismos para enviar publicidad personalizada. Conviene 
que los navegadores propongan a los usuarios finales métodos sencillos para modifi-
car la configuración de privacidad en cualquier momento durante la utilización y les 
permitan excluir o aceptar determinados sitios web o especificar en qué sitios web 
aceptan siempre o no aceptan nunca cookies (de terceros).

(25) El acceso a las redes de comunicaciones electrónicas requiere la emisión 
periódica de determinados paquetes de datos a fin de descubrir o mantener una co-
nexión con la red u otros dispositivos en la red. Además, a los dispositivos se les 
debe asignar una dirección única para que sean identificables en dicha red. De igual 
modo, las normas de telefonía inalámbrica y móvil comportan la emisión de seña-
les activas que contienen identificadores únicos tales como una dirección MAC, la 
IMEI (identidad internacional de estación móvil), el IMSI, etc. Una sola estación 
base inalámbrica (es decir, un transmisor y receptor), como por ejemplo un punto 
de acceso inalámbrico, posee un alcance específico dentro del que puede obtenerse 
esa información. Han surgido proveedores de servicios que ofrecen servicios de se-
guimiento basados en el análisis de información asociada a los equipos con diversas 
funcionalidades, entre ellas hacer un recuento de personas, proporcionar datos sobre 
el número de personas de una cola de espera, determinar el número de personas en 
una zona concreta, etc. Esta información puede utilizarse para fines más intrusivos, 
como enviar mensajes comerciales a los usuarios finales, por ejemplo cuando entran 
en una tienda, con ofertas personalizadas. Algunas de estas funcionalidades no en-
trañan riesgos graves para la privacidad, pero otras sí como, por ejemplo, las relacio-
nadas con el seguimiento de las personas a lo largo del tiempo, incluidas las visitas 
repetidas a determinados sitios. Los proveedores que adoptan estas prácticas deben 
colocar en el límite de la zona de cobertura advertencias claras que informen a los 
usuarios finales, antes de entrar en la zona delimitada, de que esa tecnología está en 
funcionamiento dentro de un determinado perímetro, de la finalidad del seguimien-
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to, de la persona responsable y de las medidas que puede tomar el usuario final del 
equipo terminal para reducir al mínimo o detener la recogida de datos. Debe faci-
litarse información adicional en los casos en que se recopilan datos personales con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679.

(26) Cuando el tratamiento de datos de comunicaciones electrónicas por parte  
de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas entre en su ámbito de  
aplicación, el presente Reglamento debe prever la posibilidad de que, en determi-
nadas condiciones, la Unión o los Estados miembros limiten por ley determinadas 
obligaciones y derechos, siempre que tal limitación constituya una medida necesaria 
y proporcionada en una sociedad democrática para proteger determinados intereses 
públicos como la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública y la preven-
ción, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales o 
la ejecución de sanciones penales, inclusive la protección y prevención frente a las 
amenazas para la seguridad pública y otros objetivos importantes de interés público 
general de la Unión o de un Estado miembro, en particular un interés económico o 
financiero importante de la Unión o de un Estado miembro, o una función de con-
trol, de inspección o reglamentaria relacionada con el ejercicio del poder público en 
aras de tales intereses. Por consiguiente, el presente Reglamento no debe afectar a la 
capacidad de los Estados miembros para interceptar legalmente las comunicaciones 
electrónicas o tomar otras medidas, cuando ello sea necesario y proporcionado para 
proteger los intereses públicos mencionados anteriormente, de conformidad con la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, tal 
como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los proveedores de servicios de comuni-
caciones electrónicas deben prever procedimientos apropiados para facilitar las exi-
gencias legítimas de las autoridades competentes, en su caso teniendo también en 
cuenta la función del representante nombrado con arreglo al artículo 3, apartado 3.

(27) Por lo que respecta a la identificación de la línea llamante, es necesario 
proteger el derecho del interlocutor que efectúa la llamada a reservarse la identifi-
cación de la línea desde la que realiza dicha llamada y el derecho del interlocutor 
llamado a rechazar llamadas procedentes de líneas no identificadas. Determinados 
usuarios finales, en particular las líneas de ayuda y otras organizaciones similares, 
tienen interés en garantizar el anonimato de sus interlocutores. Por lo que respecta a 
la identificación de la línea conectada, es necesario proteger el derecho y el interés 
legítimo del interlocutor llamado a reservarse la presentación de la identificación de 
la línea a la que está conectado realmente el interlocutor llamante.

(28) Está justificado anular la eliminación de la presentación de la identificación 
de la línea llamante en casos particulares. El derecho a la privacidad de los usuarios 
finales por lo que se refiere a la identificación de la línea llamante debe restringirse 
en los casos en que ello sea necesario para rastrear llamadas molestas, y en lo to-
cante a los datos de identificación y localización de dicha línea, cuando ello sea pre-
ciso para que servicios de socorro como eCall cumplan su cometido con la máxima 
eficacia posible.

(29) Existen medios técnicos para que los proveedores de servicios de comunica-
ciones electrónicas limiten la recepción de llamadas no deseadas por los usuarios fi-
nales de distintas maneras, entre ellas el bloqueo de las llamadas silenciosas y otras 
llamadas fraudulentas y molestas. Los proveedores de servicios de comunicaciones 
interpersonales basados en números y disponibles al público han de emplear esos 
medios técnicos para proteger de forma gratuita a los usuarios finales de las llama-
das molestas. Los proveedores deben velar por que los usuarios finales conozcan la 
existencia de tales funcionalidades, por ejemplo presentándolas en su página web.

(30) Las guías de usuarios finales de los servicios de comunicaciones electróni-
cas accesibles al público son objeto de amplia distribución. Se consideran guías ac-
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cesibles al público cualesquiera guías o servicios que contienen información sobre 
los usuarios finales, como los números de teléfono (incluidos los teléfonos móviles) 
y los datos de contacto de correo electrónico, y se incluyen los servicios de infor-
mación. El derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales de una 
persona física requiere que se solicite el consentimiento de los usuarios finales que 
sean personas físicas antes de introducir sus datos personales en una guía. El interés 
legítimo de las personas jurídicas exige que los usuarios finales que sean entidades 
jurídicas tengan derecho a oponerse a la introducción de datos que les conciernan 
en una guía.

(31) Si los usuarios finales que sean personas físicas dan su consentimiento para 
que se incluyan sus datos en una guía, les ha de ser posible determinar sobre la base 
del consentimiento las categorías de datos personales que deben figurar en la guía 
(por ejemplo, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, dirección postal, 
nombre de usuario o número de teléfono). Además, los proveedores de guías accesi-
bles al público deben informar a los usuarios finales de la finalidad de la guía y de sus 
funciones de búsqueda antes de incluirlos en ella. Los usuarios finales han de poder 
determinar mediante consentimiento las categorías de datos personales que pueden 
servir de base para buscar sus datos de contacto. Las categorías de los datos perso-
nales que figuren en la guía y las categorías de datos personales a partir de las que 
pueden buscarse los datos de contacto del usuario final no deben ser necesariamente 
las mismas.

(32) En el presente Reglamento se entiende por «mercadotecnia directa» cual-
quier forma de publicidad mediante la cual una persona física o jurídica envía co-
municaciones comerciales directas a uno o varios usuarios finales identificados o 
identificables empleando servicios de comunicaciones electrónicas. Además de la 
oferta de productos y servicios con fines comerciales, esta actividad ha de incluir 
también los mensajes enviados por los partidos políticos que se ponen en contacto 
con las personas físicas a través de servicios de comunicaciones electrónicas con fi-
nes de propaganda política. También ha de abarcar los mensajes enviados por otras 
organizaciones sin ánimo de lucro para apoyar los objetivos de la organización.

(33) Deben ofrecerse garantías para proteger a los usuarios finales de las comuni-
caciones no solicitadas que se les envían con fines de mercadotecnia directa y consti-
tuyen una intromisión en su vida privada. El grado de intromisión en la vida privada 
y molestia se considera relativamente similar, independientemente de la amplia gama 
de tecnologías y canales utilizados para efectuar esas comunicaciones electrónicas, 
bien mediante sistemas automatizados de llamada y comunicación, bien mediante 
aplicaciones de mensajería instantánea, correo electrónico, SMS, MMS, Bluetooth, 
etc. Está justificado por tanto exigir que se obtenga el consentimiento del usuario fi-
nal antes de enviarle comunicaciones electrónicas comerciales con fines de merca-
dotecnia directa a fin de proteger eficazmente a las personas de la intromisión en su 
vida privada, así como de garantizar los intereses legítimos de las personas jurídicas. 
La seguridad jurídica y la pertinencia futura de las normas de protección frente a las 
comunicaciones electrónicas no solicitadas justifican la necesidad de establecer un 
conjunto único de normas que no varíen en función de la tecnología utilizada para 
transmitir esas comunicaciones no solicitadas, garantizando al mismo tiempo un ni-
vel de protección equivalente a todos los ciudadanos de la Unión. Con todo, es razo-
nable autorizar el uso de los datos de contacto de correo electrónico en el contexto 
de una relación preexistente con el cliente para ofrecerle productos o servicios simi-
lares. Esta posibilidad solo debería aplicarse a la misma empresa que haya obtenido 
los datos de contacto electrónicos de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679.

(34) Los usuarios finales que hayan consentido en recibir comunicaciones no 
solicitadas con fines de mercadotecnia directa han de poder retirar fácilmente su 
consentimiento en cualquier momento. Para facilitar la aplicación efectiva de las 
normas de la Unión en materia de mensajes de mercadotecnia directa no solicitados, 
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es preciso prohibir la ocultación de la identidad y el uso de identidades, domicilios 
o números de contacto falsos a la hora de enviar comunicaciones comerciales no 
solicitadas para fines de mercadotecnia directa. Las comunicaciones comerciales 
no solicitadas deben ser por tanto claramente identificables como tales e indicar la 
identidad de la persona física o jurídica que transmite o en cuyo nombre se transmi-
te la comunicación, y proporcionar la información necesaria para que los destina-
tarios puedan ejercer su derecho a oponerse a recibir nuevos mensajes comerciales 
escritos u orales.

(35) A fin de facilitar la retirada del consentimiento, las personas físicas o jurí-
dicas que realizan comunicaciones de mercadotecnia directa por correo electrónico 
deben presentar un enlace o una dirección de correo electrónico válida que puedan 
utilizar fácilmente los usuarios finales para retirar su consentimiento. Las personas 
físicas o jurídicas que realizan comunicaciones de mercadotecnia directa a través 
de llamadas de voz a voz o llamadas mediante sistemas automatizados de llamada y 
comunicación deben mostrar la identificación de la línea de contacto de la empresa 
o presentar un código específico que indique que se trata de una llamada comercial.

(36) Las llamadas de voz a voz con fines de mercadotecnia directa que no entra-
ñan la utilización de sistemas automatizados de llamada y comunicación resultan 
más onerosas para quienes las hacen y no imponen cargas financieras a los usuarios 
finales. Por consiguiente, conviene que los Estados miembros puedan establecer o 
mantener sistemas nacionales que únicamente autoricen las llamadas de este tipo a 
los usuarios finales que no se hayan opuesto a ellas.

(37) Es oportuno que los proveedores de servicios que ofrecen servicios de co-
municaciones electrónicas informen a los usuarios finales de las medidas que pue-
den adoptar para proteger la seguridad de sus comunicaciones, por ejemplo utilizan-
do determinados tipos de programas o técnicas de cifrado. La exigencia de informar 
a los usuarios finales de riesgos de seguridad particulares no exime al proveedor del 
servicio de la obligación de tomar a sus expensas medidas inmediatas y adecuadas 
para hacer frente a cualesquiera riesgos nuevos e imprevistos de seguridad y resta-
blecer el nivel normal de seguridad del servicio. La información sobre riesgos de 
seguridad ha de proporcionarse al abonado final de forma gratuita. La seguridad ha 
de evaluarse a luz de lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679.

(38) Para garantizar la plena coherencia con el Reglamento (UE) 2016/679, la 
aplicación de las disposiciones del presente Reglamento y el control de su cumpli-
miento deben confiarse a las mismas autoridades encargadas de velar por el cumpli-
miento de las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679. El presente Reglamento 
se basa en el mecanismo de coherencia del Reglamento (UE) 2016/679. Los Estados 
miembros deben tener la posibilidad de contar con más de una autoridad de control 
a fin de reflejar su estructura constitucional, organizativa y administrativa. Las au-
toridades de control también han de encargarse de supervisar la aplicación del pre-
sente Reglamento por lo que se refiere a los datos de comunicaciones electrónicas 
en relación con las personas jurídicas. Estas tareas adicionales no deben comprome-
ter la capacidad de la autoridad de control de desempeñar sus tareas en materia de 
protección de los datos personales en el marco del Reglamento (UE) 2016/679 y del 
presente Reglamento. Todas las autoridades de control deben estar dotadas de los 
recursos financieros y humanos, los locales y las infraestructuras adicionales nece-
sarios para el ejercicio efectivo de las tareas que les impone el presente Reglamento.

(39) Cada autoridad de control debe ser competente en el territorio de su propio 
Estado miembro para ejercer las competencias y desempeñar las tareas que se es-
tablecen en el presente Reglamento. A fin de garantizar la supervisión y ejecución 
coherentes del presente Reglamento en toda la Unión, las autoridades de control 
deben ejercer las mismas tareas y competencias efectivas en cada Estado miembro, 
sin perjuicio de las atribuciones del ministerio fiscal con arreglo a la legislación 
del Estado miembro, para poner en conocimiento de las autoridades judiciales las  
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infracciones del presente Reglamento y ejercitar acciones judiciales. Se exhorta a 
los Estados miembros y a sus autoridades de control a tomar en consideración las 
necesidades específicas de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas 
a la hora de aplicar el presente Reglamento.

(40) Al objeto de reforzar la aplicación de las normas del presente Reglamento, 
cada autoridad de control debe estar facultada para imponer sanciones, entre ellas 
multas administrativas, por cualquier infracción del presente Reglamento, además 
de otras medidas apropiadas de conformidad con el presente Reglamento o en lugar 
de ellas. El presente Reglamento debe indicar las infracciones y el límite máximo 
y criterios para fijar las correspondientes multas administrativas, que la autoridad 
de control competente debe determinar en cada caso concreto teniendo en cuenta 
todas las circunstancias concurrentes en él, atendiendo en particular a la naturaleza, 
gravedad y duración de la infracción y sus consecuencias y a las medidas tomadas 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el presente Re-
glamento e impedir o atenuar las consecuencias de la infracción. A los efectos de 
la imposición de una multa con arreglo al presente Reglamento, una empresa debe 
entenderse como una empresa con arreglo a los artículos 101 y 102 del Tratado.

(41) A fin de cumplir los objetivos del presente Reglamento, a saber, proteger los 
derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas, y en particular su 
derecho a la protección de los datos personales, y garantizar la libre circulación de 
los datos personales en la Unión, debe delegarse en la Comisión el poder de adop-
tar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado para completar el presente 
Reglamento. En particular, conviene adoptar actos delegados en relación con la in-
formación que se ha de presentar, en particular mediante iconos normalizados que 
ofrezcan un panorama general visible e inteligible de la recogida de la información 
emitida por los equipos terminales, su finalidad, las personas responsables y cual-
quier medida que el usuario final del equipo terminal puede adoptar para reducir 
al mínimo dicha recogida. También son necesarios actos delegados para determi-
nar un código que identifique las llamadas de mercadotecnia directa, entre ellas las 
efectuadas mediante sistemas automatizados de llamada y comunicación. Reviste 
especial importancia que la Comisión realice las consultas apropiadas y que estas 
se lleven a cabo de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo in-
terinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 20168. En parti-
cular, 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 han de 
tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comi-
sión que se ocupen de la preparación de actos delegados. Además, a fin de garanti-
zar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse 
a la Comisión competencias de ejecución cuando así lo establezca el presente Re-
glamento. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º 182/2011.

(42) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, garantizar un nivel 
equivalente de protección de las personas físicas y jurídicas y la libre circulación de 
datos de comunicaciones electrónicas en la Unión, no puede ser alcanzado de ma-
nera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los 
efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporciona-
lidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo ne-
cesario para alcanzar dicho objetivo.

(43) Procede derogar la Directiva 2002/58/CE.

8. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016 (DO L 123 de 12.5.2016, pp. 1-14).

Fascicle segon
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Han adoptado el presente Reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto 
1. El presente Reglamento establece normas relativas a la protección de los dere-

chos y las libertades fundamentales de las personas físicas y jurídicas en el ámbito 
de la prestación y utilización de servicios de comunicaciones electrónicas y, en par-
ticular, los derechos al respeto de la vida privada y las comunicaciones y la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

2. El presente Reglamento garantiza la libre circulación de datos de comunica-
ciones electrónicas y servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión, que no 
será posible restringir ni prohibir por motivos relacionados con el respeto de la vida 
privada y las comunicaciones de las personas físicas y jurídicas y la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

3. Las disposiciones del presente Reglamento precisan y complementan las del 
Reglamento (UE) 2016/679 estableciendo normas específicas a los efectos mencio-
nados en los apartados 1 y 2.

Artículo 2. Ámbito de aplicación material 
1. El presente Reglamento será aplicable al tratamiento de datos de comunicacio-

nes electrónicas llevado a cabo en relación con la prestación y utilización de servi-
cios de comunicaciones electrónicas, así como a la información relacionada con los 
equipos terminales de los usuarios finales.

2. El presente Reglamento no será aplicable: 
a) a las actividades excluidas del ámbito del Derecho de la Unión; 
b) a las actividades de los Estados miembros comprendidas en el ámbito de apli-

cación del título V, capítulo 2, del Tratado de la Unión Europea; 
c) a los servicios de comunicaciones electrónicas no accesibles al público; 
d) a las actividades llevadas a cabo por las autoridades competentes a efectos 

de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales 
o de ejecución de sanciones penales, incluida la protección y prevención frente a 
amenazas para la seguridad pública.

3. El tratamiento de datos de comunicaciones electrónicas por parte de las ins-
tituciones, órganos y organismos de la Unión se regirá por el Reglamento (UE) 
00/0000 [nuevo Reglamento que sustituye al Reglamento (CE) n.º 45/2001] 

4. El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la aplicación de la Direc-
tiva 2000/31/CE9, y en particular de las normas en materia de responsabilidad de los 
prestadores de servicios intermediarios establecidas en los artículos 15 a 12 de dicha 
Directiva.

5. El presente Reglamento no afectará a la aplicación de las disposiciones de la 
Directiva 2014/53/UE.

Artículo 3. Ámbito de aplicación territorial y representante
1. El presente Reglamento será aplicable: 
a) a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a los usuarios fina-

les en la Unión, independientemente de si el usuario final tiene que pagar por ellos; 
b) a la utilización de dichos servicios; 
c) a la protección de la información relativa a los equipos terminales de los usua-

rios finales situados en la Unión.
2. El proveedor de un servicio de comunicaciones electrónicas que no esté es-

tablecido en la Unión deberá designar por escrito a un representante en la Unión.

9. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determina-
dos aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico 
en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, pp. 1-16).
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3. El representante estará establecido en uno de los Estados miembros en que 
estén situados los usuarios finales de esos servicios de comunicaciones electrónicas.

4. El representante estará facultado para responder a preguntas y facilitar infor-
mación que complemente o supla la del proveedor al que representa, en particular a 
las autoridades de control y los usuarios finales, sobre todos los asuntos relativos al 
tratamiento de datos de comunicaciones electrónicas a fin de garantizar el cumpli-
miento del presente Reglamento.

5. La designación de un representante con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 
se entenderá sin perjuicio de las acciones legales que puedan emprenderse contra 
una persona física o jurídica que trate datos de comunicaciones electrónicas en re-
lación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas desde fuera de 
la Unión a usuarios finales de la Unión.

Artículo 4. Definiciones 
1. A los efectos del presente Reglamento, serán aplicables las siguientes defini-

ciones: 
a) las definiciones recogidas en el Reglamento (UE) 2016/679; 
b) las definiciones de «red de comunicaciones electrónicas», «servicio de comu-

nicaciones electrónicas», «servicio de comunicaciones interpersonales», «servicio 
de comunicaciones interpersonales basado en números», «servicio de comunicacio-
nes interpersonales independiente de los números», «usuario final» y «llamada» que 
figuran en el artículo 2, puntos 1, 4, 5, 6, 7, 14 y 21, de la [Directiva por la que se 
establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas]; 

c) la definición de «equipo terminal» que figura en el artículo 1, punto 1, de la 
Directiva 2008/63/CE de la Comisión10.

2. A los efectos del apartado 1, letra b), la definición de «servicio de comunica-
ciones interpersonales» englobará los servicios que permiten la comunicación inter-
personal e interactiva como una mera posibilidad secundaria que va intrínsecamente 
unida a otro servicio.

3. Además, a los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
a) «datos de comunicaciones electrónicas»: el contenido de las comunicaciones 

electrónicas y los metadatos de las comunicaciones electrónicas; 
b) «contenido de comunicaciones electrónicas»: el contenido intercambiado por 

medio de servicios de comunicaciones electrónicas, como texto, voz, vídeos, imá-
genes y sonidos; 

c) «metadatos de comunicaciones electrónicas»: datos tratados en una red de co-
municaciones electrónicas con el fin de transmitir, distribuir o intercambiar conte-
nido de comunicaciones electrónicas; se incluyen los datos utilizados para rastrear e 
identificar el origen y el destino de una comunicación, los datos sobre la ubicación 
del dispositivo generados en el contexto de la prestación de servicios de comunica-
ciones electrónicas, así como la fecha, la hora, la duración y el tipo de comunica-
ción; 

d) «guía accesible al público»: una guía de usuarios finales de servicios de comu-
nicaciones electrónicas en formato impreso o electrónico que se publica o se pone 
a disposición del público o de una parte del público, entre otros medios a través de 
un servicio de información; 

e) «correo electrónico»: todo mensaje electrónico que contenga información 
como texto, voz, vídeos, sonidos o imágenes enviado a través de una red de comuni-
caciones electrónicas y que pueda almacenarse en la red, en instalaciones informá-
ticas asociadas, o en el equipo terminal del destinatario; 

f) «comunicaciones de mercadotecnia directa»: toda forma de publicidad oral 
o escrita enviada a uno o varios usuarios finales identificados o identificables de 
servicios de comunicaciones electrónicas, incluyendo la utilización de sistemas au-

10. Directiva 2008/63/CE de la Comisión, de 20 de junio de 2008, relativa a la competencia en los mercados de 
equipos terminales de telecomunicaciones (DO L 162 de 21.6.2008, pp. 20-26).
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tomatizados de llamada y comunicación con interacción humana o sin ella, correo 
electrónico, SMS, etc.; 

g) «llamadas de voz a voz con fines de mercadotecnia directa»: llamadas en vivo 
que no comportan la utilización de sistemas automatizados de llamada y comuni-
cación; 

h) «sistemas automatizados de llamada y comunicación»: sistemas que pueden 
iniciar automáticamente llamadas a uno o más destinatarios de acuerdo con las ins-
trucciones establecidas y transmitir sonidos no emitidos en directo, incluidas las 
llamadas efectuadas mediante sistemas automatizados de llamada y comunicación 
que conectan a la persona llamada a otra persona.

Capítulo II. Protección de las comunicaciones electrónicas de las 
personas físicas y jurídicas y de la información almacenada en sus 
equipos terminales 

Artículo 5. Confidencialidad de los datos de comunicaciones 
electrónicas
Los datos de comunicaciones electrónicas serán confidenciales. Salvo cuando lo 

autorice el presente Reglamento, estará prohibida cualquier interferencia con datos 
de comunicaciones electrónicas como, por ejemplo, la escucha, el pinchado, el alma-
cenamiento, el seguimiento, el análisis u otros tipos de interceptación, vigilancia o 
tratamiento de datos de comunicaciones electrónicas, por parte de personas distintas 
de los usuarios finales.

Artículo 6. Tratamiento autorizado de datos de comunicaciones 
electrónicas 
1. Los proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas podrán 

tratar datos de comunicaciones electrónicas: 
a) cuando sea necesario para transmitir la comunicación, y ello durante el perío-

do necesario para ese fin, o
b) cuando sea necesario para mantener o restablecer la seguridad de las redes y 

servicios de comunicaciones electrónicas, o detectar fallos o errores técnicos en la 
transmisión de las comunicaciones electrónicas, y ello durante el período necesario 
para ese fin.

2. Los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas podrán tratar 
metadatos de comunicaciones electrónicas: 

c) cuando sea necesario para cumplir las obligaciones en materia de calidad del 
servicio con arreglo a la [Directiva por la que se establece el Código Europeo de las 
Comunicaciones Electrónicas] o al Reglamento (UE) 2015/212011 durante el período 
necesario para ese fin, o

d) cuando sea necesario para proceder a la facturación, calcular las tarifas de in-
terconexión, detectar o impedir la utilización abusiva o fraudulenta de los servicios 
de comunicaciones electrónica o abonarse a ellos, o

e) cuando el usuario final haya dado su consentimiento para el tratamiento de sus 
metadatos de comunicaciones para uno o más fines concretos, entre ellos la presta-
ción de servicios específicos a ese usuario final, siempre que el fin o los fines de que 
se trate no puedan alcanzarse mediante el tratamiento de información anonimizada.

3. Los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas únicamente po-
drán tratar contenido de comunicaciones electrónicas: 

a) con el fin exclusivo de prestar un servicio específico a un usuario final, siem-
pre que el usuario final o los usuarios finales interesados hayan dado su consenti-

11. Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el 
que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/
CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de co-
municaciones electrónicas y el Reglamento (UE) n.º 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de 
comunicaciones móviles en la Unión (DO L 310 de 26.11.2015, pp. 1-18).
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miento para el tratamiento del contenido de sus comunicaciones electrónicas y la 
prestación de dicho servicio no pueda llevarse a cabo sin el tratamiento de ese con-
tenido, o

b) cuando todos los usuarios finales interesados hayan dado su consentimiento 
para el tratamiento del contenido de sus comunicaciones electrónicas con uno o más 
fines específicos que no puedan alcanzarse mediante el tratamiento de información 
anonimizada, y el proveedor haya consultado a la autoridad de control. El artícu-
lo 36, puntos 2 y 3, del Reglamento (UE) 2016/679 será aplicable a la consulta de la 
autoridad de control.

Artículo 7. Almacenamiento y supresión de datos de comunicaciones 
electrónicas
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra b), y en el artí-

culo 6, apartado 3, letras a) y b), el proveedor del servicio de comunicaciones elec-
trónicas suprimirá el contenido de las comunicaciones electrónicas o anonimizará 
esos datos una vez los hayan recibido el destinatario o destinatarios previstos. Tales 
datos podrán ser registrados o almacenados por los usuarios finales o por un tercero 
encargado por ellos de registrar, almacenar o tratar de cualquier otra forma los da-
tos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra b), y en el artí-
culo 6, apartado 2, letras a) y b), el proveedor del servicio de comunicaciones elec-
trónicas suprimirá los metadatos de comunicaciones electrónicas o los anonimizará 
cuando ya no sean necesarios para transmitir una comunicación.

3. Cuando el tratamiento de metadatos de comunicaciones electrónicas se lleve a 
cabo a efectos de facturación de conformidad con el artículo 6, apartado 2, letra b), 
los metadatos correspondientes podrán conservarse hasta la expiración del plazo du-
rante el cual pueda impugnarse legalmente la factura o exigirse su pago con arreglo 
a la legislación nacional.

Artículo 8. Protección de la información almacenada en los equipos 
terminales de los usuarios finales y relativa a dichos equipos
1. El uso de las capacidades de tratamiento y almacenamiento de los equipos ter-

minales y la recopilación de información del equipo terminal de los usuarios finales, 
incluida la relativa a su soporte físico y lógico, excepto por parte del usuario final, 
estarán prohibidos, salvo por los motivos siguientes: 

a) cuando sean necesarios con el fin exclusivo de efectuar la transmisión de una 
comunicación electrónica a través de una red de comunicaciones electrónicas, o

b) cuando el usuario final haya dado su consentimiento, o
c) cuando sean necesarios para la prestación de un servicio de la sociedad de la 

información solicitado por el usuario final, o
d) cuando sean necesarios para medir la audiencia en la web, siempre que esa 

medición corra a cargo del proveedor del servicio de la sociedad de la información 
solicitado por el usuario final.

2. Estará prohibido recopilar la información emitida por un equipo terminal para 
poder conectarse a otro dispositivo o a un equipo de red, excepto en los siguientes 
casos: 

a) cuando se lleve a cabo con el fin exclusivo de establecer una conexión y sola-
mente durante el tiempo necesario para ello, o

b) cuando se muestre una advertencia clara y destacada que informe, como mí-
nimo, de las modalidades de recopilación, su finalidad, las personas responsables 
de ella y la información restante requerida de conformidad con el artículo 13 del 
Reglamento (UE) 2016/679 en caso de que se recojan datos personales, así como de 
cualquier medida que pueda adoptar el usuario final del equipo terminal para inte-
rrumpir o reducir al mínimo la recopilación.
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La recopilación de esta información quedará supeditada a la aplicación de medi-
das técnicas y organizativas adecuadas para garantizar un nivel de seguridad apro-
piado en relación con los riesgos, según lo establecido en el artículo 32 del Regla-
mento (UE) 2016/679.

3. La información que debe facilitarse con arreglo al apartado 2, letra b), podrá 
proporcionarse en combinación con el uso de iconos normalizados que ofrezcan, de 
forma fácilmente visible, inteligible y claramente legible, una adecuada visión de 
conjunto.

4. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados de conformi-
dad con el artículo 27 en los que se determine la información que se ha de presentar 
mediante iconos normalizados y los procedimientos para suministrar dichos iconos.

Artículo 9. Consentimiento
1. Serán aplicables la definición y las condiciones relativas al consentimiento 

previstas en el artículo 4, punto 11, y en el artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, cuando sea técnicamente posible 

y factible, a los efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), el consentimiento podrá 
expresarse mediante la configuración técnica adecuada de una aplicación informá-
tica que permita acceder a Internet.

3. Los usuarios finales que hayan dado su consentimiento para el tratamiento de 
datos de comunicaciones electrónicas con arreglo al artículo 6, apartado 2, letra c), 
y al artículo 6, apartado 3, letras a) y b), dispondrán de la posibilidad de retirar su 
consentimiento en cualquier momento, según lo dispuesto en el artículo 7, aparta-
do 3, del Reglamento (UE) 2016/679, y se les recordará esta posibilidad a intervalos 
regulares de seis meses mientras continúe el tratamiento.

Artículo 10. Información y opciones de configuración de privacidad que 
han de proporcionarse
1. Los programas informáticos comercializados que permiten comunicaciones 

electrónicas, incluyendo la recuperación y presentación de información de Internet, 
ofrecerán la posibilidad de impedir a terceros almacenar información sobre el equi-
po terminal de un usuario final o el tratamiento de información ya almacenada en 
ese equipo.

2. Al iniciarse la instalación, los programas deberán informar a los usuarios fi-
nales acerca de las opciones de configuración de confidencialidad y, para que pueda 
proseguir la instalación, solicitar el consentimiento del usuario final respecto de una 
configuración determinada.

3. En el caso de los programas que ya se hayan instalado el 25 de mayo de 2018, 
los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 deberán cumplirse en el momento 
de la primera actualización de los programas, pero no más tarde del 25 de agosto 
de 2018.

Artículo 11. Limitaciones
1. El Derecho de la Unión o de un Estado miembro podrá limitar, a través de 

medidas legislativas, el alcance de las obligaciones y los derechos previstos en los 
artículos 5 a 8, cuando tal limitación respete en lo esencial los derechos y liberta-
des fundamentales y sea una medida necesaria, adecuada y proporcionada en una 
sociedad democrática para salvaguardar uno o varios de los intereses públicos ge-
nerales contemplados en el artículo 23, apartado 1, letras a) a e), del Reglamento 
(UE) 2016/679 o una función de control, inspección o reglamentación vinculada al 
ejercicio de la autoridad pública en aras de tales intereses.

2. Los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas establecerán 
procedimientos internos para responder a las solicitudes de acceso a los datos de 
las comunicaciones electrónicas de los usuarios finales sobre la base de una medida 
legislativa adoptada de conformidad con el apartado 1. Previa solicitud, facilitarán 
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a las autoridades de control competentes información sobre esos procedimientos, el 
número de solicitudes recibidas, la motivación jurídica aducida y la respuesta ofre-
cida.

Capítulo III. Derechos de las personas físicas y jurídicas en relación con 
el control de las comunicaciones electrónicas

Artículo 12. Presentación y restricción de la identificación de la línea 
llamante y la línea conectada
1. Cuando la presentación de la identificación de la línea llamante y la línea co-

nectada se ofrezca de conformidad con el artículo [107] de la [Directiva por la que 
se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas], los proveedo-
res de servicios de comunicaciones interpersonales basados en números y disponi-
bles al público deberán ofrecer lo siguiente: 

a) al usuario final llamante, la posibilidad de impedir la presentación de la iden-
tificación de la línea llamante por llamada, por conexión o de forma permanente; 

b) al usuario final llamado, la posibilidad de impedir la presentación de la iden-
tificación de la línea llamante de las llamadas entrantes; 

c) al usuario final llamado, la posibilidad de rechazar las llamadas entrantes 
cuando el usuario final llamante haya impedido la presentación de la identificación 
de la línea llamante; 

d) al usuario final llamado, la posibilidad de impedir la presentación de la iden-
tificación de la línea conectada al usuario final llamante.

2. Las posibilidades contempladas en el apartado 1, letras a), b), c) y d), se ofre-
cerán los usuarios finales por medios sencillos y de forma gratuita.

3. El apartado 1, letra a), será también aplicable a las llamadas efectuadas desde 
la Unión a terceros países. El apartado 1, letras b), c) y d), será también aplicable a 
las llamadas entrantes procedentes de terceros países.

4. Cuando se ofrezca la posibilidad de presentar la identificación de la línea lla-
mante o la línea conectada, los proveedores de servicios de comunicaciones inter-
personales basados en números y disponibles al público facilitarán información al 
público acerca de las opciones establecidas en el apartado 1, letras a), b), c) y d).

Artículo 13. Excepciones respecto de la presentación y restricción de la 
identificación de la línea llamante y la línea conectada
1. Independientemente de que el usuario final llamante haya impedido la pre-

sentación de la identificación de la línea llamante, cuando se efectúe una llamada 
a los servicios de emergencia, los proveedores de servicios de comunicaciones in-
terpersonales basados en números y disponibles al público no tendrán en cuenta la 
supresión de la presentación de la identificación de la línea llamante y el rechazo 
o la ausencia de consentimiento del usuario final en relación con el tratamiento de 
metadatos, de manera selectiva por línea con respecto a las organizaciones que se 
ocupan de comunicaciones de emergencia, incluidos los puntos de respuesta de se-
guridad pública, para responder a esa comunicación.

2. Los Estados miembros establecerán disposiciones más específicas en lo que 
se refiere al establecimiento de procedimientos y a las circunstancias en que los 
proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en números 
y disponibles al público podrán pasar por alto la supresión de la presentación de la 
identificación de la línea llamante por un período de tiempo limitado cuando los 
usuarios finales soliciten la identificación de llamadas malintencionadas o molestas.

Artículo 14. Bloqueo de llamadas entrantes
Los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en nú-

meros y disponibles al público aplicarán las medidas más avanzadas para limitar la 
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recepción de llamadas no deseadas por los usuarios finales y ofrecerán también al 
usuario final llamado las siguientes posibilidades de forma gratuita: 

a) bloquear las llamadas entrantes de determinados números o de fuentes anó-
nimas; 

b) detener las llamadas desviadas automáticamente por un tercero al equipo ter-
minal del usuario final.

Artículo 15. Guías accesibles al público
1. Los proveedores de guías accesibles al público deberán obtener el consenti-

miento de los usuarios finales que sean personas físicas para incluir sus datos per-
sonales en la guía y, consiguientemente, deberán obtener el consentimiento de esos 
usuarios finales para incluir datos por categorías de datos personales en la medida 
en que tales datos sean pertinentes para la finalidad de la guía, según lo determina-
do por el proveedor de la misma. Los proveedores deberán facilitar a los usuarios 
finales que sean personas físicas los medios para comprobar, corregir o suprimir 
esos datos.

2. Los proveedores de guías accesibles al público deberán informar a los usua-
rios finales que sean personas físicas y cuyos datos personales figuren en la guía de 
las funciones de búsqueda de que esta dispone y obtener el consentimiento de los 
usuarios finales antes de habilitar esas funciones de búsqueda en relación con sus 
propios datos.

3. Los proveedores de guías accesibles al público ofrecerán a los usuarios finales 
que sean personas jurídicas la posibilidad de oponerse a la introducción de sus datos 
en la guía. Los proveedores deberán facilitar a los usuarios finales que sean perso-
nas jurídicas los medios para comprobar, corregir o suprimir esos datos.

4. Se ofrecerá gratuitamente a los usuarios finales la posibilidad de no figurar en 
una guía accesible al público, así como de comprobar, corregir o suprimir los datos 
que les conciernan.

Artículo 16. Comunicaciones no solicitadas 
1. Las personas físicas o jurídicas podrán utilizar servicios de comunicaciones 

electrónicas para el envío de comunicaciones de mercadotecnia directa a los usua-
rios finales que sean personas físicas y hayan dado su consentimiento.

2. Cuando una persona física o jurídica obtenga los datos de contacto electróni-
cos de su cliente en el contexto de la venta de un producto o servicio, de conformi-
dad con el Reglamento (UE) 2016/679, dicha persona física o jurídica únicamente 
podrá utilizar esos datos de contacto para la comercialización directa de sus pro-
pios productos o servicios similares cuando ofrezca de manera clara y precisa a los 
clientes la oportunidad de oponerse de manera sencilla y gratuita a esa utilización. 
El derecho de oposición se concederá en el momento de la recopilación y cada vez 
que se envíe un mensaje.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las personas físicas o jurí-
dicas que utilicen servicios de comunicaciones electrónicas para efectuar llamadas 
de mercadotecnia directa deberán: 

a) presentar la identificación de una línea en la que se les pueda contactar, o 
b) presentar un código o prefijo específico que permita identificar que se trata de 

una llamada de mercadotecnia.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán es-

tablecer en su legislación que la realización de llamadas de voz a voz con fines de 
mercadotecnia directa a usuarios finales que sean personas físicas solo quede auto-
rizada con respecto a los usuarios finales que sean personas físicas y no hayan ex-
presado su oposición a recibir tales comunicaciones.

5. Los Estados miembros velarán por que, en el marco del Derecho de la Unión 
y la legislación nacional aplicable, el interés legítimo de los usuarios finales que 
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sean personas jurídicas esté suficientemente protegido en lo que se refiere a las co-
municaciones no solicitadas enviadas por los medios contemplados en el apartado 1.

6. Toda persona física o jurídica que utilice servicios de comunicaciones elec-
trónicas para transmitir comunicaciones de mercadotecnia directa deberá informar 
a los usuarios finales del carácter comercial de la comunicación y de la identidad 
de la persona física o jurídica en nombre de la cual se transmite la comunicación, 
y proporcionará la información necesaria a los destinatarios para que estos puedan 
ejercer fácilmente su derecho a retirar su consentimiento para no recibir nuevas co-
municaciones de mercadotecnia.

7. Se otorgarán poderes a la Comisión para adoptar medidas de ejecución de con-
formidad con el artículo 26, apartado 2, por las que se especifique el código o prefijo 
que ha de utilizarse para identificar las llamadas de mercadotecnia, con arreglo al 
apartado 3, letra b).

Artículo 17. Información sobre los riesgos de seguridad detectados
En caso de que exista un riesgo concreto que pueda comprometer la seguridad de 

las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, el proveedor del servicio 
de comunicaciones electrónicas de que se trate informará a los usuarios finales de 
dicho riesgo y, cuando este quede fuera del ámbito de las medidas que debe adoptar 
el proveedor de servicios, informará a los usuarios finales de las posibles soluciones, 
con una indicación de los posibles costes.

Capítulo IV. Autoridades de control independientes y ejecución 

Artículo 18. Autoridades de control independientes
1. La autoridad o las autoridades de control independientes encargadas de su-

pervisar la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 también serán responsables 
de supervisar la aplicación del presente Reglamento. Serán de aplicación, mutatis 
mutandis, los capítulos VI y VII del Reglamento (CE) 2016/679. Las funciones y 
competencias de las autoridades de control se ejercerán con respecto a los usuarios 
finales.

2. La autoridad o las autoridades de control a que se refiere el apartado 1 coope-
rarán, cuando proceda, con las autoridades nacionales de reglamentación estable-
cidas con arreglo a la [Directiva por la que se establece el Código Europeo de las 
Comunicaciones Electrónicas].

Artículo 19. Comité Europeo de Protección de Datos 
El Comité Europeo de Protección de Datos, creado en virtud del artículo 68 del 

Reglamento (UE) 2016/679, dispondrá de competencias para garantizar la aplica-
ción coherente del presente Reglamento. A tal efecto, el Comité Europeo de Pro-
tección de Datos ejercerá las funciones previstas en el artículo 70 del Reglamento 
(UE) 2016/679. El Comité también desempeñará las siguientes funciones: 

a) asesorar a la Comisión sobre cualquier propuesta de modificación del presente 
Reglamento; 

b) examinar, por iniciativa propia, a instancias de uno de sus miembros o a peti-
ción de la Comisión, cualquier cuestión relativa a la aplicación del presente Regla-
mento, y elaborar directrices, recomendaciones y mejores prácticas a fin de fomen-
tar la aplicación coherente del presente Reglamento.

Artículo 20. Mecanismos de cooperación y coherencia
Cada autoridad de control contribuirá a la aplicación coherente del presente Re-

glamento en toda la Unión. A tal fin, las autoridades de control cooperarán entre sí 
y con la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el capítulo VII del Reglamento (UE) 
2016/679 en relación con los asuntos regulados por el presente Reglamento.
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Capítulo V. Recursos, responsabilidad y sanciones

Artículo 21. Vías de recurso
1. Sin perjuicio de cualquier otra vía de recurso administrativa o judicial, todos 

los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas dispondrán de las 
mismas vías de recurso previstas en los artículos 77, 78 y 79 del Reglamento (UE) 
2016/679.

2. Cualquier persona física o jurídica distinta de los usuarios finales que se vea 
perjudicada por infracciones de las disposiciones del presente Reglamento y tenga 
un interés legítimo en que cesen o se prohíban las presuntas infracciones, incluidos 
los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que protejan sus inte-
reses comerciales legítimos, tendrá derecho a ejercitar una acción judicial con res-
pecto a tales infracciones.

Artículo 22. Derecho a indemnización y responsabilidad
Todos los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas que ha-

yan sufrido perjuicios materiales o morales como consecuencia de una infracción 
del presente Reglamento tendrán derecho a recibir una indemnización del infractor 
por los perjuicios sufridos, a menos que el infractor demuestre que no es en modo 
alguno responsable del hecho que haya dado lugar al perjuicio de conformidad con 
el artículo 82 del Reglamento (UE) 2016/679.

Artículo 23. Condiciones generales para la imposición de multas 
administrativas
1. A los efectos del presente artículo, se aplicará el capítulo VII del Reglamento 

(UE) 2016/679 a las infracciones del presente Reglamento.
2. Las infracciones de las disposiciones del presente Reglamento que se enume-

ran a continuación se sancionarán, de conformidad con el apartado 1, con multas 
administrativas de 10 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de 
una cuantía equivalente al 2 % como máximo del volumen de negocios anual total a 
escala mundial del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía: 

a) obligaciones de una persona jurídica o física que efectúe el tratamiento de da-
tos de comunicaciones electrónicas de conformidad con el artículo 8; 

b) obligaciones del proveedor de programas informáticos que permitan las co-
municaciones electrónicas de conformidad con el artículo 10; 

c) obligaciones de los proveedores de guías accesibles al público de conformidad 
con el artículo 15; 

d) obligaciones de una persona jurídica o física que utilice servicios de comuni-
caciones electrónicas de conformidad con el artículo 16.

3. Las infracciones del principio de confidencialidad de las comunicaciones, del 
tratamiento autorizado de datos de comunicaciones electrónicas y de los plazos de 
supresión previstos en los artículos 5, 6 y 7 se sancionarán, de conformidad con el 
apartado 1 del presente artículo, con multas administrativas de 20 000 000 EUR 
como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como 
máximo del volumen de negocios anual total a escala mundial del ejercicio financie-
ro anterior, optándose por la de mayor cuantía.

4. Los Estados miembros establecerán normas sobre las sanciones aplicables a 
las infracciones de lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14 y 17.

5. El incumplimiento de una orden de una autoridad de control a que se refiere 
el artículo 18 se sancionará con multas administrativas de 20 000 000 EUR como 
máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como máxi-
mo del volumen de negocios anual total a escala mundial del ejercicio financiero an-
terior, optándose por la de mayor cuantía.

6. Sin perjuicio de los poderes correctivos de las autoridades de control en virtud 
del artículo 18, cada Estado miembro podrá establecer normas que determinen si se 
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puede, y en qué medida, imponer multas administrativas a autoridades y organis-
mos públicos establecidos en ese Estado miembro.

7. El ejercicio por una autoridad de control de los poderes que le otorga el pre-
sente artículo estará sujeto a garantías procesales adecuadas de conformidad con el 
Derecho de la Unión y de los Estados miembros, entre ellas la tutela judicial efectiva 
y el respeto de las garantías procesales.

8. Cuando el ordenamiento jurídico de un Estado miembro no establezca multas 
administrativas, el presente artículo podrá aplicarse de tal modo que la incoación 
de la multa corresponda a la autoridad de control competente y su imposición a los 
tribunales nacionales competentes, garantizando al mismo tiempo que estas vías de 
derecho sean efectivas y tengan un efecto equivalente a las multas administrativas 
impuestas por las autoridades de control. En cualquier caso, las multas impuestas 
serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros de que se tra-
te notificarán a la Comisión las disposiciones legislativas que adopten en virtud del 
presente apartado a más tardar el [xxx] y, sin dilación, cualquier ley de modificación 
o modificación posterior que les sea aplicable.

Artículo 24. Sanciones
1. Los Estados miembros establecerán normas sobre las demás sanciones aplica-

bles a las infracciones del presente Reglamento, en particular las infracciones que 
no se sancionen con multas administrativas de conformidad con el artículo 23, y 
adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su observancia. Dichas san-
ciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. Cada Estado miembro notificará a la Comisión las disposiciones legislativas 
que adopte de conformidad con el apartado 1, a más tardar 18 meses después de la 
fecha especificada en el artículo 29, apartado 2, y, sin demora, cualquier modifica-
ción posterior de las mismas.

Capítulo VI. Actos delegados y actos de ejecución

Artículo 25. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 8, 

apartado 4, se otorgarán a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir 
de [la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 8, 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 ex-
pertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios es-
tablecidos 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 simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 8, 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.
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Artículo 26. Comité 
1. La Comisión estará asistida por el Comité de Comunicaciones creado en vir-

tud del artículo 110 de la [Directiva por la que se establece el Código Europeo de 
las Comunicaciones Electrónicas]. Dicho comité será un comité en el sentido del 
Reglamento (UE) n.º 182/201112.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Capítulo VII. Disposiciones finales

Artículo 27. Derogación 
1. Queda derogada la Directiva 2002/58/CE con efecto a partir del 25 de mayo 

de 2018.
2. Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas al presente Re-

glamento.

Artículo 28. Cláusula de seguimiento y evaluación
A más tardar el 1 de enero de 2018, la Comisión elaborará un programa detalla-

do para el seguimiento de la eficacia del presente Reglamento.
A más tardar tres años después de la fecha de aplicación del presente Regla-

mento y posteriormente cada tres años, la Comisión llevará a cabo una revisión del 
presente Reglamento y presentará un informe con sus principales conclusiones al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. La eva-
luación inspirará, en su caso, una propuesta de modificación o de derogación del 
presente Reglamento a la luz de la evolución jurídica, técnica o económica.

Artículo 29. Entrada en vigor y aplicación
1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. Será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018.

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.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 9 dies hàbils (del 22.02.2017 al 06.03.2017).
Finiment del termini: 07.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 16.02.2017.

12. 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 Esta-
dos miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, pp. 13-18).
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre 
l’obertura de noves delegacions del Govern a Ginebra, Copenhaguen, 
Varsòvia i Zagreb
354-00097/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el 
conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 
sobre les mesures previstes per a complir la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea
354-00120/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre unes afirmacions fetes pel senador Santiago Vidal en diverses 
conferències
354-00127/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, 
en la sessió 17, tinguda el 15.02.2017, DSPC-C 318.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el 
conseller de Justícia sobre la presumpta elaboració d’una llista de 
membres del poder judicial favorables al procés independentista
354-00133/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 16, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 
325.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda sobre unes 
declaracions del senador Santiago Vidal sobre unes actuacions 
secretes del Govern
354-00135/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, 
en la sessió 17, tinguda el 15.02.2017, DSPC-C 318.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals 
es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses 
presumptament pel Govern
354-00138/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, 
en la sessió 17, tinguda el 15.02.2017, DSPC-C 318.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre unes 
declaracions del jutge Santiago Vidal sobre l’OTAN
354-00145/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el 
conseller de Justícia sobre la tasca desenvolupada per Santiago 
Vidal i Marsal con a director del Programa per a l’estudi de 
l’Administració de justícia i el poder judicial a Catalunya
354-00147/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 50963).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Justícia, 16.02.2017.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència d’Alfons Aragoneses, professor de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de 
reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00744/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Pau Casanellas Peñalver, 
professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00745/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’August Gil Matamala, advocat, 
amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les 
víctimes del franquisme
352-00746/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’Eva Labarta Ferrer, advocada, 
amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les 
víctimes del franquisme
352-00747/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.
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Proposta d’audiència en ponència de Carlos Rey González, advocat 
i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme
352-00748/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Arnabat Mata, 
historiador i membre de l’Institut d’Estudis Penedesencs, amb 
relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme
352-00749/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Arbós Marín, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme
352-00798/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic 
de dret processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00799/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.



BOPC 337
21 de febrer de 2017

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 61 

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Amical de Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del 
Nazisme amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes 
relacionades
352-00800/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Arbós Marín, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa 
a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00801/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic 
de dret processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa 
a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00802/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, president 
de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la Proposició de llei de 
reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00840/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Amical de Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del 
Nazisme amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de 
les víctimes del franquisme
352-00841/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Pubill, president de 
l’Associació Catalana d’Expresos Polítics, amb relació a la Proposició 
de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00842/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en comissió de Pere Fortuny i Velázquez, 
president de l’Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de 
les víctimes del franquisme
352-00843/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, president 
de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00844/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Amical de Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del 
Nazisme amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes 
relacionades
352-00845/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Pubill, president de 
l’Associació Catalana d’Expresos Polítics, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00846/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en comissió de Pere Fortuny i Velázquez, 
president de l’Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat 
a Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes 
relacionades
352-00847/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Perona i Medina, 
president de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria 
Històrica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres 
normes relacionades
352-00848/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.
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Proposta d’audiència en ponència de Paul Preston, professor 
d’estudis hispànics, amb relació a la Proposició de llei de reparació 
jurídica de les víctimes del franquisme
352-00849/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz, 
catedràtic d’història moderna, amb relació a la Proposició de llei de 
reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00850/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Manuel Azaña amb relació a la Proposició de llei de 
reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00851/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Alternatives amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica 
de les víctimes del franquisme
352-00852/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Rafael del Pino amb relació a la Proposició de llei de reparació 
jurídica de les víctimes del franquisme
352-00853/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Ortega y Gasset - Gregorio Marañón amb relació a la Proposició de 
llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00854/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre 
Internacional de Toledo per la Pau amb relació a la Proposició de llei 
de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00855/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Reial 
Institut Elcano amb relació a la Proposició de llei de reparació 
jurídica de les víctimes del franquisme
352-00856/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Lamo de Espinosa, 
catedràtic de sociologia, amb relació a la Proposició de llei de 
reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00857/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, 
catedràtic de ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei 
de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00858/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.
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Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic de 
ciències polítiques i socials, amb relació a la Proposició de llei de 
reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00859/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Fontana, professor 
emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició 
de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00860/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Canal, professor de 
l’Escola d’Estudis Superiors de Ciències Socials de París, amb 
relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme
352-00861/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Ian Gibson, historiador i 
hispanista, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica 
de les víctimes del franquisme
352-00862/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Henry Kamen, historiador i 
hispanista, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica 
de les víctimes del franquisme
352-00863/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.
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Proposta d’audiència en ponència de Paul Preston, professor 
d’estudis hispànics, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres 
normes relacionades
352-00864/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz, 
catedràtic d’història moderna, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00865/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Manuel Azaña amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00866/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Alternatives amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes 
relacionades
352-00867/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Rafael del Pino amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de 
la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres 
normes relacionades
352-00868/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Ortega y Gasset - Gregorio Marañón amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00869/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre 
Internacional de Toledo per la Pau amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00870/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Reial 
Institut Elcano amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de 
la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres 
normes relacionades
352-00871/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.



BOPC 337
21 de febrer de 2017

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 69 

Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Lamo de Espinosa, 
catedràtic de sociologia, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00872/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, 
catedràtic de ciències polítiques, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00873/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic 
de ciències polítiques i socials, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00874/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Fontana, professor 
emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00875/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.
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Proposta d’audiència en ponència de Jordi Canal, professor de 
l’Escola d’Estudis Superiors de Ciències Socials de París, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa 
a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00876/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Ian Gibson, historiador i 
hispanista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes 
relacionades
352-00877/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Henry Kamen, historiador i 
hispanista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes 
relacionades
352-00878/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’Helena Torroja Mateu, professora 
de relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00949/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.
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Proposta d’audiència en ponència de Manuel Ballbé, professor de 
dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00950/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Caterina Garcia Segura, 
catedràtica de relacions internacionals de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a 
l’exterior
352-00951/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’Ángel Rodrigo, professor de dret 
internacional públic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00952/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Castellà, professor 
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00953/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de José Luis de Castro Ruano, 
professor de dret internacional públic de la Universitat del País Basc, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00954/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.
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Proposta d’audiència en ponència de Rafael Arenas, catedràtic de 
dret internacional privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00956/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Josu de Miguel, professor de 
dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00958/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Pons Ràfols, professor 
de dret internacional públic i relacions internacionals de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la 
comunitat catalana a l’exterior
352-00959/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Carlos Fernández de 
Casadevante Romaní, catedràtic de dret internacional públic de la 
Universitat Rei Joan Carles, amb relació al Projecte de llei de la 
comunitat catalana a l’exterior
352-00960/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.
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Proposta d’audiència en ponència d’Ana Mar Fernández Pasarín, 
professora de ciències polítiques i Administració pública la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
la comunitat catalana a l’exterior
352-00961/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’Àlex Calvo, professor de dret 
internacional públic de la European University, amb relació al 
Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00962/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Patricia Jiménez de Parga 
Maseda, professora de dret internacional públic i relacions 
internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació 
al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00963/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’Araceli Mangas Martín, 
professora de dret internacional públic i relacions internacionals de 
la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei 
de la comunitat catalana a l’exterior
352-00964/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.
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Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Remiro Brotons, 
professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la 
Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei 
de la comunitat catalana a l’exterior
352-00965/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Martín Ortega Carcelén, 
professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la 
Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei 
de la comunitat catalana a l’exterior
352-00966/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Marina Falcó amb relació al 
Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00969/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 18 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’Enric Viladrich, president 
del Casal Català del Quebec, amb relació al Projecte de llei de la 
comunitat catalana a l’exterior
352-00970/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència de Núria Amorós, presidenta del Casal Català 
de Montevideo, amb relació al Projecte de llei de la comunitat 
catalana a l’exterior
352-00971/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.
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Proposta d’audiència en ponència d’Albert Masquef, president 
del Cercle Català de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la 
comunitat catalana a l’exterior
352-00972/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Urbaneja, expert en 
dinamització d’empresaris i professionals a l’estranger, amb relació 
al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00973/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 18 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’Alexis Roig, expert en 
organització de projectes culturals internacionals, amb relació al 
Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00974/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 18 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Tort i Bardolet, director 
de l’Organització Catalana de Trasplantaments, amb relació al 
Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01007/11

CANVI DE TRAMITACIÓ

S’aprova com a compareixença ordinària (357-00390/11).
Acord adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 21, tinguda el 16.02.2017, 
DSPC-C 324.

Proposta d’audiència en comissió de Rafael Ribó, síndic de greuges, 
amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència 
sanitària
352-01015/11

CANVI DE TRAMITACIÓ

S’aprova com a compareixença ordinària (357-00391/11).
Acord adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 21, tinguda el 16.02.2017, 
DSPC-C 324.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Societat 
Civil Catalana amb relació al Projecte de llei d’universalització de 
l’assistència sanitària
352-01019/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 21 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 324.

Proposta d’audiència en comissió del director general d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01032/11

CANVI DE TRAMITACIÓ

S’aprova com a compareixença ordinària (357-00381/11).
Acord adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 15, tinguda el 
15.02.2017, DSPC-C 320.

Proposta d’audiència en comissió del secretari d’Afers Socials i 
Famílies amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01033/11

CANVI DE TRAMITACIÓ

S’aprova com a compareixença ordinària (357-00384/11).
Acord adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 15, tinguda el 
15.02.2017, DSPC-C 320.

Sol·licitud de compareixença de representants del Comitè 1r de 
Desembre davant la Comissió de Salut perquè informin sobre 
l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH i contra l’estigma 
relacionat
356-00287/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 21, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 324.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació per 
la Mediació Intercultural i Social amb Immigrants davant la Comissió 
de Justícia perquè informi sobre el programa de mediació cultural als 
centres penitenciaris
356-00447/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 16, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 325.

Sol·licitud de compareixença d’Iñaki Rivera, professor de la 
Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre la violència als centres penitenciaris
356-00449/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 16, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 325.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la 
violència als centres penitenciaris
356-00450/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 16, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 325.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre 
la violència als centres penitenciaris
356-00451/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 16, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 325.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Central 
Sindical Independent i de Funcionaris davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris
356-00452/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 16, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 325.
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Sol·licitud de compareixença d’un representant de l’Administració 
de justícia davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la 
violència als centres penitenciaris
356-00453/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 16, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 325.

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis 
Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la 
violència als centres penitenciaris
356-00454/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 16, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 325.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Execució Penal 
a la Comunitat i de Justícia Juvenil davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris
356-00455/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 16, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 325.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Creu Roja 
a Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè expliqui la 
intervenció de l’entitat en la crisi de refugiats
356-00456/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 
16.02.2017, DSPC-C 326.
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Sol·licitud de compareixença de Xavier Montagut, president de la 
Xarxa de Consum Solidari, davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, perquè informi 
sobre els treballs fets amb relació al matrimoni forçat
356-00469/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 
16.02.2017, DSPC-C 326.

Sol·licitud de compareixença d’Aureli Argemí i Roca davant la 
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè informi sobre la Declaració universal dels drets 
lingüístics
356-00470/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 
16.02.2017, DSPC-C 326.

Sol·licitud de compareixença de Marc Antoni Malagarriga-Picas, 
representant del Banc d’ADN, davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre la localització i la identificació de persones desaparegudes en 
el context de la Guerra Civil
356-00478/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 
16.02.2017, DSPC-C 326.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell 
d’Assemblees Exteriors de Catalunya de l’Assemblea Nacional 
Catalana davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre l’experiència dels catalans que viuen a l’exterior amb relació 
als procediments electorals
356-00503/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 17, tinguda el 15.02.2017, DSPC-C 318.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió 
Internacional de l’Assemblea Nacional Catalana davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’experiència dels catalans 
que viuen a l’exterior amb relació als procediments electorals
356-00504/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 17, tinguda el 15.02.2017, DSPC-C 318.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
Internacional d’Entitats Catalanes davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre l’experiència dels catalans que 
viuen a l’exterior amb relació als procediments electorals
356-00505/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 17, tinguda el 15.02.2017, DSPC-C 318.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
Pensionistes i Jubilats de Veneçuela a Catalunya davant la Comissió 
d’Acció Exterior i Cooperació, relacions Institucionals i Transparència 
perquè informi sobre les activitats de l’associació i els problemes 
que tenen els jubilats per a cobrar les pensions
356-00522/11

SOL·LICITUD

Presentació: Juan Milián Querol, del GP PPC (reg. 51221).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 16.02.2017.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre 
unes afirmacions fetes pel senador Santiago Vidal en diverses 
conferències
355-00061/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 17, tinguda el 15.02.2017, 
DSPC-C 318.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en comissió d’una representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’arquitectura
353-00255/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.02.2017, 
DSPC-C 319.

Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de 
l’arquitectura
353-00256/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.02.2017, 
DSPC-C 319.

Compareixença en comissió d’una representació de la cooperativa 
d’arquitectes LaCol amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00264/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.02.2017, 
DSPC-C 319.

Compareixença en comissió de Norberto Beirak, arquitecte i 
urbanista, amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00266/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.02.2017, 
DSPC-C 319.

Compareixença en comissió de Rubén Navarro González, arquitecte i 
professor, amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00267/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.02.2017, 
DSPC-C 319.
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Compareixença en comissió d’una representació de l’Agrupació 
Arquitectura i Sostenibilitat amb relació al Projecte de llei de 
l’arquitectura
353-00270/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.02.2017, 
DSPC-C 319.

Compareixença en comissió del president de l’associació Arquitectes 
per l’Arquitectura amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00277/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.02.2017, 
DSPC-C 319.

Compareixença en comissió del president del Consell d’Escoles 
d’Arquitectura de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’arquitectura
353-00278/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.02.2017, 
DSPC-C 319.

Compareixença en comissió del president de l’Agrupació 
d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’arquitectura
353-00279/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.02.2017, 
DSPC-C 319.

Compareixença de Jordi Bacaria i Colom, director del Centre 
d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona, davant la 
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència per a informar sobre les línies d’actuació d’aquesta 
fundació
357-00204/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.
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Compareixença de Josep Domingo Ferrer, director del Pla Serra 
Húnter, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar 
els resultats i les dades del Pla i exposar les valoracions que en fa el 
Govern
357-00361/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 16.02.2017, DSPC-C 327.

Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar un informe sobre 
l’avaluació del Pla Serra Húnter en compliment de la Moció 65/XI, 
sobre les universitats
357-00362/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 16.02.2017, DSPC-C 327.

Compareixença d’una representació del Consell d’Assemblees 
Exteriors de Catalunya de l’Assemblea Nacional Catalana davant la 
Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre l’experiència 
dels catalans que viuen a l’exterior amb relació als procediments 
electorals
357-00371/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 17, tinguda el 15.02.2017, 
DSPC-C 318.

Compareixença d’una representació de la Comissió Internacional 
de l’Assemblea Nacional Catalana davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar sobre l’experiència dels catalans que 
viuen a l’exterior amb relació als procediments electorals
357-00372/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 17, tinguda el 15.02.2017, 
DSPC-C 318.
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Compareixença d’una representació de la Federació Internacional 
d’Entitats Catalanes davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
informar sobre l’experiència dels catalans que viuen a l’exterior amb 
relació als procediments electorals
357-00373/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 17, tinguda el 15.02.2017, 
DSPC-C 318.

Compareixença de representants del Comitè 1r de Desembre davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre l’Acord nacional per a 
afrontar l’epidèmia del VIH i lluitar contra l’estigma relacionat
357-00375/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 21, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 324.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.02.2017, 
DSPC-C 324.

Compareixença d’una representació de l’Associació per la Mediació 
Intercultural i Social amb Immigrants davant la Comissió de Justícia 
per a informar sobre el programa de mediació cultural als centres 
penitenciaris
357-00376/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 16, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 325.

Compareixença d’Iñaki Rivera, professor de la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la 
violència als centres penitenciaris
357-00377/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 16, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 325.



BOPC 337
21 de febrer de 2017

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 85 

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant 
la Comissió de Justícia per a informar sobre la violència als centres 
penitenciaris
357-00378/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 16, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 325.

Compareixença d’una representació de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la 
violència als centres penitenciaris
357-00379/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 16, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 325.

Compareixença d’una representació de la Central Sindical 
Independent i de Funcionaris davant la Comissió de Justícia per a 
informar sobre la violència als centres penitenciaris
357-00380/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 16, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 325.

Compareixença en comissió del director general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
357-00381/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 15, tinguda el 
15.02.2017, DSPC-C 320. Prové d’un canvi de tramitació (tram. 352-01032/11).

Compareixença d’un representant de l’Administració de justícia 
davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la violència als 
centres penitenciaris
357-00382/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 16, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 325.
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Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant 
la Comissió de Justícia per a informar sobre la violència als centres 
penitenciaris
357-00383/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 16, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 325.

Compareixença en comissió del secretari d’Afers Socials i Famílies 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència
357-00384/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 15, tinguda el 
15.02.2017, DSPC-C 320. Prové d’un canvi de tramitació (tram. 352-01033/11).

Compareixença de la directora general d’Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil davant la Comissió de Justícia per a 
informar sobre la violència als centres penitenciaris
357-00385/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 16, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 325.
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	352-00746/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en ponència d’Eva Labarta Ferrer, advocada, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00747/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en ponència de Carlos Rey González, advocat i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00748/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en ponència de Ramon Arnabat Mata, historiador i membre de l’Institut d’Estudis Penedesencs, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00749/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en comissió de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00798/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00799/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Amical de Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació
	352-00800/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en comissió de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Es
	352-00801/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 5
	352-00802/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, president de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00840/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Amical de Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00841/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en comissió d’Enric Pubill, president de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00842/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en comissió de Pere Fortuny i Velázquez, president de l’Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00843/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, president de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la me
	352-00844/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Amical de Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació
	352-00845/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en comissió d’Enric Pubill, president de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, rela
	352-00846/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en comissió de Pere Fortuny i Velázquez, president de l’Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificac
	352-00847/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en comissió de Manuel Perona i Medina, president de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modific
	352-00848/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en ponència de Paul Preston, professor d’estudis hispànics, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00849/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz, catedràtic d’història moderna, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00850/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Manuel Azaña amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00851/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Alternatives amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00852/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Rafael del Pino amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00853/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Ortega y Gasset - Gregorio Marañón amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00854/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre Internacional de Toledo per la Pau amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00855/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Reial Institut Elcano amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00856/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Lamo de Espinosa, catedràtic de sociologia, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00857/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00858/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic de ciències polítiques i socials, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00859/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Fontana, professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00860/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Canal, professor de l’Escola d’Estudis Superiors de Ciències Socials de París, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00861/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Ian Gibson, historiador i hispanista, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00862/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Henry Kamen, historiador i hispanista, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00863/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Paul Preston, professor d’estudis hispànics, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històr
	352-00864/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz, catedràtic d’història moderna, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memò
	352-00865/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Manuel Azaña amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria histò
	352-00866/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Alternatives amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històr
	352-00867/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Rafael del Pino amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria his
	352-00868/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Ortega y Gasset - Gregorio Marañón amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relati
	352-00869/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre Internacional de Toledo per la Pau amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a
	352-00870/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Reial Institut Elcano amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històric
	352-00871/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Lamo de Espinosa, catedràtic de sociologia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria h
	352-00872/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de ciències polítiques, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a 
	352-00873/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic de ciències polítiques i socials, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a l
	352-00874/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Fontana, professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa 
	352-00875/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Canal, professor de l’Escola d’Estudis Superiors de Ciències Socials de París, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Est
	352-00876/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Ian Gibson, historiador i hispanista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i 
	352-00877/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en ponència de Henry Kamen, historiador i hispanista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i
	352-00878/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en ponència d’Helena Torroja Mateu, professora de relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00949/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Manuel Ballbé, professor de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00950/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Caterina Garcia Segura, catedràtica de relacions internacionals de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00951/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Ángel Rodrigo, professor de dret internacional públic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00952/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Castellà, professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00953/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de José Luis de Castro Ruano, professor de dret internacional públic de la Universitat del País Basc, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00954/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Rafael Arenas, catedràtic de dret internacional privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00956/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josu de Miguel, professor de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00958/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Xavier Pons Ràfols, professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00959/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carlos Fernández de Casadevante Romaní, catedràtic de dret internacional públic de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00960/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Ana Mar Fernández Pasarín, professora de ciències polítiques i Administració pública la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00961/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Àlex Calvo, professor de dret internacional públic de la European University, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00962/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Patricia Jiménez de Parga Maseda, professora de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00963/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Araceli Mangas Martín, professora de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00964/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Remiro Brotons, professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00965/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Martín Ortega Carcelén, professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00966/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marina Falcó amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00969/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Enric Viladrich, president del Casal Català del Quebec, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00970/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència de Núria Amorós, presidenta del Casal Català de Montevideo, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00971/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en ponència d’Albert Masquef, president del Cercle Català de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00972/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en ponència de Xavier Urbaneja, expert en dinamització d’empresaris i professionals a l’estranger, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00973/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Alexis Roig, expert en organització de projectes culturals internacionals, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00974/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jaume Tort i Bardolet, director de l’Organització Catalana de Trasplantaments, amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
	352-01007/11
	Canvi de tramitació

	Proposta d’audiència en comissió de Rafael Ribó, síndic de greuges, amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
	352-01015/11
	Canvi de tramitació

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Societat Civil Catalana amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
	352-01019/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adole
	352-01032/11
	Canvi de tramitació

	Proposta d’audiència en comissió del secretari d’Afers Socials i Famílies amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
	352-01033/11
	Canvi de tramitació

	Sol·licitud de compareixença de representants del Comitè 1r de Desembre davant la Comissió de Salut perquè informin sobre l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH i contra l’estigma relacionat
	356-00287/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació per la Mediació Intercultural i Social amb Immigrants davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el programa de mediació cultural als centres penitenciaris
	356-00447/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Iñaki Rivera, professor de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris
	356-00449/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris
	356-00450/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris
	356-00451/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Central Sindical Independent i de Funcionaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris
	356-00452/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’un representant de l’Administració de justícia davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris
	356-00453/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris
	356-00454/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris
	356-00455/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè expliqui la intervenció de l’entitat en la crisi de refugiats
	356-00456/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Montagut, president de la Xarxa de Consum Solidari, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, perquè informi sobre els treballs fets amb relació al matrimoni forçat
	356-00469/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Aureli Argemí i Roca davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la Declaració universal dels drets lingüístics
	356-00470/11
	Acord sobre la sol·licitud
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