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Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i  els  treballadors del sector 
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Pròrroga del termini per a proposar compareixences 66

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les mesures per a la rehabilitació del  litoral de Bada-
lona i Sant Adrià de Besòs
250-00209/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 67

Proposta de resolució sobre el transport públic a Port Aventura
250-00210/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 67

Proposta de resolució sobre la conservació de Cal Macià, a Vallmanya
250-00211/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 67

Proposta de resolució sobre la transparència en la gestió de la candidatura als jocs 
olímpics d’hivern del 2022
250-00212/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 67

Proposta de resolució sobre l’actuació d’urgència al delta de l’Ebre
250-00213/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 67

Proposta de resolució sobre la seguretat viària dels autocars escolars
250-00214/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 68

Proposta de resolució sobre una auditoria de la gestió de la pandèmia
250-00215/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 68
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250-00216/13
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Proposta de resolució sobre la utilització d’expressions agreujants i insults en els 
mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-00217/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 68

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-00218/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 68

Proposta de resolució sobre el reforç de la lluita contra la violència de gènere en 
dones grans
250-00219/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69

Proposta de resolució sobre la democràcia i la llibertat i contra la repressió del po-
ble cubà
250-00220/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69

Proposta de resolució de suport a una transició pacífica a la democràcia a Cuba
250-00222/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69

Proposta de resolució sobre l’increment de personal al CUAP Sant Pere, de Reus
250-00223/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69

Proposta de resolució sobre una moratòria per a la nova catalogació dels centres 
educatius segons la complexitat
250-00224/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69

Proposta de resolució sobre la supressió del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
250-00241/13
Rectificació del text presentat 70

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un projecte de llei de gestió i prevenció 
dels residus
250-00247/13
Presentació: GP CUP-NCG 70

Proposta de resolució sobre la formació professional
250-00248/13
Presentació: Jordi Jordan Farnós, juntament amb dos altres diputats del GP ECP 71

Proposta de resolució sobre l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial 
i financer de Cuba per part dels Estats Units d’Amèrica
250-00249/13
Presentació: GP CUP-NCG 72

Proposta de resolució sobre la comissió tècnica per a la protecció de   les oliveres 
i els oliverars monumentals
250-00250/13
Presentació: GP PSC-Units 74

Proposta de resolució sobre la creació d’un jutjat mixt d’instrucció i primera instàn-
cia a Móra d’Ebre
250-00251/13
Presentació: GP PSC-Units 75

Proposta de resolució sobre la declaració de zones afectades per una emergència 
de protecció civil
250-00252/13
Presentació: GP VOX 76

Proposta de resolució sobre el pagament de cuidadors a les llars d’infants d’empreses
250-00253/13
Presentació: GP VOX 77

Proposta de resolució sobre la rehabilitació i la millora del Poble Vell de Corbera 
d’Ebre com a punt zero dels espais de la Batalla de l’Ebre
250-00254/13
Presentació: GP ECP 78
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Proposta de resolució sobre l’assenyalament d’advocats i defensors del drets hu-
mans a les Filipines
250-00255/13
Presentació: GP PSC-Units, GP ECP 80

Proposta de resolució sobre les ordres de protecció per violència de gènere
250-00256/13
Presentació: GP PSC-Units 81

Proposta de resolució sobre la construcció d’una guingueta a la zona de l’antiga 
marisqueria de Roses
250-00257/13
Presentació: GP PSC-Units 82

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Cervelló
250-00258/13
Presentació: GP PSC-Units 85

Proposta de resolució sobre les pensions de les dones
250-00259/13
Presentació: GP PSC-Units 86

Proposta de resolució sobre el suport a la diversitat de gènere i a la igualtat de drets 
de les persones transgènere
250-00260/13
Presentació: GP ECP 87

Proposta de resolució sobre l’accés universal a les vacunes contra la Covid-19
250-00261/13
Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP 90

Proposta de resolució sobre la inclusió de la formació LGBTI+ a l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya
250-00262/13
Presentació: GP PSC-Units 91

Proposta de resolució sobre l’organització de la jornada escolar
250-00263/13
Presentació: GP PSC-Units 93

Proposta de resolució sobre el millorament de les polítiques de suport al sector de 
la llet
250-00264/13
Presentació: GP CUP-NCG 94

Proposta de resolució sobre l’ús del transport escolar com a línia regular de viatgers
250-00265/13
Presentació: GP CUP-NCG 95

Proposta de resolució sobre la retirada del Parlament de Catalunya de l’Assemblea 
Parlamentària de la Francofonia i la seva renúncia a la condició de membre associat
250-00266/13
Presentació: GP VOX 97

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2021, sobre l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca, corresponent al 2019
256-00006/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 100
Termini per a proposar compareixences 100

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2021, sobre l’Institut Català Inter-
nacional per la Pau, corresponent al 2019
256-00007/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 100
Termini per a proposar compareixences 101
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la gestió de 
les residències per a gent gran
252-00010/13
Presentació: GP ECP, GP Cs 101
Termini de presentació d’esmenes 102

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la prevenció i la gestió 
dels incendis forestals
252-00011/13
Presentació: GP CUP-NCG, GP ECP 103
Termini de presentació d’esmenes 104

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2021, sobre l’agregat de les uni-
versitats públiques de Catalunya, corresponent al 2018 i al 2019
258-00007/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 104
Termini per a demanar la presentació de l’informe 104

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2019/1153, relativa a 
l’accés de les autoritats competents als registres centralitzats de comptes bancaris 
per mitjà del punt d’accés públic
295-00018/13
Text presentat 105

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord de concessió de la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya, en la ca-
tegoria d’or, a les víctimes de la repressió i als col·lectius jurídics que les defensen
Acord 116

Delegació de funcions de la presidenta del Parlament
246-00002/13
Resolució 116

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
406-00001/13
Adscripció de diputats del GP Cs 117

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i  les Addiccions
406-00002/13
Adscripció de diputats del GP Cs 117

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del delta de l’Ebre
406-00003/13
Adscripció de diputats del GP Cs 117

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el  Ple perquè 
informi sobre la reunió amb el Govern de l’Estat i  l’acord d’ampliació de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat
361-00008/13
Sol·licitud 118
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Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant  el Ple perquè 
informi sobre l’oferiment que va fer al president del Govern d’Espanya amb relació 
a l’acollida de refugiats afganesos
361-00009/13
Sol·licitud 118

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència a la consellera de Cultura
330-00027/13
Presentació: president de la Generalitat 119

Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i Treball a la consellera d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda Rural
330-00028/13
Presentació: president de la Generalitat 120

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat pel vicepresi-
dent del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00029/13
Presentació: president de la Generalitat 120

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional corresponent 
al 2019
334-00015/13
Presentació: conseller, del Departament d’Economia i Hisenda 121

Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional corresponent 
al 2020
334-00016/13
Presentació: conseller, del Departament d’Economia i Hisenda 121

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Declaració de serveis especials d’una funcionària de carrera
Acord 121

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 122

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 123
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3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos 
de la Generalitat de Catalunya
200-00001/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13493).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 08.09.2021 al 
10.09.2021).
Finiment del termini: 13.09.2021; 10:30 h.

Projecte de llei de la ciència de Catalunya
200-00002/13

TEXT PRESENTAT

Reg. 13170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 27 de juliol de 2021, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de Recerca i Universitats, s’aprova la iniciativa 

SIG21REU1287 - Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya, i s’autoritza la 
consellera perquè el presenti al Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Projecte de llei de la ciència de Catalunya

Exposició de motius

«La ciència avui representa, per a nosaltres, la riquesa pública de demà.»
Enric Prat de la Riba

La Llei de la ciència de Catalunya és la primera llei del Parlament de Catalunya 
dictada en l’àmbit de la recerca i el coneixement, i s’aprova amb la missió i l’ambi-
ció de consolidar Catalunya com a pol internacional de referència, situat entre els 
millors d’Europa. El Parlament de Catalunya, per aquesta Llei, posiciona de manera 
permanent l’R+D+I entre les prioritats polítiques, socials i econòmiques del país.

La Llei de la ciència de Catalunya té la missió de definir i consolidar el model 
propi del sistema d’R+D+I de Catalunya, que ha rebut el reconeixement internacional 
i ha obtingut resultats molt notables; també té la finalitat de proveir-lo de les eines 
jurídiques i econòmiques necessàries per fer front als nous reptes globals, i de con-
tribuir al fet que els agents del sistema d’R+D+I de Catalunya puguin configurar un 
espai destacat dins de la comunitat científica internacional. La Llei de la ciència de 
Catalunya impulsa les estructures i l’activitat de la recerca com a principi actiu d’una 
ciència que genera coneixement propi. Aquesta llei empra la paraula «ciència» d’una 
manera inclusiva: la tecnologia, com a ciència de les arts industrials, en forma part; la 
innovació, que és element consubstancial amb la ciència de frontera que es fomenta, 
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en forma part; la transferència i la seva valoració econòmica que converteix la ciència 
bàsica en riquesa, en forma part. Aquesta és la base més sòlida per a una transfor-
mació de la nostra societat basada en el coneixement. La ciència, així entesa, genera 
prosperitat i la prosperitat, benestar.

Aquesta Llei està focalitzada, doncs, en la generació de coneixement i en els seus 
valors intrínsecs i transformadors. També reconeix la importància de la transmis-
sió dels resultats de la recerca i de la innovació, com a garantia de competitivitat 
i progrés, i pondera de manera rellevant la mesura del seu impacte. Les polítiques 
públiques de la Generalitat han d’afavorir que els avenços en el coneixement surtin 
dels problemes que planteja la societat contemporània. També han de facilitar que 
tornin per potenciar-ne la millora. En aquest sentit, la Llei es presenta com a eix 
coordinador i vertebrador de la ciència oberta de Catalunya: es proposa consolidar 
el sistema de coneixement amb la implicació de tots els agents perquè la recerca 
catalana sigui cada vegada de més qualitat; perquè es faci de forma més cooperati-
va; perquè sigui més transparent i perquè els seus resultats i les dades en què s’han 
sustentat siguin més accessibles, comprovables i a l’abast de més ciutadans. Per la 
seva voluntat d’ajudar a la generació de coneixement propi, i aplicat a la resolució 
de problemes socials i ambientals actuals, la Llei també pretén ser un element relle-
vant en l’estratègia catalana per assolir els objectius de desenvolupament sostenible 
(ODS) de l’ONU. 

Catalunya ha estat històricament una societat dinàmica i oberta que s’ha sabut 
adaptar als canvis i que ha estat capdavantera en moltes transformacions socials i 
econòmiques importants. És destacable l’acció de renovació cultural i científica em-
presa a començament del segle xx sota l’impuls d’Enric Prat de la Riba (1870-1917), 
primer des de la Diputació de Barcelona (1907-1914) i després des de la Mancomu-
nitat de Catalunya (1914-1925), dels fruits de la qual, tot i la seva curta durada, enca-
ra en gaudim. Per a Enric Prat de la Riba, el valor de la recerca i la innovació com a 
motor de progrés no oferia dubtes; en el preàmbul del decret d’ampliació de l’Institut 
d’Estudis Catalans amb la creació d’una secció filològica i una de ciències (1911) 
proclamava explícitament: «La ciència avui representa, per a nosaltres, la riquesa 
pública de demà». Una afirmació que, per la seva vigència, aporta el lema d’aquesta 
Llei. L’Institut d’Estudis Catalans, creat l’any 1907 junt amb la seva biblioteca, que 
esdevindria, després, la Biblioteca de Catalunya, i ampliat el 1911, va adquirir de se-
guida el reconeixement científic internacional; va participar, juntament amb la Junta 
per a l’Ampliació d’Estudis i Investigacions Científiques (JAE, d’àmbit espanyol), en 
la creació de l’Escola Espanyola de Roma, i l’any 1922 va ser admès a la Unió Aca-
dèmica Internacional, amb la qual col·labora des de llavors en diversos projectes.

Catalunya no ha estat, fins a dates molt recents, un centre productor de recerca 
científica de primer ordre, tot i que ha adoptat tècniques i processos que han afavo-
rit la modernització de l’agricultura i el desenvolupament de la indústria i les comu-
nicacions. Tanmateix, la seva dependència respecte als grans centres productors de 
ciència i tecnologia d’Europa i Amèrica ha estat molt gran fins que, en els darrers 
decennis, com correspon a l’actual configuració de la ciència, s’ha passat a una in-
terdependència en la qual les aportacions catalanes es comparen d’igual a igual amb 
les de nacions de dimensió demogràfica i econòmica similar.

El paper de científics i tècnics en la construcció nacional i en la història de Cata-
lunya no ha estat pas marginal. Per no remuntar-nos a l’època medieval, en què Ra-
mon Llull i Arnau de Vilanova figuren entre els primers a usar la llengua pròpia i 
no només el llatí en textos científics, cal referir-se breument als temps posteriors, al 
que s’ha denominat revolució científica. Des de mitjan segle xvii, estudiosos catalans 
participen de les xarxes de comunicació entre estudiosos europeus del que llavors es 
coneix com a república de les lletres. Un moment estel·lar d’aquesta sociabilitat cientí-
fica es produeix justament a l’entorn de la Guerra de Successió Espanyola, quan, entre 
1705 i 1711, Barcelona esdevé cort del rei Carles III Habsburg i, a les tertúlies de re-
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botiga d’alguns apotecaris, com Jaume Salvador, s’apleguen metges, militars, apote-
caris i cirurgians de tots els exèrcits aliats. La dissort de 1714 no va posar fi a aquests 
contactes, al contrari, els va enriquir amb els represos amb les institucions franceses 
com demostra la correspondència de Joan Salvador i Riera amb Antoine de Jussieu 
sobre botànica, zoologia i tecnologia pesquera i el viatge que compartiren tots dos 
naturalistes per Espanya i Portugal, i Tomàs Cerdà (Tarragona, 1715 - Forlì, Estats 
Pontificis, 1791), que va ser renovador dels ensenyaments científics a la Universitat de 
Cervera en àmbits com les matemàtiques, la física i l’astronomia.

També cal significar la fundació de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 
el 1700, successora d’una agrupació d’estudiosos de la literatura i de la història, que 
va tenir un paper rellevant, després de la clausura de la Universitat de Barcelona.

La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, constituïda el 1764 com a 
societat literària privada amb el nom de Conferencia Physycomatematica Experi-
mental, l’Acadèmia Medico pràctica, fundada el 1770, o el Col·legi de Cirurgia de 
Barcelona, el 1760, precursors de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia, varen servir 
per a la difusió dels nous corrents científics provinents de la Il·lustració mitjançant 
les seves «juntes literàries», veritables eines de difusió del coneixement tant entre 
estudiants com cap a un públic més general. Personatges com els metges i cirurgians 
Pere Virgili i Bellver (1699-1776), fundador i director de diversos col·legis de cirur-
gia i renovador de la medicina, o Antoni de Gimbernat (1734-1816), conegut princi-
palment per la seva contribució a la descripció de l’anatomia del canal inguinal i a 
la tècnica de reparació de l’hèrnia crural, varen impulsar aquesta activitat.

A finals del segle xviii, la Junta de Comerç creava tot un seguit d’escoles tèc-
niques (nàutica, comerç, economia, política, química, física, maquinària, matemà-
tiques, botànica i agricultura, dibuix, idiomes) que es van mantenir en funcionament 
fins a mitjan segle xix, quan van constituir el fonament de la nova Escola Industrial, 
inaugurada el 1851). Personatges com Francesc Carbonell i Bravo (1768-1837), in-
troductor de nous avenços científics en farmàcia i química; Antoni Cibat i Arnautó 
(1770-1812, amb la física experimental i pioner en els estudis i reglamentacions en 
salut pública; Francesc Santponç i Roca (1756-1821), desenvolupador de màquines 
de vapor; Francesc Salvà i Campillo (1751-1828), pioner de la telegrafia elèctrica, o 
la intensa activitat científica d’Antoni de Martí i Franquès (1750-1832), que va ser 
el primer a determinar acuradament la composició de l’aire i que va resoldre defi-
nitivament el dilema sobre la diferenciació sexual de les plantes, varen ser figures 
destacades reconegudes internacionalment i varen representar una època de certa 
esplendor de la ciència a Catalunya, que no va tenir continuïtat pels esdeveniments 
històrics posteriors.

Al llarg del segle xix es fan paleses dues característiques dels científics i tècnics 
catalans que han mantingut una notable continuïtat. En primer lloc, l’esforç per estar 
al dia dels progressos de la recerca al món i per difondre’ls a l’entorn més proper, fet 
constatable a través de les referències a fonts internacionals que apareixen en molts 
treballs de científics i tècnics que han contribuït a assentar les bases de l’estat actual 
de la nostra ciència i la nostra tecnologia. En segon lloc, l’esforç per aclimatar a la 
realitat catalana la ciència i la tècnica universals, assolint-ne els coneixements i mal-
dant per aplicar-los i fer-los fructificar. Pensem en el gasogen de Jaume Arbós, en els 
Ictíneos de Monturiol, en la xarxa telefònica dirigida per Esteve Terradas o en el test 
miocinètic d’Emili Mira. Científics i tècnics catalans han desenvolupat una part im-
portant de la seva activitat responent en cada moment a les demandes de la societat 
del seu temps, que, en ocasions, han esdevingut un factor determinant de la seva car-
rera. És el cas, per exemple, dels problemes de la vinya i el vi per a Marià de la Pau 
Graells, Ramon de Manjarrés o Frederic Trèmols; els de la indústria química emer-
gent per a Francesc Novellas, o els de la sanitat pública per a Jaume Ferran o Ramon 
Turró. En el cas del pensament filosòfic, la figura més destacada és Jaume Balmes i 
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Urpià que, entre altres treballs, fa una anàlisi del conflicte que generava la industria-
lització del país amb llurs canvis socials.

D’aquest esforç conjunt neix, bé que parcialment, una iniciativa que va fer germi-
nar Santiago Ramón y Cajal en la seva etapa barcelonina i que va liderar posterior-
ment des de Madrid: la Junta per a l’Ampliació d’Estudis i Investigacions Científiques 
(JAE), creada el 1907 i presidida pel Premi Nobel de Medicina. La seva influència en 
l’intercanvi científic i la millora i modernització de la recerca i del coneixement en 
connexió amb Europa fou important. La Guerra Civil determinà la seva dissolució 
el 1938 i la creació, el novembre de 1939, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), on s’aplegaren tots els instituts de la JAE. A pesar que el CSIC 
fou creat com a reacció antagònica a l’esperit de la JAE, els anys, els seus centres i 
les persones investigadores que els han liderat, han acabat construint una realitat de 
progrés científic i de col·laboració estreta amb la ciència catalana.

A partir del darrer quart del segle xix i els primers anys del xx, va emergir l’ano-
menada generació de savis, uns científics del tot homologables als seus col·legues 
d’altres països, com foren el físic i meteoròleg Eduard Fontserè, l’astrònom Josep 
Comas i Solà, el matemàtic Paulí Castells, el químic i pedagog Josep Estalella, el 
fisiòleg August Pi i Sunyer, el geòleg Marià Faura, el químic Enric Moles, el físic, 
matemàtic i enginyer Esteve Terradas, el botànic Pius Font i Quer, l’egiptòleg Edu-
ard Toda o el psicòleg Emili Mira. Cal destacar en aquest període la creació de la 
Institució Bernat Metge (1922 fins a l’actualitat), en la qual col·laboraren estretament 
personalitats políticament tan distanciades com Francesc Cambó (finançador), Joan 
Estelrich (ideòleg) i Carles Riba (ànima filològica). Aquest darrer (Barcelona, 1893-
1959) va començar a publicar traduccions al català de Virgili Maró el 1911 i d’Ho-
mer, el 1919. Tots tres van concebre la Col·lecció dels Clàssics Grecs i Llatins de la 
Fundació Bernat Metge com una autèntica infraestructura intel·lectual de país, que 
permetia comparar la llengua i la cultura catalanes a la francesa, l’alemanya, la ita-
liana o l’anglesa, i configurar la lectura i debat sobre els grans textos clàssics com a 
mirall de contemporaneïtat i de progrés científic i social. Tot i que la Guerra Civil 
(1936-1939) va truncar les carreres de molts membres d’aquesta generació i les dels 
seus deixebles, en molts casos uns i altres les van prosseguir i renovar a l’exili; en 
algunes ocasions, amb carreres remarcables en altres països, com les dels metges 
Francesc Duran Reynals i Jaume Pi-Sunyer, la del botànic Josep Cuatrecasas als 
Estats Units, les de l’arqueòleg i antropòleg Pere Bosch Gimpera, els metges Josep 
Puche o Albert Folch i Pi a Mèxic, les d’August Pi i Sunyer i altres fisiòlegs de la 
seva escola com Rossend Carrasco i Formiguera a Veneçuela, o la del traumatòleg 
Josep Trueta, a Gran Bretanya. També convé recordar la figura del gran matemàtic 
Lluís Santaló i Sors (Girona, 1911 - Buenos Aires, 2001), expert en geometria in-
tegral, que va viure l’exili, la docència universitària i l’impacte de la seva obra des 
de l’Argentina. Pitjor sort varen tenir molts dels que van romandre al país i van ser 
víctimes d’un veritable exili interior, com en el cas del botànic Pius Font i Quer, el 
metge Leandre Cervera, el químic Enric Moles o el farmacèutic, director del La-
boratori Municipal de Barcelona, Pere González. Lamentablement, el trauma de la 
Guerra Civil no va afectar només les persones, sinó encara més el projecte català 
d’organitzar una recerca científica i tècnica autònoma, quan tot just estava comen-
çant a esbossar-se. Val la pena recordar, per exemple, que el juny de 1936 Francesc 
Duran Reynals havia retornat a Barcelona des dels Estats Units, on era investigador 
a l’Institut Rockefeller de Nova York, per posar en marxa un projectat Institut Servet 
de Recerca sobre el càncer i que, pocs mesos després, havia de demanar novament 
acollida en aquell centre nord-americà. També són destacables els treballs en català 
de les ciències bíbliques impulsades per l’IEC.

Posteriorment, a partir dels anys cinquanta i seixanta, es van produir experièn-
cies remarcables, vinculades als canvis en el context internacional, com la de Ferran 
Sunyer i Balaguer, que va desenvolupar la seva trajectòria gairebé al marge de les 
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institucions però amb gran projecció internacional, o la de Ramon Margalef, ecòleg 
que ja havia assolit prestigi i repercussió internacional abans d’esdevenir, el 1967, el 
primer catedràtic d’ecologia de l’Estat espanyol.

Tot i les dificultats que han hagut de superar les dones científiques al llarg de la 
història, cal destacar i reconèixer, en nom de totes, les metgesses Martina Castells 
Ballespí, nascuda a Lleida el 1852, que fou la primera dona que assolí un doctorat a 
Espanya (Madrid, 1882); Dolors Aleu Riera (Barcelona, 1857-1913), que fou la pri-
mera dona llicenciada en Medicina de l’Estat espanyol i la segona doctora; Elena 
Maseres i Ribera, nascuda a Vila-seca el 1853, que fou la primera dona matriculada 
a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona el curs 1872-1873; Trinitat 
Sais i Platja, nascuda a la Bisbal d’Empordà el 1878, que destacà per la seva tasca 
divulgadora dels coneixements científics; la botànica Montserrat Garriga Cabrero, 
que, tot i haver nascut a Cuba el 1865 amb el nom de Maria Caridad, adoptà més 
tard el nom de Montserrat, i visqué a Catalunya on va ser reconeguda com a eminent 
botànica i va desenvolupar la tasca metòdica d’herboritzar diverses plantes d’arreu 
de Catalunya; la naturalista Margarida Comas i Camps, nascuda a Alaior el 1892, 
que fou biòloga i pedagoga, i la seva activitat com a investigadora ha quedat reco-
llida en el Butlletí de la Societat Espanyola de Ciències Naturals; i Maria Assump-
ció Català i Poch, nascuda a Barcelona el 1925, que fou una destacada matemàtica i 
astrònoma. Actualment du el seu nom el telescopi ubicat al Centre d’Observació de 
l’Univers al Parc Astronòmic Montsec.

Avui, que a Catalunya el treball científic té el ple reconeixement de la nostra so-
cietat, és obligat fer memòria de la gran tasca dels científics i les científiques i del 
personal tecnòleg i tècnic al servei de la ciència, que, amb les seves aportacions, han 
contribuït, des del passat, al present i futur de la ciència i el coneixement.

Cal destacar també el paper clau desenvolupat per les universitats. La Universitat 
de Barcelona, des de la seva creació, l’any 1450, ha estat un focus de vida intel·lec-
tual i científica, amb vincles permanents amb Europa, que va actuar durant gairebé 
tres segles amb el progrés propi d’una institució singular en la capital d’un país, tot 
i que fou suprimida del 1715 fins al 1837. Durant la Segona República Española, de 
1931 a 1939, la Universitat de Barcelona gaudí d’un estatut d’autonomia, amb el nom 
d’Universitat Autònoma de Barcelona, que no va arribar a desenvolupar-se plena-
ment per la suspensió del règim d’autonomia d’octubre de 1934 a febrer de 1936 i 
posteriorment per l’esclat de la Guerra Civil de 1936-1939 i les seves conseqüències. 
El 1968 es va fundar una nova Universitat Autònoma de Barcelona, que és la que 
actualment porta aquest nom, i que va assolir ràpidament un alt prestigi i va esdeve-
nir un centre de referència en el panorama científic català i europeu. La Universitat 
Politècnica de Catalunya, hereva de l’Escola d’Arquitectura creada el 1875 i de les 
antigues escoles de la Junta de Comerç i de l’Escola Industrial, que les va succeir 
com a resposta a les necessitats de la indústria catalana, ha contribuït amb la seva 
configuració actual, des de 1968, a fomentar la qualitat i l’excel·lència tecnològica 
i científica de Catalunya. Posteriorment, i per acció del Govern de la Generalitat, 
el mapa universitari públic català ha rebut un important impuls amb la creació de 
la Universitat Pompeu Fabra (1990), la Universitat de Girona (1991), la Universitat 
de Lleida (1991) i la Universitat Rovira i Virgili (1991), creades algunes recollint la 
tradició històrica dels Estudis Generals, en particular en el cas de la Universitat de 
Lleida, que havia estat la primera universitat de Catalunya i dels territoris de la Co-
rona d’Aragó (1300). També hem de considerar les aportacions científiques, bàsiques 
i de transferència que han fet des de la seva fundació la Universitat Oberta de Cata-
lunya (1995), la Universitat Ramon Llull (1991), la Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya (1997), la Universitat Internacional de Catalunya (1997) i la 
Universitat Abat Oliba CEU (2003); totes elles reconegudes i integrades al sistema 
universitari de Catalunya.
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En l’actual sistema d’R+D+I de Catalunya, que està conformat per un conjunt 
d’agents públics i privats que constitueixen un teixit científic molt actiu, amb objec-
tius ambiciosos i una gran projecció, la importància de la recerca que s’efectua des 
de les universitats és cabdal, i ja fou reconeguda en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, que va introduir un règim de llicències i excedències 
per al foment de la recerca, que s’ha mostrat útil i eficaç com a garantia de mobilitat 
del personal acadèmic. L’actual model universitari es troba en un procés de reflexió 
crítica i de transformació, que haurà de conduir, necessàriament, a una reforma pro-
funda, que millori la governança, reforci l’autonomia i la transparència, abandoni la 
rigidesa estructural i l’homogeneïtat, i afavoreixi la flexibilitat i la capacitat d’espe-
cialització i d’adaptació necessàries per competir en entorns globals.

L’excessiva regulació que afecta el sistema d’R+D+I de Catalunya, tant externa 
com interna, i l’homologació a àmbits de l’Administració pública de molt difícil en-
caix amb l’alteritat i la singularitat inherents a un procés de generació de coneixe-
ment, comporten una dificultat no menor als agents del sistema en l’acompliment 
de la seva missió, condicionen el seu potencial de generació de noves idees i conei-
xement, i limiten la capacitat d’actuació cooperativa amb altres agents de dins i de 
fora del sistema.

Els hospitals universitaris, els hospitals associats a la universitat, i altres insti-
tucions de recerca en salut, són agents nuclears del sistema d’R+D+I de Catalunya 
en recerca en ciències de la salut, atès el seu alt valor social i de millora de la qua-
litat de vida de les persones, i els seus efectes econòmics. També disposen de la 
seva regulació específica en la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de 
Catalunya, la Llei estatal 14/2007, de 3 de juliol, d’investigació biomèdica i la Llei 
18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública. Les activitats d’R+D+I impulsades pel 
sistema de salut de Catalunya es vehiculen mitjançant entitats de tipologia diferent, 
entre les quals s’inclouen els centres CERCA, les fundacions sanitàries, que sota una 
personalitat jurídica independent gestionen les activitats d’R+D+I, dels dispositius 
assistencials públics i privats, els consorcis sanitaris, els instituts de recerca i inno-
vació sanitària acreditats i d’altres centres públics i privats, amb o sense ànim de 
lucre, que realitzen i/o gestionen activitats d’R+D+I, generen coneixement científic 
i tècnic i faciliten l’aplicació i la transferència dins del sistema de salut de Catalu-
nya. La Llei de la ciència de Catalunya introdueix elements de suport a la recerca 
que efectuen, i a la transferència de tecnologia i la transmissió de coneixement, es-
pecialment sensible en aquest àmbit. Inclou, també, elements de coordinació amb la 
resta d’agents del sistema.

Catalunya, amb una dimensió equiparable a països i regions que actualment són 
líders en recerca i competitivitat, i situada en un lloc geoestratègic, ha de competir 
en talent i creativitat en un entorn global, i posar en valor les seves aportacions a 
l’avenç del coneixement, per poder assolir en els pròxims anys una integració sòlida 
del seu sistema d’R+D+I com a factor tractor en el context internacional. L’aposta 
institucional prioritària per la recerca ha estat una constant en els darrers 20 anys, i 
ha trobat el seu màxim exponent en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innova-
ció (PNRI), signat el 21 d’octubre de 2008, amb un ampli suport per part de totes 
les institucions, els grups polítics i els agents implicats. Els signants i adherits al 
PNRI van assumir la missió conjunta de fer de Catalunya un país capdavanter en re-
cerca i innovació, amb la finalitat de proporcionar al mateix país i als agents que en 
formen part les capacitats per fer front als reptes, i per aprofitar les oportunitats que 
li han de proporcionar els nivells de prosperitat i de benestar adequats i una socie-
tat que visqui dins d’uns límits ambientals sostenibles. La Llei de la ciència de Ca-
talunya recull i articula una part significativa dels objectius i compromisos assolits 
en el PNRI, i contribueix al desenvolupament del Pacte Nacional per a la Indústria 
(PNI, 2017), especialment en l’emprenedoria de base tecnològica, impulsant el siste-
ma català d’empreses emergents i millorant la capacitat disruptiva de la indústria 4.0,  
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essencial per a la internacionalització i la innovació. Cal incrementar la base d’em-
preses innovadores i la seva dimensió global, i millorar la connexió entre el sistema 
de coneixement i el de la seva aplicació.

Aquesta Llei s’inspira en les propostes de la UE relatives al Programa marc de Re-
cerca i innovació (Horitzó Europa), creat pel Reglament (UE) 2021/695, del Parlament 
Europeu i del Consell de 28 d’abril de 2021, i també poua de les conclusions del Pacte 
Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) aprovat per Acord del Govern 
77/2020, de 9 de juny. Les nacions amb millors índexs de progrés social i desenvo-
lupament econòmic són les que fan una aposta clara per avançar en la societat del 
coneixement. El PN@SC posa de manifest que Catalunya, per dimensió, per desen-
volupament econòmic i per valors socials, ha de participar en aquesta tendència que 
consolida una societat justa, culta, cívica, oberta, competitiva, i democràtica, en una 
societat del coneixement que genera i aprofita les seves innovacions, avenços científics 
i nivell formatiu de la ciutadania, a la vegada que respon als desafiaments globals en 
salut, medi ambient, igualtat, envelliment i benestar. Una societat cohesionada, pròs-
pera, equitativament educada, saludable i sostenible, construeix el seu futur des dels 
més alts estàndards de qualitat que proporciona la creació de coneixement propi per a 
les generacions actuals i futures. 

Aquesta Llei desenvolupa l’article 158 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
(EAC), que reconeix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de re-
cerca científica i tècnica, amb relació als centres i les estructures de recerca de la 
Generalitat i als projectes que aquesta finança. També s’empara en l’article 172 de 
l’EAC relatiu a les universitats; en els capítols 2 i 3 del títol V de l’EAC relatius a 
l’acció exterior de la Generalitat; i en l’article 203 de l’EAC sobre les competències 
financeres de la Generalitat, entre altres competències estatutàries, atesa la dimen-
sió global de la ciència.

En exercici de la competència estatutària de l’article 158, Catalunya s’ha dotat 
d’un sistema de centres de recerca que desenvolupen la seva tasca en la frontera del 
coneixement, orientada a l’impacte científic, tecnològic, econòmic i social. D’entre 
tots ells, els centres de recerca de Catalunya que han estat reconeguts com a centres 
CERCA s’organitzen segons un règim jurídic d’autonomia específic, que aquesta 
Llei consolida, tant en la política de retenció, captació i generació de talent, com en 
el seu funcionament i organització. El règim jurídic aplicable a aquests centres s’ha 
mostrat altament reeixit en el desenvolupament i la consecució dels seus objectius, 
i s’identifica internacionalment com a referent d’excel·lència, d’eficàcia, de competi-
tivitat i de gran nivell científic, amb alta rendibilitat econòmica i social. No obstant 
això, cal aprofundir en la seva capacitat de millora, i afavorir l’assoliment de dimen-
sions superiors a partir, sobretot, de la col·laboració i l’intercanvi amb altres agents 
del sistema i de la posterior avaluació de resultats i rendiment de comptes.

En aquest sistema català d’R+D+I, té una funció destacada la fundació Institució 
Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), una estructura de recerca impul-
sada pel Govern de la Generalitat, que té per objectiu la captació i retenció de talent 
per contribuir de manera significativa a l’excel·lència científica, i que també gaudeix 
d’un règim jurídic específic que li permet dur a terme amb èxit la seva tasca.

Aquesta Llei també reconeix la importància d’altres agents del sistema d’R+D+I,  
com són, per exemple, les infraestructures cientificotècniques singulars, els parcs 
científics i tecnològics, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), els laboratoris, les biblio-
teques i altres estructures i xarxes cooperatives. Les grans, petites i mitjanes empre-
ses innovadores; els clústers, les associacions i les aliances empresarials; els centres 
i les xarxes tecnològics i altres agents estratègics, públics o privats, són la base im-
pulsora del creixement i la competitivitat del teixit econòmic innovador, base també 
de la nostra societat del coneixement.

Així mateix, la Llei destaca la importància de les entitats que treballen per a 
l’acompliment dels objectius del sistema d’R+D+I de Catalunya, com són l’Agència 
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per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), l’Agèn-
cia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), l’Agència per a la Competitivitat de 
l’Empresa (ACCIÓ), la BioRegió de Catalunya Biocat, la Fundació Institució dels 
Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), la Fundació Catalana per a la Re-
cerca i la Innovació (FCRI), l’Institut Català de Recerca per a la Governança del 
Mar (ICATMAR) i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC); totes 
elles, en l’exercici de les seves funcions, contribueixen notablement a l’acompliment 
dels objectius del sistema d’R+D+I de Catalunya.

El prestigi internacional de Catalunya en l’àmbit científic constitueix el principal 
factor d’atracció de talent en tots els estadis de la formació, consolidació i retenció 
d’investigadors i investigadores, i, per la seva dimensió, aquest prestigi descansa en 
bona mesura en els agents de recerca i altres agents del sistema d’R+D+I de Cata-
lunya. Per això, calen polítiques públiques que tinguin com a objectiu incrementar i 
conservar aquest talent. En tota la producció científica i tecnològica es vetllarà per 
l’optimització de la visibilitat internacional del sistema d’R+D+I de Catalunya.

Finalment, s’ha de fer notar que la Llei de la ciència de Catalunya no proposa un 
contingut regulatori exhaustiu, atès que els diferents agents del sistema d’R+D+I de 
Catalunya ja disposen de la seva pròpia normativa, tot i que inclou el règim jurídic 
aplicable als centres CERCA i la ICREA, fins ara disgregat i necessitat d’un text le-
gal que el sistematitzi i consolidi. La llei catalana parteix d’una tasca anterior, de 
molts anys, de concurrència i compartició d’objectius comuns entre diferents insti-
tucions del país en les polítiques sobre ciència i innovació, que han resultat clau per 
poder crear i mantenir un sistema d’èxit i que seran essencials per corregir-ne les 
mancances i millorar-lo. La Llei ambiciona continuar avançant, i és amb aquesta vo-
luntat que s’hi incorporen principis, objectius programàtics i línies d’actuació, que 
garanteixin polítiques públiques de suport a l’activitat dels investigadors i investiga-
dores i a la iniciativa emprenedora innovadora, amb l’objectiu de contribuir a l’ex-
pansió de la ciència i la innovació catalana al món. Una part destacable de la Llei  
està dedicada a les polítiques que el Parlament vol impulsar o mantenir, amb la 
convicció que la ciència no necessita normes estanques, sinó marcs d’actuació que 
puguin evolucionar i adaptar-se a les necessitats canviants. Fer de Catalunya una 
societat oberta i basada en el coneixement requereix aliances i compromís polític; es-
tabilitat i un finançament adequat i sostingut; internacionalització, cooperació entre 
els diferents agents del sistema i la implicació de tota la ciutadania. Com ja remarcava 
Prat de la Riba: «Sense ciència original, en un país, no hi ha indústria original; sense 
indústria original, no hi ha vida econòmica independent.» La ciència, que és la base 
de la revolució del coneixement, aporta també benestar i progrés a la societat.

El títol preliminar de la Llei de la ciència de Catalunya conté les disposicions 
generals relatives al sistema d’R+D+I de Catalunya, que s’estructura i organitza 
d’acord amb les competències estatutàries de la Generalitat, i en el marc de la Llei 
14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació (LCTI). En concreta 
les finalitats i l’àmbit material, i en destaca la consideració de la recerca com a sec-
tor estructural de Catalunya. La Llei defineix el sistema d’R+D+I de Catalunya com 
un sistema obert que treballa per a la qualitat creixent de la recerca i la transmis-
sió fiable i reproduïble del coneixement i el desenvolupament sostenible en tots els 
àmbits. El sistema està integrat pel conjunt d’agents públics i privats amb activitat 
científica rellevant i d’impacte amb seu a Catalunya, on efectuen la seva activitat de 
recerca de manera preferent i altres funcions directament orientades al suport i la 
consolidació d’aquesta, així com a la transmissió del coneixement que generen. La 
Llei reflecteix la diversitat d’agents que actuen en el sistema d’R+D+I de Catalunya 
i enumera els principis ordenadors que han de regir l’activitat dels agents de recer-
ca. La Llei considera la recerca, el desenvolupament i la innovació com a activitats 
prioritàries i d’interès general.
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La Llei reconeix la singularitat dels agents del sistema d’R+D+I de Catalunya, 
atès que l’activitat científica que desenvolupen no és homologable a cap altra activitat 
en l’àmbit de la Generalitat i del seu sector públic. El mètode científic fa que aques-
ta activitat sigui diferent: observar el que succeeix; formular hipòtesis que permetin 
explicar el que veiem; experimentar i desenvolupar idees per saber si es confirmen; 
concloure; convertir una hipòtesi en tesi i, per tant, generar coneixement que es pot 
transmetre i explicar, fa del principi actiu de la ciència, la recerca, quelcom únic. 
D’altra banda, un excés de regulació impacta negativament en tots els agents del sis-
tema, per la qual cosa la Llei se centra prioritàriament en les polítiques públiques i a 
definir marcs d’actuació. Les necessitats de la ciència s’han de poder atendre des dels 
poders públics, en la mesura possible, mitjançant instruments de planificació, finan-
çament, transparència, avaluació i retiment de comptes. La Llei determina els eixos 
de les polítiques públiques que en estàndards internacionals, i especialment euro-
peus, s’han mostrat efectives i que són sentides com una necessitat per la comunitat 
científica. Tot això sens perjudici de les que el Govern pugui determinar i concretar 
en cada moment per fixar el rumb de la política científica de Catalunya i de les que 
corresponguin a l’Estat en exercici de les seves competències. 

El títol 1 defineix els instruments d’ordenació del sistema d’R+D+I de Catalunya, 
que són la planificació, el finançament i l’avaluació sistèmica. La planificació es de-
fineix com el conjunt d’estratègies, plans i programes que tenen la funció de definir 
els objectius a assolir, aplicar indicadors de seguiment, determinar esforços finan-
cers, fixar costos per al desenvolupament i aplicació de les accions que els integren, 
i avaluar els resultats obtinguts. Pel que fa al finançament es destaca la importància 
de garantir que l’esforç públic s’efectuï de manera coordinada i eficient, mitjançant 
la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI) tenint en compte les 
necessitats i requeriments dels diferents sectors en R+D+I, treballant perquè rever-
teixi en innovació i millores socials. L’objectiu d’inversió en recerca ha de ser el 
d’assolir un finançament sostingut amb càrrec als pressupostos de la Generalitat. 
També ha de treballar amb l’ambició d’aconseguir que els recursos públics totals 
anuals procedents de les diferents administracions principals finançadores (europea, 
espanyola i catalana), dedicats a R+D+I no siguin inferiors als que, en conjunt i en la 
seva mitjana feta pública als índexs corresponents, hi dediquen els països de la UE. 
Cal cercar, també, la implicació econòmica de l’Estat en la coresponsabilitat finan-
cera per aconseguir aquest objectiu, tot i les mancances de l’actual sistema de finan-
çament. Així com seguir preparant i ajudant al sistema d’R+D+I català perquè sigui 
cada vegada més competitiu en la captació de fons europeus. Catalunya necessita 
centrar l’esforç del finançament públic de la recerca en aquest objectiu, contribuint 
i fent créixer la part pública d’inversió en R+D+I, i a la vegada incrementar molt 
més la col·laboració públic-privada i l’aportació exclusivament privada, on el sistema 
d’R+D+I encara pateix un biaix negatiu molt important amb relació als països més 
avançats. L’avaluació sistèmica té caràcter periòdic i és promoguda per la Comissió 
Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI) amb l’objectiu de garantir el ni-
vell de qualitat exigible per mantenir i incrementar la competitivitat internacional 
del sistema d’R+D+I.

El títol 2 regula la governança i la coordinació del sistema d’R+D+I que s’arti-
cula mitjançant la CIRI i el Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya 
(CORICAT). A la CIRI que fou creada pel Decret 175/2009, de 10 de novembre, 
com a continuadora de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tec-
nològica (CIRIT), creada pel Decret 217/1980, de 5 de novembre, se li modifica la 
composició i les funcions, i se li dona un nou impuls com a òrgan col·legiat de co-
ordinació de les competències de la Generalitat en matèria de foment de la recerca 
i desenvolupament científic i tecnològic, innovació i transferència de coneixement. 
També li correspon l’elaboració i aprovació de l’estratègia de ciència oberta a Cata-
lunya. La CIRI està inicialment integrada pels departaments de l’Administració de 
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la Generalitat dels àmbits sectorials en matèria d’universitats, recerca, economia, in-
dústria, salut, alimentació, educació, agricultura, cultura, oceanografia, medi marí, 
ramaderia, pesca i aqüicultura, territori, medi ambient, gestió forestal, polítiques 
digitals i administració pública, treball i afers socials, amb rang orgànic mínim de 
director general, designats pel conseller o consellera titular de la matèria. També hi 
podran tenir representació, si és el cas, altres departaments de la Generalitat de Ca-
talunya amb implicació pressupostària en recerca i innovació. El seu objectiu final, 
però, és integrar tots els departaments, i que una part del pressupost dels quals es 
dediqui al foment de la recerca i del coneixement que se’n deriva. El CORICAT, de 
nova creació, com a òrgan consultiu d’alt nivell de reflexió, debat i assessorament en 
R+D+I al president o presidenta de la Generalitat, al Govern i als departaments de 
l’Administració de la Generalitat que desenvolupen polítiques en recerca i innova-
ció, en les grans decisions estratègiques de país, i com a instrument de participació 
de la comunitat científica i de la societat civil, especialment d’àmbits destacats de 
la innovació vinculada al progrés empresarial en les polítiques públiques en R+D+I.  
El CORICAT es configura com un òrgan d’assessorament intel·ligent del sistema 
d’R+D+I, mentre que la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI) 
es presenta com la responsable de la planificació, la governança i l’avaluació del sis-
tema.

El títol 3 es destina a les persones al servei de la ciència i a les polítiques públiques 
que els són aplicables, i assenyala la importància de la seva mobilitat, que es confi-
gura com un dret del personal investigador a la LCTI. A l’efecte de la Llei es consi-
dera personal investigador aquelles persones que desenvolupen un treball de recerca 
que contribueix a la construcció del coneixement científic, i que, en terminologia de 
la Comissió Europea, exerceixen aquesta activitat en fase inicial o com a investiga-
dors o investigadores experimentats. La Llei també enumera els criteris que han de 
regir l’actuació dels agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector 
públic en relació amb les seves polítiques de personal investigador, entre les quals la 
de garantir un procediment de selecció i contractació oberts i internacionalment com-
parables, que s’ha d’aprovar per l’agent respectiu, que faciliti la generació, retenció i 
atracció de talent basada en el mèrit científic. El personal tecnòleg i tècnic de suport 
a la recerca i el personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència 
d’R+D+I, també s’hi contemplen especialment, atesa la importància de la seva tasca, 
i es preveu que hauran de ser considerats amb les especificitats que correspongui en 
les polítiques públiques relatives al personal al servei de la ciència.

El títol 4 està referit als agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya. El 
capítol 1 es destina a les universitats, que són institucions essencials per al progrés 
científic i tecnològic de Catalunya, i constitueixen una base investigadora clau en tots 
els àmbits del coneixement, i s’hi destaquen com a estructures bàsiques de recerca 
universitària, els departaments, instituts de recerca, escoles de doctorat, instal·lacions 
científiques, serveis cientificotècnics i altres estructures destinades a la recerca. La 
Llei defineix el personal acadèmic de recerca i el personal investigador en formació 
en el marc de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que regula 
determinats aspectes relatius a la mobilitat del personal, destina un article a les polí-
tiques públiques que s’han d’afrontar per impulsar i donar suport a la recerca univer-
sitària i incorpora una regulació específica del personal tecnòleg i tècnic de suport 
a la recerca i del personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistèn-
cia en R+D+I de les universitats. En el marc del règim econòmic i pressupostari en  
R+D+I de les universitats públiques es preveu la possibilitat de crear fons propis uni-
versitaris amb la finalitat de facilitar projectes estratègics, prioritàriament en l’àmbit 
de la recerca. D’aquest capítol cal destacar la creació del Pla estratègic universitari 
en recerca d’excel·lència, que té per objectiu reconèixer, promoure i consolidar la re-
cerca d’excel·lència a les universitats, en qualsevol àmbit de la seva competència, i 
fomentar la generació de coneixement d’impacte i la seva transferència i valorització. 
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La Llei de la ciència de Catalunya determina les característiques generals del Pla i es 
remet al posterior acord de govern per al seu desenvolupament.

El capítol 2 està destinat al subconjunt de centres de recerca que, dins del con-
junt de centres en R+D+I del sistema català, han estat reconeguts com a centres 
CERCA, centres de recerca de Catalunya, i que disposen des de l’any 2011 d’un 
règim d’autonomia especial legalment establert. Defineix els centres CERCA com 
les entitats amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre i amb seu a Ca-
talunya que tenen com a objecte principal la recerca d’excel·lència, i que han estat 
reconeguts internacionalment com a model de recerca capdavantera i de frontera; 
determina les característiques del model català de centres de recerca en els termes 
establerts a la Llei 7/2011, del 27 de juliol; consolida el seu règim d’autonomia, així 
com les mesures de protecció que el legislador estableix per als centres CERCA del 
sector públic de la Generalitat, entre d’altres les relatives a les despeses de personal 
i pressupost, al patrimoni i a la contractació, a la transparència i a la governança di-
gital, al personal investigador amb funcions de direcció, a l’impuls i la participació 
dels centres CERCA i del seu personal en societats mercantils de base tecnològica; 
incloses les mesures de supervisió i control. També regula els requisits per al reco-
neixement com a centre CERCA, així com per al manteniment d’aquesta condició, 
que requereix una avaluació científica externa de la seva activitat amb la periodici-
tat que determini el departament competent en matèria de recerca i universitats, en 
coordinació amb la resta de departaments de l’Administració de la Generalitat pre-
sents a l’òrgan col·legiat de govern de l’entitat. En aquest capítol es destaca la Funda-
ció I-CERCA com a estructura de suport als centres CERCA, que treballa per llur 
projecció corporativa institucional i científica, i contribueix a la implementació de 
les polítiques de la Generalitat adreçades als centres de recerca i a altres estructu-
res en R+D+I, que siguin acordades, i se li encarreguin per l’instrument jurídic que 
correspongui.

El capítol 3 es destina a la fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis 
Avançats (ICREA), que és una estructura de recerca, promoguda i participada per 
l’Administració de la Generalitat, mitjançant un procés de selecció basat exclusi-
vament en el mèrit científic i d’acord amb els criteris i procediment aprovats per la 
Institució. Li és aplicable el mateix règim jurídic dels centres CERCA i disposa del 
mateix grau d’autonomia i de les mateixes mesures de protecció.

El capítol 4 reconeix la importància dels hospitals universitaris, altres hospitals 
intensius en R+D+I del sistema de salut de Catalunya i els instituts de recerca i inno-
vació en salut del sector públic de la Generalitat, atès el seu compromís, permanent 
i històric, amb la recerca en ciències de la salut, que tants i tan importants avenços 
ha aportat a la salut de les persones i al progrés del benestar social. Els reconeix 
com a agents estratègics i nuclears del sistema d’R+D+I de Catalunya, en la genera-
ció de coneixement d’excel·lència i en el sistema translacional de generació d’aquest 
coneixement en benefici de la salut i el benestar de les persones de la forma més 
eficaç, ràpida i segura. Han de disposar dels recursos necessaris per desenvolupar 
recerca en ciències de la salut d’alta qualitat, amb el màxim impacte possible sobre 
el benestar creixent de la població catalana i amb vocació que els seus resultats si-
guin d’abast global i traslladables a totes les persones que els requereixen, al més 
aviat possible i en igualtat de condicions. La destacable recerca en salut que efectu-
en es complementa i reforça amb la que fan els hospitals associats a les universitats, 
altres centres hospitalaris, equips d’atenció primària, centres sociosanitaris, centres 
de salut mental integrats al sistema de salut de Catalunya, i altres institucions que 
desenvolupen activitat en l’àmbit de la recerca en salut.

El capítol 5 es destina a les infraestructures cientificotècniques singulars del sector 
públic de la Generalitat i a les xarxes en R+D+I com a instal·lacions clau que ofereixen 
recursos i serveis, altament especialitzats, a la comunitat científica. Les polítiques pú-
bliques han de potenciar aquelles grans infraestructures que comportin internacional-
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ment un avantatge estratègic o competitiu a Catalunya. La mobilitat i la coordinació 
entre els diferents agents del sistema d’R+D+I, i el treball cooperatiu de la seva comu-
nitat científica, són elements clau en el sistema d’R+D+I de Catalunya. 

El títol 5 està referit als altres agents del sistema d’R+D+I de Catalunya, en es-
pecial als parcs científics i tecnològics, al Consorci de Serveis Universitaris de Ca-
talunya (CSUC), als serveis cientificotècnics i a altres estructures de suport i de co-
operació entre agents i els centres tecnològics. En destaca el suport que han de rebre 
de l’Administració de la Generalitat atesa la seva funció en R+D+I. Catalunya té una 
economia oberta, competitiva i sostenible, que combina talent, creativitat, un teixit 
empresarial diversificat i un sistema propi de recerca reconegut a escala internacional. 
La llei també reconeix la importància de les empreses intensives en R+D+I situades 
a Catalunya, especialment en les estratègies públiques de competitivitat i creixement 
econòmic. La Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial, i sobretot el Pacte Na-
cional per la Indústria (2017) defineixen els eixos per avançar des de la indústria cap 
a l’economia del coneixement. Caldrà, però, que aquest impuls es vegi reforçat i con-
solidat amb una llei específica sobre empreses, tecnologia i disrupció.

El títol 6 es refereix a les agències de suport i finançament del sistema d’R+D+I  
de Catalunya, que són Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR), Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) i l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) que ja disposen de la seva 
regulació específica. La Llei preveu principis destinats al foment de la recerca, amb 
la finalitat que els procediments evitin un excés de regulació i de càrregues admi-
nistratives, i que siguin transparents i entenedors.

El títol 7 es destina a la promoció i transmissió dels resultats de la recerca, concre-
tament a la transferència de tecnologia i la transmissió del coneixement. El retorn so-
cial del coneixement aplicable al sector públic i privat, en tots els àmbits, i a la socie-
tat en general, és un element clau per a la transformació econòmica, la sostenibilitat i 
el progrés social. La ineludible responsabilitat social de la recerca es materialitza en 
la transmissió dels seus resultats i en la mesura del seu impacte. Promoure i facilitar 
que tot el coneixement, especialment l’adquirit amb fons públics, tingui retorn social, 
en el més gran abast possible, és un dels reptes més importants i un objectiu a asso-
lir. També ho és que aquest retorn es converteixi en motor i impuls de nova recerca 
directament orientada a necessitats que la societat consideri essencials. L’Administra-
ció de la Generalitat ha d’impulsar, juntament amb els agents de recerca del sistema 
d’R+D+I de Catalunya del sector públic de la Generalitat, un model propi de gestió 
de la innovació i la transferència, i models específics adaptats a les característiques 
dels diferents agents que ha de posar en valor les diferents estructures de transferèn-
cia i innovació existents, i potenciar la compartició i agregació tant de les mateixes 
estructures com del personal especialitzat en patents, gestors de contractes i experts 
en declaració d’invencions; ha de promoure la cultura en tots els seus àmbits i l’edu-
cació científica, així com la capacitat innovadora, en tots els nivells del sistema edu-
catiu i en les activitats de formació, amb l’objectiu de corregir amb accions positives 
la bretxa de gènere i les vocacions investigadores i emprenedores d’altres col·lectius 
infrarepresentats, com el de persones amb discapacitat, i contribuir a la capacitat i 
implicació de la ciutadania en la participació activa en aquests àmbits; finalment ha 
de formular una política pròpia de ciència oberta relativa als agents de recerca del 
seu sector públic, que sigui compatible i assimilable a la dels països més avançats. 
El sistema d’R+D+I de Catalunya treballa, en el marc de les seves competències, per 
incrementar el nombre de patents europees i per impulsar la patent unitària europea, 
com a títol amb efecte unitari en tots els estats signants del Conveni de Munic, de  
5 d’octubre de 1973.

El títol 8 està dedicat a la internacionalització i a l’acció exterior en R+D+I. El sis-
tema d’R+D+I de Catalunya s’incardina en l’àmbit comunitari europeu i es vincula 
amb altres organismes i institucions internacionals en R+D+I, en l’àmbit de compe-
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tència de la Generalitat. Correspon al Govern la promoció científica a l’exterior i l’im-
puls de programes estratègics de captació de talent investigador internacional.

El títol 9, relatiu al mecenatge en R+D+I, reconeix la importància de la contribu-
ció privada, aportada de forma altruista en benefici dels agents del sistema d’R+D+I  
de Catalunya per al desenvolupament de projectes o activitats científiques; destaca 
quines són les accions institucionals que s’han de dur a terme per garantir un més 
gran impacte d’aquestes aportacions, i estableix que el Govern ha de treballar per 
avançar, en el seu àmbit de competència, per tal que el marc normatiu aplicable al 
mecenatge i a la fiscalitat en R+D+I estigui en línia amb els sistemes més avançats 
i capdavanters. El tractament fiscal aplicable al mecenatge científic en favor dels 
agents de recerca del sector públic del sistema d’R+D+I de Catalunya no hauria de 
ser menys favorable que el que en cada moment sigui el més beneficiós regulat en 
les lleis pressupostàries i de caràcter fiscal vigents i aplicables a altres sectors o ac-
tivitats, en el marc de la fiscalitat de competència de la Generalitat i d’acord amb la 
legislació vigent. La Llei aporta com a novetat la creació del Consell del Mecenatge 
en R+D+I de Catalunya, com a òrgan de caràcter consultiu de l’Administració de la 
Generalitat, en la composició del qual cal destacar la presència de vocals experts en 
mecenatge i també de mecenes reconeguts, i en determina les funcions.

El títol 10 de la Llei es destina al Comitè per a la Integritat de la Recerca a 
Catalunya (CIR-CAT) que és l’òrgan col·legiat que té la finalitat d’assessorar els 
agents d’execució i finançament de la recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya, 
en la promoció i la consolidació de bones pràctiques en l’àmbit de la recerca, així 
com l’anàlisi i la prevenció de conflictes d’integritat de la recerca. Es determinen la 
seva composició i funcions, i el seu règim jurídic i de funcionament. El CIR-CAT 
és fruit de la iniciativa pionera que ha suposat l’aprovació per Acord del Govern 
118/2018, de 23 d’octubre, del Programa per a la integritat de la recerca a Catalu-
nya. La Llei consolida el CIR-CAT atesa a rellevància de les seves funcions i el re-
coneixement assolit.

La Llei consta de catorze disposicions addicionals. La primera, destinada als 
convenis de col·laboració; la segona, relativa a la participació privada en els agents 
de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic de la Generalitat, que 
suposa un reconeixement a la importància de la participació privada en els agents de 
recerca del sector públic del sistema d’R+D+I de Catalunya, en consonància amb el 
model publico privat que cal anar consolidant; la tercera, destinada a les avaluacions 
per experts independents; la quarta, relativa a l’especialització estratègica del perso-
nal docent i investigador; la cinquena, sobre els projectes d’R+D+I i la prevenció de 
riscos laborals; la sisena, relativa a l’anella científica; la setena destinada a les ava-
luacions científiques; la vuitena, relativa a les referències al sector públic; la novena, 
destinada a les mesures d’incentiu fiscal; la desena, referent al finançament amb càr-
rec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya; l’onzena, relativa als projectes 
d’R+D+I; la dotzena, sobre les referències que s’efectuen en aquesta Llei; la tretzena, 
relativa a la I-CERCA i al CSUC; i la catorzena, referida al topall dels fons universi-
taris de les universitats públiques. Una disposició transitòria única sobre l’adaptació 
de la CIRI, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

Títol preliminar

Article 1. Objecte 
1. Aquesta Llei té per objecte proveir els diferents agents del sistema d’R+D+I de 

Catalunya del marc legal i dels instruments que contribueixin a l’impuls de la cièn-
cia que s’hi fa i de l’avenç del coneixement que s’hi genera, a l’efecte de potenciar-hi 
la recerca d’alt nivell i consolidar-ne la internacionalització.

2. La Llei situa, com a element nuclear, la generació de coneixement com a valor 
intrínsec i fonament de la recerca, que ha de conduir a la transmissió dels resultats a 
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la societat, amb impacte sobre tots els seus àmbits, com a garantia d’innovació, sos-
tenibilitat, competitivitat, cohesió social, progrés i equilibri territorial, amb visió es-
tratègica i acció de país.

Article 2. Finalitats
1. La Llei té com a finalitats:
a) La consideració de la recerca com a sector estructural de Catalunya, i de la 

generació i transmissió de coneixement propi com a estratègia de país, de compe-
titivitat internacional, de creixement econòmic, de desenvolupament sostenible, de 
generació i consolidació cultural, de progrés social, de qualitat de vida i d’enriqui-
ment personal.

b) L’enfortiment institucional del sistema d’R+D+I de Catalunya i dels agents que 
l’integren, mitjançant el foment de tots els àmbits de producció, transmissió i valo-
rització de la recerca, i la coordinació institucional en R+D+I, el suport i l’optimitza-
ció de les accions i la cooperació i la interacció dels diferents agents i estructures de 
recerca i de suport a la recerca, facilitant-ne les relacions amb altres agents i estruc-
tures d’espais externs a Catalunya.

c) El suport i reconeixement a les persones que desenvolupen la seva tasca pro-
fessional al servei de la ciència, especialment als investigadors i investigadores, al 
personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i al personal d’administració amb 
funcions de col·laboració i assistència en R+D+I, que contribueixen a generar les 
condicions més adequades per facilitar-la, potenciar-ne la difusió i l’aprofitament 
dels resultats obtinguts, i aportar nou valor estratègic.

d) La promoció dels investigadors i les investigadores a través de processos de 
formació, consolidació, captació, retenció i, quan calgui, de retorn de talent, com a 
element necessari per al progrés científic, social, econòmic i cultural de Catalunya; 
així com del personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i del personal d’admi-
nistració amb funcions de col·laboració i assistència en R+D+I.

e) La potenciació i el foment de la recerca universitària i de les seves estructures 
amb activitat excel·lent en recerca. Tota la recerca, la transferència i transmissió del 
coneixement i la innovació universitària efectuada per les universitats públiques o 
privades integrades al sistema universitari de Catalunya, d’acord amb l’article 2 de 
la Llei d’universitats de Catalunya, es considera d’interès públic.

f) La consolidació del règim jurídic d’autonomia del conjunt de centres de recer-
ca de Catalunya reconeguts com a centres CERCA i de la fundació Institució Ca-
talana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), i del règim específic i excepcions 
aplicables als que formin part del sector públic de la Generalitat.

g) L’acreixement de la competitivitat de l’economia catalana basada en el conei-
xement, mitjançant la innovació empresarial i la seva projecció internacional.

h) El millor coneixement i interconnexió entre els agents i les estructures d’R+D+I  
de Catalunya amb el teixit empresarial, i la creació d’empreses basades en la recerca i 
el coneixement propis.

i) L’avenç progressiu cap a un model d’inversió en recerca i desenvolupament 
amb components públics i privats proporcionals i comparables als dels països més 
avançats de l’entorn científic de referència per a Catalunya, amb consens i planifi-
cació estratègica.

j) Un esforç econòmic públic en recerca sostingut en el temps, que garanteixi 
l’estabilitat dels agents de recerca del sector públic del sistema d’R+D+I de Catalu-
nya, i una més gran implicació del sistema econòmic en el suport a la ciència i als 
seus agents.

k) L’eficàcia, l’eficiència, la simplificació i la flexibilització dels procediments i 
de les estructures administratives, i la priorització de l’impacte en les accions de fo-
ment en R+D+I; així com treballar pel garantiment de l’optimització i sostenibilitat 
del sistema.
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l) La participació activa de la ciutadania i de les organitzacions de la societat ci-
vil en el disseny de les polítiques públiques de la Generalitat en R+D+I.

m) El reforç de l’ús de l’evidència científica en la generació i l’impuls de políti-
ques públiques, de qualsevol àmbit, a través de la millora de la interconnexió i la 
cooperació entre els agents d’R+D+I i els decisors públics.

2. Les polítiques públiques de la Generalitat en matèria d’R+D+I han de poten-
ciar que els avenços en el coneixement arribin a la societat, amb la més alta rendibi-
litat social, especialment als grups i sectors més desfavorits, i contribueixin al ben-
estar de les persones, la competitivitat de les empreses, la millora del tercer sector 
social, i l’eficàcia de les administracions i altres institucions públiques; i enforteixin 
la projecció internacional de Catalunya i de la recerca que s’hi efectua.

3. El Govern de la Generalitat ha de promoure la paritat de dones i homes en tots 
els àmbits del sistema català de ciència i la incorporació de la perspectiva de gène-
re com una categoria transversal de la producció de coneixement; i ha d’incloure el 
compromís d’una recerca inclusiva i transformadora des de la perspectiva de la dis-
capacitat i de transformació social, que ha de ser una constant en totes les polítiques 
públiques de la Generalitat.

4. El Govern de la Generalitat ha de preservar, incrementar i difondre el patrimo-
ni científic, cultural i lingüístic de Catalunya, i la seva projecció exterior en àmbits 
internacionals d’interès estratègic.

Article 3. Sistema d’R+D+I de Catalunya
1. El sistema d’R+D+I de Catalunya és un sistema obert, que reconeix com a re-

quisits propis la qualitat creixent de la recerca, la transmissió fiable i reproduïble del 
coneixement, i el desenvolupament sostenible, en tots els àmbits.

2. El sistema d’R+D+I de Catalunya està integrat pel conjunt d’agents públics 
i privats, amb activitat científica rellevant i d’impacte, amb seu a Catalunya, on 
preferentment efectuen la seva activitat de recerca, i que són considerats, a l’efec-
te d’aquesta Llei, agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya i sobre els 
quals la Generalitat ostenta la competència exclusiva en recerca i la regulació sobre 
el seu sector públic; i també està integrat per altres agents amb funcions destacades 
en recerca de qualitat, innovació, transmissió del coneixement, avaluació, valoritza-
ció, finançament i difusió, que contribueixen al suport i la consolidació del sistema 
d’R+D+I de Catalunya, sens perjudici del seu règim jurídic específic, i que són con-
siderats, a l’efecte d’aquesta Llei, agents del sistema d’R+D+I de Catalunya.

Aquesta classificació, que no distingeix per rangs o nivells, permet estructurar 
la llei segons el grau d’impacte de la competència de la Generalitat en matèria de 
recerca sobre els agents del sistema d’R+D+I de Catalunya, en funció de la seva ti-
tularitat, naturalesa i règim jurídic. 

3. El Govern i tot el sistema d’R+D+I de Catalunya han de col·laborar per gene-
rar entorns d’excel·lència actius en la formació, captació, retorn i retenció del millor 
talent científic i innovador.

4. El sistema d’R+D+I de Catalunya contribueix a implantar la cultura de la inno-
vació en tots els àmbits de la seva influència.

5. El sistema d’R+D+I de Catalunya s’integra en l’espai europeu del coneixement. 
Els conceptes, les definicions i les classificacions pròpies de l’activitat d’R+D+I i de 
les persones i els col·lectius que treballen al servei de la ciència, establertes i empra-
des a la Unió Europea, són aplicables al sistema d’R+D+I de Catalunya.

Article 4. Agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya
1. A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren agents de recerca del sistema d’R+D+I  

de Catalunya aquells que, amb seu a Catalunya, i sens perjudici de la seva natura-
lesa jurídica, desenvolupen recerca rellevant i d’impacte, i que per la seva missió i 
funcions conformen el conjunt d’agents sobre els quals la Generalitat, en el marc de 
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la seva competència en matèria de recerca, desenvolupa polítiques pròpies que defi-
neixen i configuren les característiques del sistema.

2. Els agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya són els següents:
a) Les universitats públiques.
b) Els centres de recerca reconeguts com a centres CERCA.
c) Els hospitals universitaris, els altres hospitals intensius en R+D+I del sistema de 

salut de Catalunya i els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la 
Generalitat.

d) La fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).
e) Les infraestructures cientificotècniques singulars del sector públic de la Ge-

neralitat.
3. Les universitats privades ostenten la condició d’agent de recerca del sistema 

d’R+D+I de Catalunya, atesa la seva funció en recerca com a part essencial de la 
seva missió universitària.

4. Les polítiques públiques de la Generalitat efectuades, d’acord amb la seva 
competència en recerca, sobre els agents de recerca del sistema d’R+D+I de Cata-
lunya han de respectar el seu règim d’autonomia, i han de tenir en compte la seva 
pertinença al sector públic o privat, el grau d’impacte i els seus efectes. Els articles 
i les disposicions d’aquesta llei s’apliquen a les universitats públiques o privades en 
funció de la seva naturalesa. 

Article 5. Altres agents del sistema d’R+D+I de Catalunya
1. A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren també agents del sistema d’R+D+I de 

Catalunya aquells que, sens perjudici de la seva titularitat i naturalesa jurídica, es-
tan ubicats a Catalunya i ostenten una importància estratègica per al conjunt del 
sistema, atesa l’activitat destacada en recerca de qualitat que desenvolupen, el po-
tencial i l’impacte en transferència i innovació, i el suport i foment al mateix sistema 
d’R+D+I de Catalunya.

2. Aquests agents del sistema d’R+D+I de Catalunya són, entre d’altres, els se-
güents:

a) Els instituts de recerca i innovació en salut associats als hospitals, els hospitals 
associats a la universitat, els centres hospitalaris, equips d’atenció primària, centres 
sociosanitaris, centres de salut mental integrats al sistema de salut de Catalunya, i 
altres institucions que desenvolupen activitats en l’àmbit de de recerca en salut, no 
incloses en l’article 4.2.c); així com els altres centres d’R+D+I no inclosos en l’arti-
cle 4.2.b).

b) Les infraestructures de recerca situades a Catalunya, tant les de l’àmbit del 
European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) com les infraestruc-
tures cientificotècniques singulars d’àmbit compartit amb l’Administració de l’Estat, 
reunits al Mapa d’Infraestructures cientificotècniques singulars (ICTS), i els centres 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ubicats a Catalunya, 
sens perjudici de la seva titularitat o adscripció i del règim jurídic que els sigui apli-
cable, que no resulten afectats.

c) Fusion for Energy (F4E) com a centre de recerca de la Unió Europea instal·lat 
a Barcelona per al desenvolupament de l’energia de fusió; el European Molecular 
Biology Laboratory (EMBL Barcelona), com a part integrant de l’EMBL, orga-
nització intergovernamental europea i laboratori de referència per a l’estudi de les 
ciències; i qualssevol altres organitzacions internacionals que facin recerca de la 
màxima qualitat a Catalunya, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica i el règim 
jurídic que els sigui aplicable, que no resulten afectats.

d) Els parcs científics i tecnològics, ateses les seves funcions de promoció i gestió 
de la innovació i d’increment de la competitivitat de les empreses intensives en co-
neixement, entitats de recerca i centres tecnològics, que hi són instal·lats o associats.



BOPC 103
8 de setembre de 2021

3.01.01. Projectes de llei 23 

e) Els serveis cientificotècnics i altres infraestructures de suport i de cooperació 
entre agents, atès el recolzament i la potenciació de la recerca que efectuen, sense 
els quals la resta d’agents del sistema no podria desenvolupar una part important de 
la seva tasca i de la seva difusió.

f) Les grans, petites i mitjanes empreses amb activitat d’R+D+I; les agrupacions 
empresarials innovadores; i les xarxes, associacions, aliances i clústers, que tinguin 
per objecte estimular i contribuir a les activitats empresarials en R+D+I, compartir 
coneixement i instal·lacions, i afavorir la transferència i la divulgació de la informa-
ció tecnològica entre les empreses integrants, especialment en les estratègies públi-
ques de competitivitat i creixement econòmic.

g) La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), l’Agència de Qualitat i Avalu-
ació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa 
(ACCIÓ), la BioRegió de Catalunya Biocat, la Institució dels Centres de Recerca de 
Catalunya (I-CERCA), el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), 
l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR) i altres agents 
d’R+D+I que contribueixen a l’acompliment dels objectius d’aquesta Llei.

h) L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i les seves societats filials, i les acadèmies 
científiques de Catalunya, atesa la seva important funció en el foment de la ciència 
i el pensament crític; així com de la seva difusió. L’IEC també desenvolupa alta re-
cerca en els àmbits de la cultura catalana, en especial, la metodologia històrica apli-
cada a les ciències humanístiques; l’estudi, la codificació i el desenvolupament de la 
llengua catalana i el conreu de la ciència en aquesta llengua.

i) Els centres tecnològics i altres agents estratègics, públics o privats, que desen-
volupen una funció destacada com a valoritzadors de la recerca i com a impulsors 
del teixit econòmic innovador en sectors prioritaris per a Catalunya, i promouen 
aliances amb els principals agents d’innovació nacionals i internacionals.

j) L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) com a promotora de la 
generació de polítiques públiques basades en l’evidència científica, en l’àmbit de l’ad-
ministració i direcció pública.

k) Els departaments de la Generalitat de Catalunya representats a la CIRI i les 
unitats especialitzades i els laboratoris que realitzen actuacions de recerca, transfe-
rència i innovació sota la seva coordinació.

3. Les polítiques públiques de la Generalitat, en el marc de la seva competència 
en matèria de recerca, sobre aquests agents del sistema d’R+D+I de Catalunya han 
de tenir en compte la seva titularitat o adscripció i la seva pertinença al sector públic 
o privat, el grau d’impacte i els seus efectes, i també la seva naturalesa internacional, 
quan correspongui.

Article 6. Principis ordenadors
1. Els principis que han de regir l’activitat dels agents de recerca del sistema 

d’R+D+I de Catalunya del sector públic de la Generalitat previstos a l’article 4 són:
a) La qualitat de la recerca en tots els àmbits.
b) La competitivitat i la internacionalització.
c) La interconnexió, la mobilitat i la coordinació.
d) L’avaluació externa independent, la transparència i el retiment de comptes.
e) La divulgació del coneixement obtingut en la recerca, la seva valorització i la 

transmissió dels resultats de la recerca, amb el més gran impacte i retorn de valor 
possible.

f) La integritat científica, les bones pràctiques i l’atenció a les consideracions èti-
ques aplicables a l’activitat de recerca amb persones i altres éssers vius.

g) La garantia de la igualtat de homes i dones en la carrera científica, i la incor-
poració de la perspectiva de gènere en totes les dimensions de la R+D+I.
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h) La prevenció, eliminació i correcció de tota forma de discriminació, directa o 
indirecta, per raó de l’origen, la nacionalitat, el sexe, el gènere, l’orientació sexual, la 
raça, la religió, la discapacitat, o d’altres tipus de condició social o personal.

i) La promoció de la ciència oberta.
j) La promoció de la millora de la qualitat de vida de la societat catalana.
k) La promoció de la millora de les condicions de treball de les persones al servei 

de la ciència, en el marc de les polítiques europees.
l) L’eficiència en la transmissió del coneixement i en l’activitat investigadora.
2. L’Administració de la Generalitat ha d’adoptar les mesures oportunes per ga-

rantir que els agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic 
de la Generalitat puguin atendre els principis ordenadors, i seguir els estàndards 
internacionals de bones pràctiques i agilitat en la gestió, com a element distintiu i 
referent del model català de recerca.

3. Els agents del sistema d’R+D+I de Catalunya previstos a l’article 5 s’han d’ins-
pirar en aquests principis, d’acord amb el seu marc legal.

4. El Govern de la Generalitat ha de desenvolupar polítiques públiques especí-
fiques i adequades a les necessitats del sistema d’R+D+I de Catalunya, i fomentar 
la cooperació en les decisions estratègiques i el treball coordinat entre els diferents 
agents.

Article 7. Interès general de la recerca, el desenvolupament, la 
transferència i la innovació
1. La recerca, el desenvolupament, la transferència i la innovació són considera-

des activitats prioritàries i d’interès general, amb efectes sobre l’activitat econòmica 
i l’avenç de la societat del coneixement.

2. L’Administració de la Generalitat ha de promoure i aprovar els mecanismes 
jurídics i econòmics necessaris per tal que els agents de recerca del sector públic 
del sistema d’R+D+I de Catalunya puguin desenvolupar les seves funcions sense 
impediments legals o administratius, i d’acord amb els principis de màxima trans-
parència i autonomia, gestió professional i retiment de comptes, potenciant el conei-
xement com a motor econòmic i social de Catalunya.

Títol 1. L’ordenació del sistema d’R+D+I de Catalunya 

Article 8. Els instruments d’ordenació 
Els instruments d’ordenació del sistema d’R+D+I de Catalunya són:
a) La planificació.
b) El finançament.
c) L’avaluació sistèmica.

Article 9. La planificació
1. La planificació és el conjunt d’estratègies, plans i programes que tenen la fun-

ció de definir els objectius a assolir, aplicar indicadors de seguiment, determinar es-
forços financers, fixar costos per al desenvolupament i l’aplicació de les accions que 
els integren; i avaluar els resultats obtinguts.

2. El Govern ha de promoure acords amplis i estables de caràcter polític, eco-
nòmic i social, en les polítiques estratègiques relatives a l’R+D+I, en el marc dels 
pactes nacionals i plans o programes del Govern, compatibles en la mesura del que 
escaigui amb els plans i programes europeus.

3. Els grans eixos vertebradors de la planificació estratègica en R+D+I s’han de 
presentar per a la seva anàlisi i debat al Consell per a la Recerca i la Innovació de Ca-
talunya (CORICAT) previst a l’article 14. Com a instruments de planificació es po-
den desenvolupar plans estratègics sectorials, que abordin problemàtiques concretes 
d’un o més sectors, que seran presentats a la CIRI pels departaments que desenvolu-
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pin polítiques en recerca i innovació del respectiu àmbit sectorial, per al seu informe 
amb caràcter previ a la seva aprovació pel Govern.

4. La planificació pública ha de garantir l’autonomia de les universitats, dels cen-
tres CERCA i dels altres agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya en la 
seva planificació estratègica, quan la tenen legalment reconeguda.

Article 10. El finançament
1. El finançament públic de la recerca ha de complir el principi de transparència 

i basar-se en criteris de qualitat i d’eficiència competitiva.
2. El Govern ha de garantir que l’esforç públic en recerca s’efectuï de manera 

coordinada i eficient entre els departaments de l’Administració de la Generalitat i 
les seves entitats dependents o vinculades, mitjançant la Comissió Interdepartamen-
tal de Recerca i Innovació (CIRI), prevista a l’article 13, tenint en consideració les 
necessitats i els requeriments dels diferents sectors implicats; i ha de promoure l’ús 
dels nous coneixements resultants de la recerca per crear noves aplicacions, en el 
sector públic i privat, que reverteixin en innovació i millores socials.

Article 11. L’avaluació sistèmica
1. L’Administració de la Generalitat, mitjançant la CIRI, ha de promoure ava-

luacions de caràcter periòdic del sistema d’R+D+I de Catalunya, amb l’objectiu de 
garantir el grau de qualitat exigible, i efectuar les adaptacions necessàries per man-
tenir i incrementar la seva competitivitat internacional, tot respectant el règim espe-
cífic d’avaluacions que aquesta Llei estableix per als centres CERCA, o, si és el cas, 
dels que s’aprovin en el marc dels plans i programes específics en R+D+I.

2. Les avaluacions s’han de vehicular a través dels departaments, agències i al-
tres òrgans d’avaluació de què disposa el sistema d’R+D+I de Catalunya i han de 
permetre promocionar els centres amb resultats excel·lents, identificar les mancan-
ces i oferir suport per a la millora.

Títol 2. La governança i coordinació del sistema d’R+D+I de Catalunya

Article 12. Òrgans de governança i coordinació
Els òrgans de governança i coordinació del sistema d’R+D+I de Catalunya són:
a) La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI).
b) El Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya (CORICAT).
c) L’Administració de la Generalitat, mitjançant el departament competent en 

matèria de recerca i universitats, i els altres departaments que desenvolupen acti-
vitats en recerca i innovació en el seu àmbit sectorial, d’acord amb les polítiques 
públiques i directrius del Govern. La implementació d’aquestes polítiques a escala 
sectorial correspon als departaments de l’àmbit respectiu.

Article 13. La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI)
1. La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI) és l’òrgan col-

legiat de coordinació de les competències de la Generalitat en matèria de foment de 
la recerca i desenvolupament científic, innovació i transferència. La CIRI s’adscriu 
al departament competent en matèria de recerca i universitats, que li dona suport.

2. Les polítiques públiques de la Generalitat, les actuacions de foment de la re-
cerca i els plans i programes en R+D+I, impulsats per l’Administració de la Genera-
litat, han de seguir el principi de coordinació i avaluació, mitjançant la CIRI.

3. Les funcions de la CIRI són:
a) La priorització i proposta d’aprovació pel Govern de polítiques coordinades, 

aplicacions pressupostàries, plans generals i estratègics i programes conjunts en  
R+D+I.

b) La coordinació Interdepartamental del desenvolupament de les polítiques i 
programes en R+D+I.
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c) L’avaluació i valoració de les polítiques i els programes en R+D+I a l’efecte de 
la seva continuïtat, modificació o substitució.

d) La promoció de les avaluacions sistèmiques en R+D+I, de caràcter periòdic, 
d’acord amb l’article 11.

e) L’elaboració i aprovació de l’estratègia catalana de ciència oberta i altres es-
tratègies que es puguin formular, i la seva actualització posterior. Per a l’exercici 
d’aquesta funció ha de comptar amb el suport i l’assessorament d’experts i tècnics 
en la matèria.

f) Altres funcions que li siguin atribuïdes pel Govern de la Generalitat.
4. La presidència de la CIRI correspon al president o presidenta de la Generalitat 

de Catalunya o a la persona en qui delegui. La CIRI disposa de quatre vicepresidèn-
cies, que corresponen, la primera a la persona titular del departament competent en 
matèria de recerca i universitats, la segona a la persona titular del departament com-
petent en matèria d’economia, la tercera a la persona titular del departament compe-
tent en matèria de salut i la quarta, si escau, a la persona titular del departament com-
petent en matèria d’empresa; o persones en qui deleguin, amb rang orgànic mínim 
de director general.

5. Integren la CIRI un representant de cadascun dels àmbits sectorials en matèria 
d’universitats, recerca, economia, indústria, salut, alimentació, educació, agricultu-
ra, cultura, igualtat, oceanografia, medi marí, ramaderia, pesca i aqüicultura, terri-
tori, medi ambient, gestió forestal, polítiques digitals, administració pública, treball, 
i afers socials, amb rang orgànic mínim de director general, designats pel conseller 
o consellera titular de la matèria. També hi podran tenir representació, si és el cas, 
altres departaments de la Generalitat de Catalunya amb implicació pressupostària 
en recerca i innovació.

La composició total de la CIRI ha de respectar el principi de paritat de dones i 
homes.

6. La CIRI elabora el seu reglament de funcionament intern, que ha de ser apro-
vat per acord del govern, i que ha de preveure, com a mínim, el seu règim de reu-
nions i d’adopció dels acords, i la secretaria de l’òrgan. En tot el que no s’hi preve-
gi, s’aplica la normativa reguladora dels òrgans col·legiats de l’Administració de la 
Generalitat.

7. La CIRI publica una memòria bianual d’activitats i dona difusió a les avalua-
cions sistèmiques en R+D+I. Per a l’exercici d’aquestes i d’altres funcions pot comp-
tar amb el suport i l’assessorament d’experts i tècnics en la matèria.

Article 14. El Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya 
(CORICAT)
1. Es crea el Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya (CORICAT) 

com a òrgan consultiu d’alt nivell de reflexió, debat i assessorament en R+D+I, en les 
grans decisions estratègiques de país, a mitjà i a llarg termini; i com a instrument de 
participació de la comunitat científica i de la societat en la definició de les polítiques 
públiques en R+D+I.

2. El CORICAT, en l’exercici de les funcions que té assignades, actua amb auto-
nomia funcional per tal de garantir-ne l’objectivitat i la imparcialitat, i s’adscriu al 
departament de la Presidència, que li dona suport. Les funcions del CORICAT són 
les següents:

a) Assessorar el president o presidenta de la Generalitat, el Govern i els departa-
ments de l’Administració de la Generalitat que desenvolupen polítiques en recerca i 
innovació, amb relació a les millors polítiques públiques a l’efecte d’avançar i con-
solidar Catalunya com a societat del coneixement.

b) Conèixer i debatre sobre les línies estratègiques de país en R+D+I i proposar 
els instruments més adequats i els recursos necessaris.
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c) Formular propostes o recomanacions sobre aspectes que afectin el desenvolu-
pament del sistema d’R+D+I de Catalunya, àdhuc el seu finançament o abast terri-
torial o sectorial.

d) Altres funcions que li siguin atribuïdes pel Govern de la Generalitat.
3. El CORICAT està integrat per un president o presidenta i un màxim de quinze 

membres, nomenats pel Govern, a proposta del conseller o consellera del departa-
ment competent en matèria de recerca i universitats, d’acord amb la CIRI, elegits 
d’entre acadèmics i investigadors reconeguts, personalitats expertes en sistemes de 
recerca i innovació i en polítiques públiques en R+D+I de països de referència, per-
sones o entitats finançadores de la recerca i representants de la societat civil, espe-
cialment d’àmbits destacats de la innovació vinculada al progrés empresarial. El 
nomenament és per un període de quatre anys, renovable per un segon període de 
quatre anys.

La composició total del CORICAT ha de respectar el principi de paritat de do-
nes i homes.

4. El president o presidenta de la Generalitat i la resta de membres del Govern o 
persones en qui deleguin, poden assistir a les sessions que celebri el CORICAT, per 
plantejar i debatre qüestions d’interès en R+D+I.

5. El president o presidenta del CORICAT pot convidar a assistir a les sessions 
de l’òrgan investigadors i investigadores, amb responsabilitats o activitat destacada 
en els agents de recerca o en altres agents del sistema d’R+D+I de Catalunya, a peti-
ció dels departaments de l’Administració de la Generalitat representats a la CIRI, de 
les universitats, de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER), de la Insti-
tució de Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), entre d’altres.

6. El CORICAT aprova el seu reglament de funcionament intern, que ha de pre-
veure, com a mínim, el règim de reunions, el procediment de renovació de la seva 
presidència i dels membres, i la secretaria de l’òrgan. Les sessions del CORICAT 
són deliberatives i els seus continguts no se sotmeten a votació. En tot el que no es 
prevegi en el reglament de funcionament intern, s’aplica la normativa reguladora 
dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

7. Les sessions del CORICAT que es considerin d’interès general es poden oferir 
en sistema obert. En aquest cas, el material generat i les conclusions s’han de posar 
a disposició de la comunitat científica i de la societat en general.

Títol 3. Les persones al servei de la ciència

Article 15 Personal investigador 
A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren personal investigador aquelles persones 

que desenvolupen un treball de recerca que contribueix a la construcció del co-
neixement científic i que, en terminologia de la Comissió Europea (EURAXESS i 
HRS4R), exerceixen aquesta activitat en fase inicial o com a investigadors o inves-
tigadores experimentats.

Article 16. Polítiques públiques de la Generalitat
1. Les polítiques públiques de la Generalitat relatives al personal investigador 

dels agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic de la Ge-
neralitat previstos a l’article 4, han de suposar un avenç en:

a) L’aplicació de la Carta Europea de l’Investigador i del Codi de conducta per a 
la contractació d’investigadors, així com altres directives, recomanacions i codis de 
bones pràctiques de la Unió Europea, destinats al personal investigador, incloses les 
directrius relatives a l’homologació de carreres investigadores, competències i habi-
litats de les diferents etapes, de manera adient i compatible al sistema d’R+D+I de 
Catalunya.
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b) La igualtat efectiva de dones i homes en els processos de formació, consolida-
ció, captació, retorn i retenció de talent, així com en la contractació i en el desenvo-
lupament i consolidació professional.

c) L’increment de la mobilitat, dins i fora del sistema d’R+D+I de Catalunya, a 
l’efecte d’afavorir vinculacions externes a l’agent d’origen i l’intercanvi de persones 
i coneixements.

d) L’enfortiment i la millora de les condicions de treball del personal investi-
gador.

e) La cooperació amb els diferents agents del sistema d’R+D+I de Catalunya per 
garantir la disponibilitat d’un teixit investigador potent i idoni, amb un alt grau de 
formació i qualificació, com a base de competitivitat científica, i garantia del relleu 
generacional.

f) L’adopció d’accions per garantir un desenvolupament professional del personal 
investigador respectuós amb la maternitat, la paternitat, la criança i la conciliació de 
la vida personal, familiar i professional.

2. L’Administració de la Generalitat, i els agents de recerca del sistema d’R+D+I  
de Catalunya del sector públic de la Generalitat, en el seu respectiu àmbit de compe-
tència, han de garantir la formació científica i tècnica permanent del personal inves-
tigador; i també la formació permanent del personal tecnòleg i tècnic de suport a la 
recerca i del personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en 
R+D+I, i han de facilitar-ne la mobilitat i el desenvolupament professional.

3. Els altres agents del sistema d’R+D+I de Catalunya previstos a l’article 5 s’han 
d’inspirar en aquestes polítiques, d’acord amb el seu marc legal.

4. El Govern ha de promoure un sistema educatiu i un entorn professional que 
doti, fomenti i maximitzi les competències científiques, per disposar de talent trac-
tor i de continuïtat en el lideratge, i a aquest efecte ha d’impulsar la col·laboració 
entre les universitats i els centres educatius.

Article 17. Criteris d’actuació
1. Els agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic de 

la Generalitat, en el marc legal que sigui aplicable en funció de la seva tipologia i 
naturalesa jurídica, i amb relació a les seves polítiques relatives al personal al servei 
de la ciència, han d’actuar d’acord amb els criteris següents:

a) Facilitar al personal investigador l’accés a les infraestructures i als mitjans 
de què disposin, que siguin necessaris per al desenvolupament de la recerca, i tre-
ballar per aconseguir-ho, si és el cas, mitjançant la subscripció dels corresponents 
acords, aliances i convenis, amb altres institucions o agents del sistema d’R+D+I de 
Catalunya per a la compartició d’infraestructures i mitjans. Cal procurar, a més, un 
aprofitament òptim dels recursos econòmics i un accés adequat al màxim nombre de 
personal investigador possible. Quan comporti l’accés a dades s’atendrà la normativa 
aplicable en matèria de protecció de dades personals.

El desenvolupament de l’activitat de recerca en l’àmbit dels centres i serveis sa-
nitaris ha de garantir la dignitat i els drets dels pacients, el consentiment lliure i in-
format, la protecció de la seva intimitat i l’autonomia en la presa de decisions, així 
com el tractament de les dades de salut, de conformitat amb la normativa sanitària 
i altra normativa aplicable. També ha de de garantir les consideracions ètiques en el 
tractament dels éssers humans i els animals en la pràctica investigadora. Així ma-
teix, ha de vetllar per la incorporació de la perspectiva de gènere en els protocols de 
treball, en els dissenys de recerca i en les enquestes, i promoure i posar en valor les 
investigacions sobre patologies que afecten principalment les dones.

b) Garantir uns procediments de selecció i contractació de personal investigador 
oberts i internacionalment comparables, que facilitin i potenciïn la generació, atrac-
ció i retenció de talent, d’acord amb el seu marc legal d’aplicació.
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c) Potenciar la mobilitat del personal investigador, dins i fora del sistema d’R+-
D+I de Catalunya i entre sector públic i privat, i la seva capacitat de transferència de 
tecnologia que ha de ser un dels elements a identificar i reconèixer en la seva valo-
ració i avaluació professional.

d) Vetllar per la perspectiva de la igualtat de gènere en la direcció i el lideratge 
i en la pràctica de la recerca, i també en la dimensió dels seus continguts; així com 
el respecte a la diversitat des de totes les vessants.

e) Valorar la perspectiva de la inclusió social en tots els àmbits d’aplicació de les 
seves polítiques de personal.

f) Vetllar per la transparència i l’absència de conflictes d’interès i per disposar de 
protocols o procediments que en permetin la identificació i resolució, així com vet-
llar per la implementació efectiva dels protocols contra l’assetjament.

2. Els altres agents del sistema d’R+D+I de Catalunya no inclosos a l’apartat 1 
s’han d’inspirar en aquests criteris, d’acord amb el seu marc legal.

3. Aquest article és aplicable al personal tecnòleg i tècnic de suport a la re-
cerca i al personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en  
R+D+I dels agents de recerca del sector públic del sistema d’R+D+I de Catalunya, 
en el marc legal que sigui aplicable a la tipologia i naturalesa jurídica de l’agent i 
d’acord amb les seves polítiques pròpies.

4. La direcció i/o l’edició, quan s’identifiquen amb responsabilitat científica de 
revistes, l’organització de congressos, l’avaluació de projectes i la participació en co-
missions internacionals, es consideren part del desenvolupament professional del per-
sonal investigador. L’Administració de la Generalitat i els agents de recerca del sector 
públic del sistema d’R+D+I de Catalunya han de facilitar que el personal investiga-
dor dugui a terme aquestes activitats, que són consubstancials a l’activitat científica, 
d’acord amb les pràctiques habituals internacionals.

Article 18. Selecció
1. Els criteris i procediments de selecció del personal investigador dels agents de 

recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic de la Generalitat, s’han 
de fonamentar en el mèrit i la capacitat científica, i han de ser eficients, públics, 
transparents i internacionalment comparables segons estàndards europeus (EURA-
XESS i HRS4R).

2. Correspon a cada agent aprovar els criteris i el procediment de selecció del seu 
personal investigador, dins del marc legal que sigui aplicable en funció de la seva 
tipologia i naturalesa jurídica, d’acord amb els principis rectors que regeixen l’accés 
a un lloc de treball públic, previstos a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i a l’article 
16.2 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. Han de 
ser públics, transparents, àgils, i amb una avaluació imparcial, professional i inde-
pendent d’alt nivell. També es poden valorar, de manera complementària, en funció 
del perfil de l’oferta, altres capacitats i activitats, com ara la transferència, ajust a 
polítiques d’accés obert, integritat, participació a comitès o lideratge, entre d’altres.

Article 19. Mobilitat
1. Els agents de recerca del sector públic del sistema d’R+D+I de Catalunya han 

de promoure i facilitar la mobilitat del seu personal investigador amb altres agents 
del mateix sistema o externs, en els termes previstos en aquesta Llei; en la Llei de la 
ciència, la tecnologia i la innovació; en la legislació en matèria d’universitats i en la 
normativa dictada en el seu desenvolupament.

2. El personal investigador dels agents de recerca del sector públic del sistema 
d’R+D+I de Catalunya es pot adscriure, en els termes previstos en aquesta Llei i en 
les condicions acordades per l’òrgan de govern competent de l’agent respectiu, a al-
tres agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya per a la direcció de centres 
de recerca, instal·lacions científiques, infraestructures, parcs científics i tecnològics, i 
programes i projectes científics i tecnològics, així com per activitat de recerca cien-
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tífica i tècnica, desenvolupament tecnològic, transmissió, intercanvi i difusió del co-
neixement, relacionat amb la recerca que du a terme.

3. L’adscripció del personal investigador s’articula mitjançant conveni entre els 
respectius agents i no implica alteració en la relació jurídica del personal, que es 
considera, a tots els efectes, personal de l’agent de recerca d’origen, d’acord amb la 
normativa laboral aplicable. El personal adscrit està subjecte al règim de funciona-
ment intern de l’agent de recerca al qual està adscrit.

Article 20. Col·laboració, assistència, administració i suport tècnic en 
R+D+I
1. Els agents de recerca del sector públic del sistema d’R+D+I de Catalunya po-

den disposar de personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i de personal d’ad-
ministració amb funcions de col·laboració i assistència en R+D+I, en el marc legal 
aplicable al respectiu agent en funció de la seva tipologia i naturalesa jurídica.

2. El personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i el personal d’adminis-
tració amb funcions de col·laboració i assistència en R+D+I, han de disposar d’una 
formació sòlida i de l’experiència que l’habiliti per desenvolupar funcions que re-
quereixen una capacitació específica en l’àmbit de la tecnologia aplicada o de l’ad-
ministració, segons correspongui, i per adoptar decisions estratègiques, analitzar-les 
i dur-les a terme, entre d’altres, per contribuir al disseny i la creació de productes 
i serveis innovadors i inclusius, com són els recursos mediambientals i d’eficiència 
energètica, i el disseny universal, entre d’altres; així com a la presa de decisions que 
millorin la gestió dels agents en què treballen.

3. El personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i el personal d’administra-
ció amb funcions de col·laboració i assistència en R+D+I, contribueixen al disseny i 
la creació de productes i serveis innovadors, com són els recursos mediambientals 
i d’eficiència energètica, entre d’altres.

4. El personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i el personal d’administra-
ció amb funcions de col·laboració i assistència en R+D+I, han de tenir accés a les 
infraestructures, espais i equipaments necessaris per al desenvolupament de les se-
ves funcions.

5. Les polítiques públiques de la Generalitat relatives al personal investigador 
han de tenir en compte el personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i el per-
sonal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en R+D+I, amb les 
especificitats que corresponguin segons les funcions que tenen atribuïdes.

6. Els agents de recerca del sector públic del sistema d’R+D+I de Catalunya han 
de promoure la mobilitat del personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i del 
personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en R+D+I, per 
al millor desenvolupament de les seves tasques, han de garantir la formació específi-
ca adequada d’aquest personal i han de facilitar-ne el desenvolupament professional.

Article 21. Col·laboradors científics
El personal investigador dels agents de recerca del sector públic del sistema 

d’R+D+I de Catalunya es pot adscriure temporalment, mitjançant conveni, previ 
informe del departament competent en matèria de funció pública, a l’Administració 
de la Generalitat o als seus òrgans, organismes i entitats dependents o vinculades, 
amb funcions de planificació, suport o finançament de la recerca, per col·laborar en 
tasques d’elaboració, direcció, gestió, seguiment, foment i avaluació dels plans i pro-
grames en R+D+I.
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Títol 4. Els agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya 

Capítol 1. Universitats

Secció 1. Disposicions generals

Article 22. Missió en l’àmbit de la recerca
1. Les universitats en exercici de les seves missions de docència, recerca, transfe-

rència de coneixement, responsabilitat social i impacte en la societat, assoleixen una 
funció destacada en l’avenç i consolidació de la societat del coneixement.

2. Les universitats són institucions essencials per al progrés científic i tecnolò-
gic de Catalunya, i constitueixen una base investigadora clau en tots els àmbits del 
coneixement.

3. Les universitats han d’impulsar el talent i el coneixement, garantir la formació 
investigadora d’alt nivell, i consolidar, tant en cadascuna d’elles com en el seu con-
junt, un teixit investigador potent i actiu.

4. Les universitats tenen, en exclusiva, la missió de la formació doctoral, inici i 
base de l’activitat investigadora, per al desenvolupament de la qual en els diversos àm-
bits de coneixement requereixen la participació d’altres agents del sistema d’R+D+I  
de Catalunya.

5. Les universitats públiques han de comptar amb el suport i la col·laboració dels 
agents del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic de la Generalitat.

Article 23. Marc legal i estructural
1. Les universitats desenvolupen la recerca dirigida a la generació de coneixe-

ment, a la recerca aplicada i a la transmissió del coneixement, d’acord amb la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei d’universitats de Catalu-
nya; la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació; aquesta Llei, els seus estatuts 
o normes d’organització i funcionament, i la resta de normativa aplicable.

2. Els departaments universitaris creats en els diferents camps d’especialització 
científica constitueixen estructures bàsiques d’ordenació de la recerca universitària 
en tots els àmbits del coneixement. Els instituts de recerca, les escoles de doctorat, 
les instal·lacions científiques, els serveis cientificotècnics i altres estructures destina-
des a la recerca que siguin creades per llei o per la universitat en exercici de la seva 
autonomia, també son considerats estructures essencials de la recerca universitària.

3. Les universitats públiques han de garantir, en l’àmbit de llur autonomia, que 
les estructures acadèmiques i administratives destinades a la recerca, així com la 
governança d’aquestes estructures, siguin les adequades per propiciar l’acompliment 
d’aquesta missió.

4. El departament competent en matèria de recerca i universitats ha de promoure, 
d’acord amb les universitats, l’avaluació de la recerca universitària i, en la mesura de 
les disponibilitats pressupostàries i vinculat amb les avaluacions positives, ha d’apli-
car millores en el seu finançament, a través de plans, programes i convocatòries es-
pecífiques a les quals es puguin acollir.

5. El departament competent en matèria de recerca i universitats i les universitats 
públiques han d’aprovar i executar polítiques de racionalització, eficiència, qualitat, 
i compartició de talent, infraestructures, espais i equipaments en R+D+I, en el con-
junt del sistema universitari.

6. La normativa en matèria d’universitats de la competència de la Generalitat ha 
de tenir en consideració les especificitats pròpies de l’àmbit de la recerca universi-
tària i, si escau, adoptar les mesures necessàries per facilitar-ne el seu desenvolupa-
ment, optimització i sostenibilitat, així com l’acompliment dels seus objectius.
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Secció 2. El personal amb funcions en R+D+I

Article 24. Personal acadèmic de recerca
1. El personal acadèmic de recerca, que, d’acord amb la Llei d’universitats de 

Catalunya, està integrat pel personal docent i investigador i pel personal investiga-
dor amb títol de doctor, es considera, a l’efecte d’aquesta Llei, personal investigador.

2. El personal investigador que desenvolupa recerca a la universitat pública o als 
seus centres i instituts ha de comptar amb els instruments necessaris per a l’exercici 
de la seva activitat i tenir accés a les infraestructures, espais i equipament, sens per-
judici del tipus de vincle estatutari o contractual de què disposi, o del tipus de règim 
de vinculació que tingui amb la universitat.

3. Les universitats públiques, d’acord amb la seva autonomia, poden reconèixer 
mèrits individuals vinculats a la contribució del personal acadèmic de recerca a la 
transferència del coneixement i la innovació; i poden establir, juntament amb el de-
partament competent en matèria de recerca i universitats, programes d’incentius 
vinculats a aquests mèrits, en el marc de les disponibilitats pressupostàries.

Article 25. Personal investigador en formació
1. Els i les estudiants de doctorat es consideren, d’acord amb la Llei d’universi-

tats de Catalunya, personal investigador en formació; i en la seva activitat formativa 
han de comptar amb el suport i la tutela d’investigadors reconeguts.

2. El departament competent en matèria de recerca i universitats i les universitats 
han d’impulsar estratègies i programes que garanteixin l’existència d’una base sòlida 
de personal investigador en formació, amb una preparació acadèmica i pràctica d’alt 
nivell, que els permeti finalitzar el doctorat amb oportunitats nacionals i internacio-
nals d’ocupabilitat i desenvolupament professional, i també en empreses.

3. L’activitat investigadora que es du a terme en el marc de la formació docto-
ral constitueix un dels components fonamentals en la investigació bàsica del país. 
El departament competent en matèria de recerca i universitats i les universitats 
han de promoure l’increment en qualitat i impacte de les tesis doctorals, afavorir 
la mobilitat nacional i internacional del talent, i la realització de tesis en l’àmbit de 
les empreses, i de les administracions públiques, com a agents actius del sistema 
d’R+D+I.

4. Les universitats han de garantir que la formació doctoral incorpori el desenvo-
lupament de les competències transversals recollides als descriptors de Dublín per 
a aquest nivell formatiu.

Article 26. Adscripció de personal docent i investigador
1. El personal docent i investigador, funcionari i contractat de les universitats 

públiques que, mitjançant un conveni d’adscripció, desenvolupi tasques de director 
o directora d’un centre CERCA, de la ICREA, d’altres centres de recerca, d’instal·la-
cions científiques, d’infraestructures i parcs científics i tecnològics, i de programes 
i projectes científics i tecnològics, així com tasques de recerca científica i tècnica, 
desenvolupament tecnològic, transmissió, intercanvi i difusió del coneixement, en 
un altre agent de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya, pot percebre, mentre 
desenvolupa aquesta activitat, una compensació, d’acord amb l’article 72 de la Llei 
d’universitats de Catalunya, que ha de ser abonada per la universitat i acordada en 
el marc del conveni d’adscripció que subscrigui amb l’agent respectiu, que ha de 
compensar la universitat. L’activitat del personal docent i investigador adscrit es 
considera una activitat de recerca desenvolupada en el marc del règim de dedicació 
que tingui atribuït a la universitat pública, sens perjudici del règim d’imputació dels 
resultats de la recerca que s’acordi en el conveni d’adscripció.

2. La percepció d’aquest complement requereix l’avaluació prèvia positiva esta-
blerta a l’article 72 de la Llei d’universitats de Catalunya, llevat que es desenvolupin 
funcions de direcció, les quals, atès el grau d’expertesa requerit, es consideren equi-
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valents a una activitat d’alt nivell i s’entenen avaluades positivament, considerant 
l’exigència de l’avaluació que han superat per accedir a aquestes funcions.

Article 27. Personal tecnòleg, tècnic i d’administració en R+D+I
1. Les universitats públiques, d’acord amb la seva autonomia, poden disposar de 

personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i de personal d’administració amb 
funcions de col·laboració i assistència en R+D+I, que treballi pel coneixement en 
qualsevol dels seus àmbits, desenvolupant tasques pròpies i específiques, integrat 
en els equips de recerca o desenvolupant funcions en els diferents serveis i estruc-
tures de la universitat, com són els serveis cientificotècnics, els centres d’innova-
ció i les unitats o oficines de serveis de recerca i transferència del coneixement. El 
personal amb funcions de transferència i innovació també es considera personal de 
suport en R+D+I.

2. El foment competitiu amb càrrec als pressupostos de la Generalitat en R+D+I  
ha de considerar, en els termes i amb l’abast que cadascuna de les convocatòries 
determini, els equips o les activitats que incloguin personal tècnic de suport a la 
recerca.

3. El departament competent en matèria de recerca i universitats i les universitats 
públiques han de treballar, en el seu àmbit respectiu de competència, perquè el sis-
tema universitari de Catalunya disposi d’una comunitat universitària amb personal 
d’administració i personal tècnic de suport a la recerca altament qualificat, que con-
tribueixin professionalment a la qualitat universitària i al coneixement, incloent-hi 
perfils associats a la transferència, la innovació, la responsabilitat social corporativa 
i l’acompliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’ONU.

4. Les universitats públiques han d’impulsar la mobilitat i la cooperació inter-
universitària del personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i del personal d’ad-
ministració amb funcions de col·laboració i assistència en R+D+I; i han de treballar 
per a la formació, captació i retenció de talent en aquest àmbit, incloent-hi els perfils 
associats, per garantir el dret al desenvolupament i la promoció professional ade-
quada.

5. Les universitats públiques, d’acord amb la seva autonomia, poden reconèixer 
els mèrits individuals vinculats a la contribució del personal tecnòleg i tècnic de su-
port a la recerca i del personal d’administració amb funcions de col·laboració i as-
sistència en R+D+I, a la millora de la recerca en qualsevol àmbit, i a la transferència 
del coneixement i innovació; i poden establir, juntament amb el departament com-
petent en matèria de recerca i universitats, programes d’incentius vinculats a aquests 
mèrits, en el marc de les disponibilitats pressupostàries.

Secció 3. Règim econòmic i pressupostari en R+D+I de les universitats 
públiques

Article 28. Pressupost
L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos de les universitats públiques 

i d’altres actuacions amb afectació sobre despeses i ingressos, i sens perjudici dels 
compromisos de caràcter plurianual, s’han d’efectuar d’acord amb els principis d’es-
tabilitat pressupostària i sostenibilitat financera legalment establerts.

Article 29. Fons universitaris
1. Les universitats públiques poden crear un fons propi, d’acord amb la norma-

tiva aplicable, basant-se en la seva capacitat de generar mesures eficients i positives 
que repercuteixin en l’obtenció de romanents de tresoreria. Aquest fons estarà des-
tinat a millorar els seus ingressos per al finançament, prioritàriament, de projectes 
estratègics en l’àmbit de la recerca. La universitat que finalitzi l’exercici pressupos-
tari amb romanent genèric no finalista podrà destinar al seu fons propi fins a un mà-
xim del 2% del pressupost d’ingressos. Aquest romanent no comporta minoracions 
pressupostàries per part de l’Administració de la Generalitat. En el supòsit que la 
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universitat en l’ús dels romanents de tresoreria genèrics no afectats, pugui incórrer 
en desequilibri no financer en termes de normativa d’estabilitat pressupostària, hau-
rà de prendre les mesures per corregir-lo.

2. Els ingressos obtinguts com a resultat de donacions i altres figures legals que 
comportin beneficis econòmics a la universitat, o com a conseqüència de mecenat-
ge, es poden incorporar al fons, sempre que la seva finalitat sigui genèrica o adient 
als objectius del fons.

3. La universitat ha de gestionar el fons i els beneficis que generi de manera 
transparent, i d’acord amb el principi d’eficiència en l’assignació dels recursos i 
d’avaluació posterior.

4. Els rendiments que, si és el cas, produeixi el fons s’hauran d’incorporar a la 
partida d’ingressos del pressupost de la universitat.

5. Aquest article també és aplicable a les universitats privades la titularitat de les 
quals correspongui a una entitat del sector públic de la Generalitat.

Article 30. Pla d’inversions universitàries
Els plans d’inversions universitàries que s’aprovin pel Govern han d’incloure un 

capítol específic de finançament de les infraestructures de recerca, que inclogui els 
conceptes de nova adquisició, de reposició, d’amortització i de manteniment.

Article 31. Polítiques públiques de la Generalitat
1. Els instruments de planificació i finançament han de servir per impulsar i do-

nar suport a la recerca universitària, per atreure fons procedents de mecenatge i al-
tres recursos externs, i per fomentar la participació del personal investigador en ac-
cions de finançament competitiu públic i privat.

2. El departament competent en matèria de recerca i universitats ha de donar su-
port a les universitats públiques i potenciar-ne l’especialització, a l’efecte que cada 
universitat pugui avançar en la seva consolidació en els àmbits en què pugui assolir 
un major impacte global, i en la societat catalana.

3. Les universitats privades, reconegudes per llei del Parlament de Catalunya, 
són part del sistema universitari de Catalunya i contribueixen al seu progrés i con-
solidació; i poden participar en les convocatòries de finançament competitiu de la 
recerca, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
les condicions i els requisits de cada convocatòria, atès l’interès general de la recer-
ca que efectuen.

Secció 4. Pla estratègic universitari en recerca d’excel·lència

Article 32. Objecte i característiques generals
1. L’estratègia universitària en recerca d’excel·lència s’efectua per qualsevol dels 

mitjans de què disposen l’Administració de la Generalitat i les universitats. De ma-
nera específica es du a terme mitjançant el Pla estratègic universitari en recerca 
d’excel·lència, que té per objectiu reconèixer, promoure i consolidar la recerca d’ex-
cel·lència a les universitats, en qualsevol àmbit científic, i fomentar la generació de 
coneixement d’impacte, la seva transferència i la seva valorització.

2. El Pla reconeix l’esforç, la implicació i la voluntat institucional de la universi-
tat per potenciar significativament la internacionalització i la qualitat de la recerca 
que efectuen els departaments, els instituts de recerca propis i els centres adscrits 
amb activitat de recerca, així com la seva interconnexió i col·laboració científica in-
terna i externa, al més gran abast.

3. El Pla ha de suposar un impuls per als projectes estratègics en recerca i per a 
les polítiques científiques de la universitat que fomentin la participació, promoguin 
la mobilitat del personal docent i investigador, i la formació d’equips pluridiscipli-
naris o interdisciplinaris.
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4. Les característiques específiques del Pla es determinen per acord de govern, 
a proposta del departament competent en matèria de recerca i universitats, d’acord 
amb les universitats públiques.

5. Els departaments, instituts de recerca propis i els centres adscrits amb activi-
tat de recerca, poden participar en el Pla mitjançant la universitat, i poden rebre una 
credencial acreditativa de la seva activitat excel·lent en recerca.

6. La participació en el Pla es pot fer extensiva a altres unitats de recerca, sense 
personalitat jurídica pròpia, reconegudes o aprovades per l’òrgan de govern compe-
tent de la universitat, que reuneixin les condicions determinades en el Pla i en els 
termes que s’hi estableixin.

7. El Pla ofereix a la universitat i als seus departaments, als instituts de recerca 
propis i als centres adscrits amb activitat de recerca, les opcions següents:

a) Sotmetre la seva activitat científica a una valoració/avaluació externa que com-
porti, en cas de ser positiva, l’obtenció d’una credencial.

b) Accedir als ajuts competitius que, d’acord amb les disponibilitats pressupostà-
ries i els requisits de la convocatòria, ofereixi el Pla, mitjançant l’AGAUR.

Article 33. Avaluació externa 
1. AQU Catalunya aprova, convoca, organitza i gestiona els processos de valo-

ració/avaluació externa per a l’obtenció de la credencial dels departaments, instituts 
de recerca propis o centres adscrits amb activitat de recerca, que participin en el Pla 
estratègic universitari en recerca d’excel·lència, així com els de la seva renovació.

2. AQU Catalunya ha d’aprovar uns indicadors objectius, coneguts, mesurables i 
internacionalment homologables per a la valoració/avaluació dels departaments, tot 
incorporant la perspectiva de gènere. En la valoració/avaluació d’instituts de recerca 
propis i de centres adscrits amb activitat de recerca, ha de seguir els paràmetres ha-
bituals en avaluacions de centres de característiques similars a escala internacional. 
La valoració/avaluació d’AQU Catalunya pot correspondre a la Comissió d’Avalu-
ació de la Recerca o qualsevol altra comissió creada per AQU d’acord amb el seu 
marc legal.

3. AQU Catalunya atorga les credencials del Pla per un període de cinc anys, 
renovable per iguals períodes de temps, prèvia superació d’una valoració/avaluació 
positiva per a la seva renovació.

Article 34. La credencial de departament excel·lent en recerca
L’atorgament de la credencial de departament excel·lent en recerca comporta, per 

part de la universitat i del seu departament, garantir que la recerca impacti qualitativa-
ment sobre la docència i el compromís de treballar per a la millora de l’activitat docent 
en tots els àmbits, i reforçar l’impacte de la recerca sobre la transferència i la innovació, 
seguint els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’ONU i la normativa 
vigent en matèria d’igualtat de gènere.

Article 35. La credencial d’institut propi excel·lent en recerca
1. L’atorgament de la credencial d’institut propi excel·lent en recerca comporta, 

per part de la universitat i l’institut, treballar per a l’assoliment dels compromisos 
següents:

a) Promoure i facilitar la mobilitat, l’intercanvi i la col·laboració científica.
b) Col·laborar amb els departaments excel·lents en recerca, mitjançant polítiques 

pròpies.
c) Col·laborar amb els departaments que aspiren a l’obtenció de la credencial de 

departament excel·lent en recerca o a la seva renovació, durant tot el procés.
2. L’institut de recerca, per obtenir la credencial d’institut propi excel·lent en re-

cerca, ha de disposar d’un comitè científic d’avaluació externa.
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Article 36. La credencial de centre adscrit excel·lent en recerca
L’atorgament de la credencial de centre adscrit excel·lent en recerca comporta, 

per part de la universitat i del centre adscrit, treballar per a l’assoliment dels com-
promisos següents:

a) Promoure i facilitar la mobilitat, l’intercanvi i la col·laboració científica.
b) Donar suport als departaments excel·lents en recerca, mitjançant polítiques 

pròpies.
c) Donar suport als departaments que aspiren a l’obtenció de la credencial de de-

partament excel·lent en recerca o a la seva renovació, durant tot el procés.

Article 37. Finançament de les universitats públiques 
1. La universitat pública amb departaments, instituts propis o centres adscrits 

amb activitat de recerca, que hagin obtingut una credencial, pot disposar de finan-
çament complementari d’acord amb l’article 118.1.b) de la Llei d’universitats de Ca-
talunya, mitjançant contracte programa per un període de cinc anys, en el marc dels 
objectius per a la intensificació de la recerca i la transferència dels seus resultats, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

2. El contracte programa ha d’incorporar ajuts estructurals destinats a serveis ci-
entificotècnics i altres estructures comunes o que puguin ajudar a enfortir la política 
científica de la universitat. També pot incorporar finançament per a la contractació 
de personal investigador, d’acord amb la Llei de la ciència, la tecnologia i la innova-
ció, i la Llei d’universitats de Catalunya.

Capítol 2. Els Centres de Recerca de Catalunya (CERCA)

Secció 1. Disposicions generals

Article 38. Sistema CERCA
Els centres CERCA i la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalu-

nya (I-CERCA) integren el sistema CERCA.

Article 39. Els centres CERCA
1. Els centres CERCA, centres de recerca de Catalunya, són entitats amb perso-

nalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre, i amb seu a Catalunya, que tenen com a 
objecte principal la recerca d’excel·lència.

2. Els centres CERCA constitueixen un referent propi i específic de Catalunya 
en matèria de recerca. La Generalitat exerceix, en relació amb aquests centres, les 
seves polítiques pròpies en recerca.

3. Els centres CERCA han de ser creats o participats, de manera majoritària o mi-
noritària, per l’Administració de la Generalitat i, si escau, juntament amb una o més 
universitats, o amb altres entitats públiques o privades.

Article 40. Objectiu i finalitat
1. Els centres CERCA tenen com a objectiu desenvolupar recerca en la frontera 

del coneixement, orientada a la generació de nou saber i a l’impacte científic, tecno-
lògic, econòmic i social.

2. Els centres CERCA han de dur a terme una activitat científica d’un nivell 
d’impacte, comparable sempre, a escala mundial, amb els centres d’excel·lència que 
els són referència.

Article 41. Organització
1. Els centres CERCA s’organitzen d’acord amb el seu règim d’autonomia, esta-

blert a l’article 44 de la manera següent:
a) Una planificació d’activitats i un pla estratègic, amb supervisió posterior de l’ac-

tivitat científica i de l’activitat econòmica i financera, subjecta al principi de transpa-
rència i al retiment de comptes.
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b) Una governança eficaç que inclou una direcció a càrrec d’un investigador o in-
vestigadora, com a màxima autoritat científica, amb les facultats que li atorgui l’òr-
gan de govern col·legiat de l’entitat, d’acord amb els estatuts de cada centre. Dispo-
sen d’una persona qualificada professionalment que du a terme tasques gerencials i 
administratives, i les funcions executives que l’òrgan col·legiat de govern de l’entitat 
i la direcció li atorguin, d’acord amb els estatuts de cada centre.

c) Una gestió flexible i eficient, basada en l’autoexigència i la qualitat, i mesura-
ble en estàndards internacionals.

d) Un sistema de selecció i contractació de personal basat en l’estratègia pròpia 
de cada centre, amb l’objectiu de captar i retenir talent adaptat a cada entitat i que 
ha de tendir a configurar un nucli investigador bàsic estable i de competitivitat in-
ternacional.

e) Un assessorament i una avaluació científica periòdica de l’activitat investiga-
dora del centre, d’acord amb els estàndards d’excel·lència en la recerca, efectuada 
per un comitè o un consell científic extern del centre, independent i de nivell ade-
quat al centre.

2. Els centres CERCA desenvolupen les seves activitats principalment a Catalu-
nya, sens perjudici de la seva projecció internacional.

3. Els centres CERCA han d’atendre els criteris de dimensionament o massa crí-
tica d’acord amb els estàndards del seu àmbit de recerca. També s’han de considerar 
els criteris de singularitat i territorialitat.

Article 42. Direcció
1. La direcció dels centres CERCA correspon a un investigador o investigadora 

de reconeguda solvència científica, amb credencials internacionals i amb capacitat 
de lideratge.

2. La captació del director o directora s’efectua mitjançant convocatòria oberta 
a la presentació de candidatures internacionals, d’acord amb els criteris basats en 
el mèrit científic, i altres mèrits complementaris que reforcin la seva capacitat de li-
deratge científic, i el procediment que aprovi l’òrgan col·legiat de govern del centre. 
La selecció correspon a un comitè en el qual hi ha d’haver participació del consell 
científic extern del centre.

Article 43. Règim jurídic
1. Els centres CERCA es regeixen, en l’àmbit de competència de la Generalitat, 

per aquesta Llei, per la normativa dictada en el seu desenvolupament, per la norma-
tiva aplicable a la figura jurídica adoptada per cada entitat, sempre que no contradi-
gui el règim d’autonomia i de garanties d’aquesta Llei, i pels seus estatuts.

2. El règim jurídic dels centres CERCA que estableix aquesta Llei té caràcter es-
pecial i prevalent, i és vigent llevat que es derogui expressament.

3. El Govern ha de vetllar perquè la normativa que s’aprovi tingui en consideració 
les especificitats pròpies de l’àmbit de la recerca i, si escau, adopti les mesures neces-
sàries per facilitar-ne el desenvolupament i l’acompliment dels seus objectius.

4. L’Administració de la Generalitat ha d’actuar d’acord amb el principi de ga-
rantia de l’autonomia dels centres CERCA, com a eix vertebrador del règim que els 
és aplicable, atesa la singularitat i no homologació de l’activitat científica. Aquest 
principi comporta que l’Administració de la Generalitat vetlli perquè, en el seu àm-
bit de competència, no els siguin aplicables règims jurídics, requisits, procediments, 
condicions o restriccions, que suposin una minoració de la seva autonomia, o que 
comportin l’impacte de càrregues administratives que no siguin estrictament neces-
sàries per al millor exercici de les seves activitats. Aquest principi actua en correla-
ció amb els principis d’eficiència i retiment de comptes.
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Article 44. Règim d’autonomia
1. Els centres CERCA gaudeixen de plena autonomia en el desenvolupament de 

llurs activitats fundacionals o estatutàries. El règim d’autonomia inclou, en tot cas:
a) La determinació de l’estructura i l’organització.
b) La plena capacitat de gestió.
c) L’elaboració, aprovació i gestió dels pressupostos i l’administració del patri-

moni.
d) La política de recursos humans, que inclou la selecció, la contractació, el rè-

gim retributiu, l’autorització de les compatibilitats del personal, i també les condi-
cions en què han de desenvolupar llurs activitats.

e) La selecció i contractació del director o directora per part de l’òrgan de govern 
col·legiat de l’entitat.

f) El règim d’imputació dels resultats de la recerca i de la transmissió de conei-
xement.

g) La constitució d’un consell científic assessor extern, format per científics i 
científiques de referència mundial, en cada àmbit del saber a què s’adscrigui un 
centre.

h) El règim de participació del personal investigador i, si escau, del personal tec-
nòleg i tècnic de suport a la recerca i del personal d’administració amb funcions de 
col·laboració i assistència en R+D+I, en els beneficis que s’obtinguin dels resultats 
de la recerca, prèvia comprovació del tipus de retorn que correspongui a la inversió 
pública que hagi fet l’entitat a què pertany. La remuneració no pot tenir en cap cas 
naturalesa retributiva o salarial.

i) L’aprovació dels criteris i procediments per donar compliment a la normativa 
en matèria de transparència.

j) El règim de funcionament intern.
k) Qualsevol altra funció que sigui necessària per garantir l’acompliment de llurs 

finalitats i la consecució de llurs objectius.
2. Per al compliment de llurs finalitats, els centres CERCA gaudeixen d’autono-

mia econòmica i financera, d’acord amb llurs disponibilitats pressupostàries i els 
objectius que estableix llur pla estratègic, que pot vehicular-se, quan així es consi-
deri a través d’un contracte programa formalitzat amb el departament competent 
en matèria de recerca i universitats i, si és el cas, amb qualsevol altre departa-
ment representat a la CIRI. L’Administració de la Generalitat ha d’oferir als centres 
CERCA instruments que facilitin una gestió integral i eficient.

3. La supervisió i el control sobre l’activitat econòmica, financera i de gestió 
dels centres CERCA, només es pot portar a terme un cop aquesta activitat ha estat 
desenvolupada, pel sistema d’auditoria externa, amb caràcter anual, d’acord amb la 
normativa vigent, sens perjudici de la regulació específica del seu tipus de personifi-
cació jurídica i d’acord amb allò establert a l’article 54 d’aquesta llei per als centres 
CERCA del sector públic de la Generalitat.

4. Els òrgans de govern dels centres CERCA, en exercici de llur autonomia, dis-
posen de plena capacitat en la presa de decisions, de conformitat amb llur document 
fundacional, els estatuts de cada entitat i llur règim de funcionament intern; i poden 
efectuar delegacions i apoderaments d’acord amb la normativa aplicable.

5. Els centres CERCA han de complir el seu règim d’autonomia, que no es pot li-
mitar o condicionar en llur document fundacional, estatuts o règim de funcionament 
intern. Les entitats que creïn o participin en els centres CERCA no podran condici-
onar ni limitar el règim d’autonomia que els reconeix aquesta Llei i que és garantia 
d’eficiència i competitivitat.

6. La coordinació dels centres CERCA es du a terme pel departament competent 
en matèria de recerca i universitats, i es pot articular mitjançant la I-CERCA, amb 
la col·laboració dels departaments de l’Administració de la Generalitat que financen 
R+D+I, integrats al patronat d’aquesta fundació. La informació que, d’acord amb la 
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normativa vigent, els hagi de ser requerida per l’Administració de la Generalitat, ho 
serà mitjançant el departament competent en matèria de recerca i universitats, llevat 
que la normativa contempli que el requeriment d’informació s’efectuï directament 
als centres. En aquests casos, per garantir la millor coordinació, en serà informat 
també el departament competent en matèria de recerca i universitats.

Article 45. Òrgan de govern col·legiat
1. L’Administració de la Generalitat participa, com a membre de ple dret, en el 

màxim òrgan de govern col·legiat dels centres CERCA.
2. La representació i substitució dels membres vocals públics per raó del càrrec 

que ocupen correspon a la persona que expressament es designi per a aquesta funció 
per l’òrgan competent.

3. Els departaments de l’Administració de la Generalitat que participin en els 
centres CERCA han de donar suport a l’activitat de recerca i de transferència del 
coneixement que efectuïn, i contribuir al sosteniment estructural de l’entitat, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries. En qualsevol cas, s’ha d’assegurar la parti-
cipació dels departaments amb competències en les matèries que es considerin més 
rellevants per a cada centre.

Article 46. Recursos humans
1. Els centres CERCA gaudeixen de plena autonomia i capacitat per a l’establi-

ment de les seves pròpies polítiques de recursos humans.
2. Les decisions estratègiques i les relatives a la selecció i contractació de recur-

sos humans s’adopten per l’òrgan de govern col·legiat del centre, amb plena auto-
nomia.

3. L’òrgan de govern col·legiat, en la determinació del règim retributiu aplicable 
del centre, pot aprovar un sistema objectiu d’avaluació periòdica de l’activitat del 
seu personal en els àmbits de recerca, desenvolupament tecnològic, direcció, gestió 
i transferència de coneixement. L’avaluació positiva pot comportar l’assignació d’un 
complement d’avaluació de l’activitat o concepte retributiu anàleg. L’assoliment de 
nous períodes d’avaluació positiva pot comportar l’increment del complement d’ava-
luació de l’activitat o concepte retributiu anàleg.

4. L’òrgan de govern col·legiat del centre pot aprovar les previsions de contractes 
d’investigador laboral fix, de personal tècnic de suport a la recerca fix, i de suport i 
d’administració fix, amb assignació pressupostària, que s’hagin de proveir per pro-
moció professional. En els processos de promoció professional s’avaluen la qualitat 
i rellevància de l’activitat duta a terme, els seus resultats i, si escau, l’aplicació i im-
pacte d’aquests resultats.

Article 47. Recursos econòmics
1. Els centres CERCA es poden finançar amb qualsevol dels recursos admesos 

en dret, provinents de finançament públic o privat.
2. Els centres CERCA poden rebre finançament amb càrrec als pressupostos 

de la Generalitat de Catalunya, mitjançant transferència, contracte programa plu-
riennal, o bé mitjançant convocatòries públiques competitives, que poden incloure 
finançament estructural. Les transferències de l’Administració de la Generalitat als 
centres CERCA no requereixen conveni.

Secció 2. Centres CERCA del sector públic de la Generalitat

Article 48. Règim específic i excepcions
1. A l’efecte que els centres CERCA que formen part del sector públic de la Ge-

neralitat gaudeixin de l’autonomia que tenen legalment reconeguda, i d’agilitat i 
eficiència en la gestió, els són d’aplicació les mesures que es preveuen en aquesta 
secció.
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2. La normativa i els acords del Govern aplicables al conjunt del sector públic de 
la Generalitat han d’establir les regulacions específiques i les exempcions necessà-
ries, per facilitar el ple exercici de les activitats dels centres CERCA, sens perjudici 
de la normativa bàsica estatal.

3. El règim d’autonomia de gestió, supervisió i control dels centres CERCA ha 
de permetre un control dels recursos públics aplicats en termes legals, d’eficiència, 
d’eficàcia i d’ètica pública; i s’ha d’inspirar en termes d’analogia, sens perjudici de 
les seves especificitats, en els aplicables a les universitats públiques, com a paràme-
tre d’interpretació quan escaigui.

4. La modificació dels estatuts dels centres CERCA que hagin adoptat la figura 
jurídica de fundació requereix l’autorització del Govern només quan impliqui un 
canvi de percentatge de la participació de la Generalitat en el Patronat. Els estatuts 
modificats s’han de posar en coneixement del departament competent en matèria de 
recerca i universitats, dels altres departaments vinculats al centre, i del Protectorat 
de Fundacions.

Article 49. Despeses de personal i pressupost
1. Les normes sobre despeses de personal, les restriccions a la contractació i les 

mesures relatives a recursos humans restrictives o limitatives del seu règim d’auto-
nomia que es destinin específicament al conjunt del sector públic de la Generalitat 
no els són aplicables, sens perjudici de la normativa bàsica estatal.

2. Gaudeixen d’autonomia econòmica i financera, d’acord amb llurs disponibili-
tats pressupostàries i els objectius establerts en llur pla estratègic i, quan escaigui, 
en el contracte programa que se’n derivi.

3. Gaudeixen d’autonomia per a l’adopció de les decisions relatives a la destina-
ció del saldo del compte de resultats de l’exercici pressupostari, del romanent dels 
exercicis anteriors i de les disponibilitats líquides de tresoreria.

4. L’excés o el benefici derivat de les transferències de l’Administració de la Ge-
neralitat o de les entitats del seu sector públic als centres CERCA no ha de ser mi-
norat de les transferències corrents establertes en el pressupost de la Generalitat de 
Catalunya o de les seves entitats per a l’exercici següent. El superàvit o els beneficis 
generats pel centre s’han de destinar al seu objecte i finalitat.

5. Els centres CERCA, constituïts sota la figura jurídica de fundació, que conso-
liden llur pressupost amb el pressupost de la Generalitat i que estan inscrits al Re-
gistre del sector públic de la Generalitat, als efectes de l’acreditació de llur capacitat 
financera, quan els sigui requerida en la participació en les accions de foment euro-
pees del Programa marc de recerca i innovació, són considerats integrats dintre del 
sector públic de la Generalitat.

Article 50. Patrimoni i contractació
1. Els acords de l’òrgan col·legiat de govern dels centres CERCA, relatius a la 

creació o participació en altres centres o organismes, també a l’estranger, i a l’ad-
quisició onerosa o gratuïta, o a l’alienació de títols representatius de capital social, 
o també a la disminució o ampliació de capital en les societats mercantils i en les 
empreses que explotin tecnologia o coneixement, generat pels centres CERCA o de 
la seva propietat, no requereixen autorització del Govern. S’han de posar en conei-
xement dels departaments competents en matèria d’economia, mitjançant la Direc-
ció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i de recerca i universi-
tats, i quan comportin obligacions econòmiques amb càrrec als pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya requereixen la conformitat del departament competent en 
matèria d’economia.

En el supòsit d’alienacions, el preu mínim s’ha de fixar d’acord amb els mètodes 
de valoració comunament acceptats i, amb caràcter general, l’alienació dels títols 
s’ha de fer mitjançant subhasta o concurs en el marc d’un procediment sotmès als 
principis de publicitat i concurrència. No obstant això, l’òrgan col·legiat de govern 
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del centre pot acordar l’alienació directa, total o parcial, de manera motivada, quan 
es doni algun dels casos previstos en l’article 35.6 de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana i, específicament en R+D+I, atesa la seva singularitat, de manera motivada, 
amb l’autorització del Govern de la Generalitat a proposta de la persona titular del 
departament competent en matèria de patrimoni, també quan l’alienació sigui par-
cial amb la finalitat d’incorporar un soci que coadjuvi a l’acompliment de l’objecte 
social de la societat que exploti tecnologia o coneixement generat pel centre CERCA,  
o de la seva propietat.

2. Els contractes celebrats pels centres CERCA, sempre i quan l’objecte dels 
quals estigui comprès en l’àmbit d’aplicació de la normativa en matèria de contrac-
tes del sector públic, es regiran pel que disposa dita normativa, en la mesura que els 
sigui aplicable, en funció de si el centre contractant, com a poder adjudicador, té la 
consideració d’administració pública o no. En qualsevol cas, la contractació públi-
ca per part dels centres CERCA es regeix pels principis generals de la contractació 
pública recollits per la legislació vigent aplicable en matèria de contractes del sec-
tor públic.

3. La contractació d’estudis o dictàmens, o de qualsevol altra prestació, no re-
quereix autorització o aprovació per part del Govern de la Generalitat, ni aplicació 
dels protocols d’actuació, directrius o instruccions que s’aprovin en l’àmbit de l’Ad-
ministració de la Generalitat i del seu sector públic, sens perjudici de l’aplicació de 
la normativa de transparència.

4. La reserva de percentatges mínims de contractes o l’establiment de qualsevol 
altre instrument per fomentar determinats objectius estratègics de la contractació 
pública, com poden ser els de caràcter social o ambiental, seran d’aplicació d’acord 
amb l’estratègia de cada centre i, en tot cas, en el marc de les estratègies globals en 
matèria de contractació pública que defineixi i aprovi el Govern de la Generalitat 
de Catalunya.

5. Els actes d’adquisició, alienació, gravamen, així com qualsevol acte de dis-
posició dels béns i drets que conformen el patrimoni material o immaterial dels 
centres CERCA, no han de ser objecte d’aprovació o autorització del Govern, ni re-
quereixen cap informe preceptiu de l’Administració de la Generalitat, llevat que la 
normativa patrimonial ho estableixi de forma expressa. Les referències que la nor-
mativa patrimonial fa al Govern de la Generalitat s’entenen fetes a l’òrgan col·legiat 
de govern de l’entitat.

6. En cas que la dissolució d’un centre CERCA comporti la cessió global d’actius 
i passius, aquesta cessió s’ha d’efectuar preferentment a un altre centre CERCA del 
sector públic o a una altra entitat del sector públic amb finalitats d’R+D+I. Pel cas de 
les fundacions, en cas de dissolució amb realització de béns, el patrimoni romanent 
s’ha d’adjudicar, preferentment, a les entitats esmentades.

7. Els centres CERCA poden crear un fons propi, d’acord amb la normativa apli-
cable, destinat a millorar els seus ingressos i finançament, basant-se en la seva capa-
citat de generar mesures eficients i positives que repercuteixin en l’obtenció de ro-
manents de tresoreria. En el supòsit que els centres CERCA en l’ús dels romanents 
de tresoreria genèrics no afectats, puguin incórrer en desequilibri no financer en 
termes de normativa d’estabilitat pressupostària, hauran de prendre les mesures per 
corregir-lo.

8. L’Administració de la Generalitat ha de facilitar i donar suport als centres 
CERCA en les diferents operacions d’ordre patrimonial que s’hagin de dur a terme, a 
l’efecte de garantir la màxima efectivitat i eficiència, sempre en benefici de l’R+D+I  
i d’acord amb les finalitats d’aquesta llei.

Article 51. Transparència i governança digital
1. L’òrgan de govern col·legiat del centre ha de garantir la transparència, el bon 

govern de l’entitat i l’absència de conflicte d’interessos. El règim d’autonomia de 



BOPC 103
8 de setembre de 2021

3.01.01. Projectes de llei 42

gestió específic de què gaudeixen, sens perjudici del retiment de comptes posterior, 
ha de comportar una gestió gerencial professional i uns resultats traduïbles en eficà-
cia i eficiència en el conjunt d’activitats que es desenvolupen al centre.

2. El model de governança de l’administració digital, de la gestió de dades i dels 
serveis digitals aplicables al sector públic de la Generalitat, no s’aplica directament 
als centres CERCA. La I-CERCA, conjuntament amb els departaments competents 
en matèria d’universitats i recerca i de polítiques digitals, en exercici de la seva fun-
ció coordinadora, ha de vetllar perquè els centres CERCA s’aproximin a aquest mo-
del, en tot allò que sigui compatible amb el seu règim d’autonomia.

Article 52. Personal investigador amb funcions de direcció
1. Els directors o directores dels centres CERCA i de la ICREA, i el seu personal 

investigador amb funcions de direcció d’equips humans, instal·lacions i infraestruc-
tures, parcs científics i tecnològics, i de programes i projectes científics i tecnolò-
gics, no tenen la consideració d’alts càrrecs als efectes de la Llei 13/2005, de 27 de 
desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, 
i se’ls aplica la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats, del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat, amb les adaptacions que en matèria 
d’incompatibilitats del personal investigador s’estableixen a la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, 
i a la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació.

2. Es determina que existeixen raons d’especial interès per al servei, per tal que 
les persones que ocupen el càrrec de director o directora dels centres CERCA i de 
director o directora de la ICREA puguin superar els límits que estableix la norma-
tiva d’incompatibilitats en el desenvolupament d’una segona activitat docent, inves-
tigadora, o de direcció científica a la universitat.

Article 53. Impuls i participació en societats mercantils de base 
tecnològica i científica
1. Els centres CERCA i el personal investigador que hi desenvolupa les seves 

funcions, previ acord del seu òrgan col·legiat de govern, poden crear o participar en 
el capital de les societats mercantils que tinguin per objecte social:

a) La recerca, el desenvolupament i la innovació.
b) La realització de proves de concepte.
c) L’explotació de patents d’invenció i, en general, la cessió i l’explotació dels 

drets de propietat industrial i intel·lectual.
d) L’ús i aprofitament industrial o comercial de les innovacions i dels resultats 

obtinguts i desenvolupats per les entitats.
e) La prestació de serveis tècnics desenvolupats per les entitats.
f) Qualssevol altres, en l’àmbit de les finalitats i objectius que la institució auto-

ritzi.
2. Els centres CERCA i el seu personal investigador poden crear, d’acord amb 

l’article 50.1 i en els termes acordats per l’òrgan col·legiat de govern, i tenint en comp-
te les especificitats en matèria d’incompatibilitats previstes per a aquest personal a 
la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació, empreses que explotin tecnologia o 
coneixement, generats pel propi centre o de la seva propietat, o participar en el capital 
societari. El seu personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i el personal d’ad-
ministració amb funcions de col·laboració i assistència en R+D+I, també poden tenir 
participació en aquestes empreses, de manera excepcional, sempre que hagi estat ex-
plícitament autoritzat i raonat per l’òrgan de govern corresponent i que no s’incorri 
en conflicte d’interessos.

3. El règim de protecció dels resultats de la recerca desenvolupada pel personal 
investigador en les empreses en les quals participin és el que es deriva de la seva re-
lació laboral amb el centre CERCA, tret que s’acordi el contrari.
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Article 54. Supervisió i control
1. Els centres CERCA, sens perjudici de llur règim d’autonomia, resten sotme-

sos a l’auditoria, supervisió i control de la Intervenció General de la Generalitat i de 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i han de facilitar l’exercici de les funcions 
pròpies d’aquestes institucions.

2. Els representants de l’Administració de la Generalitat en l’òrgan de govern col-
legiat dels centres CERCA han d’obtenir, en l’exercici del dret de vot, l’autorització 
prèvia del Govern, per mitjà del conseller o consellera competent en matèria d’uni-
versitats i recerca, en els supòsits següents:

a) Per a la formalització d’operacions d’endeutament o d’aval per un import supe-
rior al 50% dels fons patrimonials o dels recursos propis del centre o que sobrepas-
sin la participació de l’Administració de la Generalitat. Per a imports inferiors cal 
l’autorització del departament competent en matèria d’economia.

b) Per a l’alienació, el gravamen o qualsevol altre acte de disposició dels béns i 
drets aportats per l’Administració de la Generalitat, per a la dotació inicial del cen-
tre o per a una aportació posterior.

3. Els centres CERCA han de trametre a la Intervenció General i a la Sindicatura 
de Comptes, la liquidació auditada del pressupost anterior i la resta de documentació 
que constitueixen els comptes anuals de les entitats o fons patrimonial equivalent de 
les quals el centre té participació majoritària.

Article 55. Extensió de les mesures
El Govern, a proposta del departament competent en matèria de recerca i uni-

versitats o de la CIRI, pot acordar fer extensives totes o algunes de les mesures de 
suport i simplificació administrativa que s’estableixen en aquesta secció per als cen-
tres CERCA del sector públic a altres entitats del sector públic de la Generalitat en 
l’àmbit de l’R+D+I o que hi donin suport, sempre i quan siguin assimilables i com-
pleixin els requisits de qualitat establerts.

Secció 3. Reconeixement com a centre CERCA

Article 56. Reconeixement 
1. Els centres d’R+D+I, amb activitat de recerca d’excel·lència, amb seu a Cata-

lunya, poden obtenir el seu reconeixement com a centre CERCA, d’acord amb el 
departament competent en matèria de recerca i universitats, sempre que reuneixin 
els requisits següents:

a) Complir les regles específiques i els requisits exigits als centres CERCA.
b) Superar un procés d’avaluació científica externa i independent a l’efecte de 

conèixer el seu potencial d’excel·lència i d’impacte internacional, un cop hagi estat 
acreditat el compliment dels requisits previstos a la lletra a). Per poder ser reconegut 
com a CERCA, l’avaluació ha de considerar que el centre ha assolit un nivell excel-
lent en la seva activitat científica.

c) Complir els criteris de dimensionament o massa crítica que, d’acord amb els 
estàndards del seu àmbit de recerca, determini el departament competent en matèria 
de recerca i universitats.

2. El reconeixement com a centre CERCA s’obté, prèvia comprovació dels requi-
sits, mitjançant resolució de la persona titular del departament competent en matèria 
de recerca i universitats i amb el suport de la CIRI, quan se li requereixi.

3. L’avaluació científica externa ha de seguir els paràmetres que s’empren en 
l’avaluació de centres de recerca de característiques similars en el seu àmbit a escala 
internacional, i s’articula per la I-CERCA com entitat coordinadora de les avalua-
cions, a instància del departament competent en matèria de recerca i universitats, i 
amb el seu suport, així com, quan escaigui, el de la resta de departaments represen-
tats a la CIRI.
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4. Per obtenir el reconeixement com a centre CERCA cal disposar d’un finança-
ment estructural garantit, amb càrrec a algun dels departaments de l’Administració 
de la Generalitat, en el marc de les disponibilitats pressupostàries.

Article 57. Identificació com a centre CERCA
1. Els centres de recerca de Catalunya han d’afegir a la seva denominació l’acrò-

nim CERCA. Aquesta identificació queda reservada exclusivament per als centres 
que gaudeixen d’aquest reconeixement.

2. La identificació CERCA no és excloent d’altres acrònims que, si és el cas, els 
centres CERCA puguin emprar, com a conseqüència d’agrupacions en què partici-
pin, per al millor exercici de les seves funcions, competitivitat i visibilitat interna-
cional.

Article 58. Manteniment o pèrdua de la condició de centre CERCA
1. Per mantenir el reconeixement com a centre CERCA, els centres s’han de sot-

metre a una avaluació científica externa de llur activitat, amb la periodicitat que de-
termini el departament competent en matèria de recerca i universitats, d’acord amb 
la I-CERCA.

2. L’avaluació científica ha de seguir els paràmetres habituals en l’avaluació de 
centres de recerca de característiques similars en el seu àmbit a escala internacional, 
i s’articula pel departament competent en matèria de recerca i universitats, mitjan-
çant la Fundació I-CERCA.

3. Un cop superada l’avaluació periòdica positiva al més alt nivell que l’escala 
d’avaluació emprada permeti, el centre accedeix a un pla de recursos dedicats al fi-
nançament estructural que l’Administració de la Generalitat, mitjançant la Fundació 
I-CERCA, posi a la seva disposició, en la mesura de les disponibilitats pressupos-
tàries.

4. La condició de centre CERCA es perd, prèvia audiència al centre, quan deixi 
de complir les regles específiques i els requisits exigits en el seu reconeixement, o 
en el cas d’obtenir un resultat negatiu en la seva avaluació científica.

Secció 4. La Fundació I-CERCA 

Article 59. Objecte
La Fundació I-CERCA té per objecte el suport als centres CERCA i treballa per 

llur projecció corporativa, institucional i científica; i contribueix a la implementació 
de les polítiques de la Generalitat adreçades als centres de recerca i a altres estruc-
tures en R+D+I.

Article 60. Règim jurídic
1. El règim específic i les excepcions previstes a la secció 2 d’aquest capítol, 

llevat de l’article 52, relatiu al personal investigador amb funcions de direcció, són 
aplicables a la I-CERCA, als efectes de garantir un règim jurídic equiparable que 
faciliti les seves relacions amb els centres, i que contribueixi a l’eficiència en l’acom-
pliment del seu objecte i finalitats.

2. El personal investigador dels centres CERCA i de les universitats poden col·la-
borar amb la I-CERCA, en el desenvolupament de les funcions que té assignades, en 
les tasques d’avaluació i en els projectes o programes que dugui a terme.

Capítol 3. La Fundació ICREA

Article 61. Definició
La fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) és una 

estructura de recerca promoguda i participada per l’Administració de la Generali-
tat que té per objectiu principal contribuir a la captació i retenció de talent interna-
cional, mitjançant un procés de selecció, basat exclusivament en el mèrit científic, i 
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d’acord amb els criteris i procediment aprovats per la Institució; així com contribuir 
significativament a l’excel·lència en recerca.

Article 62. Règim jurídic
1. El règim jurídic dels centres CERCA és aplicable a la ICREA, que disposa del 

mateix grau d’autonomia, així com del mateix règim específic, i de les excepcions 
que estableix, per als centres CERCA del sector públic de la Generalitat, la secció 2  
d’aquest capítol.

2. No poden aplicar-se a la ICREA mesures restrictives o limitatives de la seva 
autonomia, ni cap altra mesura que no sigui aplicable als centres CERCA del sector 
públic.

3. Els investigadors i investigadores ICREA poden desenvolupar la seva activitat 
investigadora a les universitats públiques i a la resta d’agents de recerca del siste-
ma d’R+D+I de Catalunya, mitjançant un conveni d’adscripció, d’acord amb l’arti-
cle 19.3. Els investigadors i investigadores ICREA que, de forma complementària a 
l’activitat de recerca que desenvolupen a la universitat o en un altre agent d’adscrip-
ció, exerceixin en la mateixa universitat o agent d’adscripció funcions docents, de 
director o directora, de direcció d’equips humans, d’instal·lacions, i de programes i 
projectes científics i tecnològics, poden percebre, mentre durin aquestes responsa-
bilitats addicionals, una compensació econòmica, d’acord amb la política retributi-
va de l’entitat d’adscripció. La compensació econòmica s’ha de finançar per l’entitat 
d’adscripció i s’abona a l’investigador directament per ICREA, o excepcionalment 
per l’entitat, en els termes que s’acordi en el conveni. Aquestes responsabilitats addi-
cionals es consideren una activitat efectuada en el marc del règim de dedicació que 
l’investigador té atribuït a ICREA, sens perjudici del règim d’imputació dels resul-
tats de la recerca que s’acordi entre les parts.

4. Els investigadors i investigadores ICREA poden desenvolupar la seva activi-
tat investigadora en altres agents del sistema d’R+D+I de Catalunya, mitjançant un 
conveni de col·laboració científica, d’acord amb aquesta Llei i la Llei de la ciència, 
la tecnologia i la innovació.

Capítol 4. Hospitals universitaris, altres hospitals intensius en R+D+I del 
sistema de salut de Catalunya i els instituts de recerca i innovació en 
salut del sector públic de la Generalitat

Article 63. Recerca
1. Els hospitals universitaris, els altres hospitals intensius en R+D+I del sistema 

de salut de Catalunya i els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de  
la Generalitat, són agents neuràlgics dins del sistema d’R+D+I de Catalunya, per la  
seva gran capacitat de generació de coneixement d’excel·lència i per l’important 
nivell de translació d’aquest coneixement en benefici de la salut i el benestar de 
les persones.

A l’efecte d’aquesta llei es consideren altres hospitals intensius en R+D+I de Ca-
talunya, els hospitals del sistema de salut de Catalunya que, tot i no ser universitaris, 
tenen activitats de col·laboració en R+D+I amb altres agents del sistema de salut de 
Catalunya.

2. Els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat 
són entitats vertebradores de la recerca, de manera coordinada amb els hospitals, i 
actuen com agents gestors i potenciadors de la recerca.

3. Son part destacada de la missió dels hospitals, atès el seu alt valor social i de 
millora de la qualitat de vida de les persones i els seus efectes econòmics, el co-
neixement sobre els determinants ambientals i socials, els fonaments biològics de 
la patologia humana, la recerca en malalties d’alta prevalença i malalties minori-
tàries, la recerca clínica, epidemiològica, en salut pública i el desenvolupament de 
noves teràpies i vacunes, considerant en tot moment l’abordatge de les diferències 

Fascicle segon
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de gènere i sexe, i d’altres línies d’investigació recollides en els plans estratègics de 
recerca i innovació en salut vigents en cada moment, així com el desenvolupament 
de solucions tecnològiques preventives, diagnòstiques i de tractament vinculades a 
la promoció de la salut, la prevenció de malalties i la implementació de la medicina 
personalitzada. La recerca en l’àmbit sanitari requereix l’activitat assistencial dels 
professionals sanitaris.

4. Els concerts formalitzats entre les universitats i les entitats vinculades amb les 
institucions sanitàries, estableixen les bases per garantir l’activitat docent i de recer-
ca de manera coordinada, eficient i transparent, d’acord amb la normativa aplicable 
al règim de concerts.

5. Les institucions concertades, en el seu marc jurídic aplicable, han de poten-
ciar, en la mesura possible i adequada a la seva naturalesa, les activitats de recerca 
i transferència de coneixement al sistema sanitari, a la vegada que afavoreixen el 
desenvolupament i la consolidació de departaments universitaris i serveis assisten-
cials en àrees de coneixement de l’àmbit de la salut, i garanteixen la coordinació 
entre les diferents entitats implicades.

6. Els hospitals universitaris, els altres hospitals intensius en R+D+I del sistema 
de salut de Catalunya formen, juntament amb les universitats, els professionals de la 
salut en les competències, habilitats i actituds necessàries per a l’exercici de la seva 
professió; desenvolupen majoritàriament la recerca bàsica i aplicada en l’àmbit de 
les ciències de la salut; impulsen l’entorn socioeconòmic vinculat, i atrauen capital 
privat i mecenatge al sistema d’R+D+I. La formació doctoral en l’àmbit de la salut 
requereix la coordinació i aportació cabdal dels seus hospitals.

7. La destacable recerca en salut efectuada pels hospitals universitaris, els al-
tres hospitals intensius en R+D+I del sistema de salut de Catalunya i els instituts 
de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat es complementa i 
reforça amb la que efectuen els hospitals associats a les universitats, altres centres 
hospitalaris, equips d’atenció primària, centres sociosanitaris, centres de salut men-
tal integrats al sistema de salut de Catalunya, i altres institucions que desenvolupen 
activitat en l’àmbit de la recerca en salut.

8. Les aliances en l’àmbit de la recerca en salut, com l’Aliança IRISCAT (Insti-
tuts de Recerca i Innovació en Salut de Catalunya), són agrupacions estratègiques i 
espais de cooperació que potencien exponencialment l’impacte de la recerca efec-
tuada pels seus agents integrats.

Article 64. Polítiques públiques de recerca en salut
1. L’Administració de la Generalitat ha de mantenir i reforçar les polítiques d’im-

puls del talent i d’incorporació de personal investigador, tècnic i gestor als hospitals 
universitaris, als altres hospitals intensius en R+D+I del sistema de salut de Catalu-
nya i als instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat i 
entitats vinculades. De manera conjunta, cal desenvolupar una gestió adequada dels 
professionals sanitaris i altres recursos humans amb dedicació a la recerca que en 
maximitzi la capacitat científica i tècnica i faciliti la formació, la mobilitat i la in-
tensificació en R+D+I.

2. Els hospitals universitaris, els altres hospitals intensius en R+D+I del sistema 
de salut de Catalunya i els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de 
la Generalitat han de dur a terme una planificació estratègica dels recursos humans 
dedicats a activitats d’R+D+I de què disposen, amb la finalitat de garantir la major 
participació possible dels professionals i la generació d’un impacte màxim sobre l’ac-
ció investigadora.

3. Les polítiques públiques de la Generalitat relatives als recursos humans 
dedicats a la recerca dels hospitals universitaris, els altres hospitals intensius en  
R+D+I del sistema de salut de Catalunya i els instituts de recerca i innovació en sa-
lut del sector públic de la Generalitat, han d’incloure, dins del marc legal aplicable, 
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la tutorització, l’avaluació continuada, la formació contínua per competències, els 
reconeixements, els incentius i la supervisió orientada a la millora, entre d’altres.

4. L’Administració de la Generalitat, els hospitals universitaris, els altres hospi-
tals intensius en R+D+I del sistema de salut de Catalunya i els instituts de recerca 
i innovació en salut del sector públic de la Generalitat han de facilitar la mobilitat 
del personal investigador, tècnic i gestor per afavorir el desenvolupament de la seva 
activitat en altres agents de recerca o de suport a la recerca del sistema d’R+D+I de 
Catalunya, i la cooperació professional amb altres àmbits de coneixement, en el 
marc legal aplicable. De la mateixa manera han d’impulsar i aplicar polítiques es-
pecífiques d’enfortiment institucional, de coneixement d’excel·lència, de suport a in-
fraestructures científiques i tècniques i de foment i impuls de la innovació en salut, 
mitjançant els instruments corresponents, així com d’incorporació de la perspectiva 
de gènere en la recerca en salut.

5. Aquest article també és aplicable, en els termes que determini el departament 
competent en matèria de salut, als hospitals i altres centres de salut integrats al sis-
tema de salut de Catalunya que desenvolupen activitat en l’àmbit de la recerca en 
salut.

Capítol 5. Infraestructures cientificotècniques singulars del sector públic 
de la Generalitat

Article 65. Infraestructures científiques singulars 
1. Les infraestructures cientificotècniques singulars del sector públic de la Ge-

neralitat són grans instal·lacions, recursos, equipaments i serveis altament especia-
litzats i únics en el seu gènere, que s’ofereixen a la comunitat científica per dur a 
terme recerca i desenvolupament d’avantguarda i màxima qualitat científica, en àm-
bits singulars que requereixen un important finançament d’inversió, manteniment i 
operativitat.

2. El caràcter excepcional, en el seu àmbit específic, de les infraestructures cien-
tificotècniques singulars del sector públic de la Generalitat, així com les importants 
inversions públiques que s’hi destinen, comporta que siguin considerades estructu-
res obertes i posades a disposició de la comunitat científica i de les empreses inno-
vadores, en el seu més gran abast, d’acord amb el règim propi de funcionament de 
cada infraestructura.

3. El departament competent en matèria de recerca i universitats, amb la partici-
pació efectiva de la resta de departaments presents a la CIRI, ha de potenciar l’ex-
plotació i coordinació òptima de les diferents infraestructures cientificotècniques 
singulars del sector públic de la Generalitat, i treballar, juntament amb les pròpies 
infraestructures, perquè en el seu àmbit singular de recerca contribueixin notable-
ment a l’impuls, consolidació i innovació de la indústria i al creixement de l’activitat 
econòmica.

4. L’Administració de la Generalitat ha de promoure la cooperació i la coordina-
ció entre totes les infraestructures de recerca situades a Catalunya, sens perjudici de 
llur titularitat, en especial les incorporades al Mapa d’Infraestructures científic-tèc-
niques singulars, així com ha de fomentar la col·laboració amb infraestructures de re-
cerca internacionals i la participació en xarxes d’infraestructures i en els organismes 
internacionals vinculats, per tal d’optimitzar el seu funcionament i posar a l’abast 
dels investigadors i investigadores del país, de l’àmbit públic i privat, tots els recursos 
necessaris per garantir la màxima competitivitat a escala internacional.

5. L’Administració de la Generalitat, mitjançant els departaments competents 
en matèria de recerca i universitats i d’innovació ha de promoure la compartició, 
la cooperació i la coordinació dels agents de recerca del sector públic del sistema 
d’R+D+I de Catalunya, amb altres agents d’R+D+I ubicats a Catalunya, de mane-
ra especialment integradora amb els centres del Consell Superior d’Investigacions 
Cien tífiques (CSIC) i els Centres d’Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER), entre 
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altres, així com també amb els agents internacionals, impulsant la recerca interdisci-
plinària, la participació en xarxes i plataformes europees i internacionals i l’atracció 
de centres de referència internacionals en R+D+I que aportin competitivitat al siste-
ma d’R+D+I de Catalunya, mitjançant l’establiment d’aliances estratègiques i altres 
formes de partenariat i col·laboració que es puguin establir.

Article 66. Polítiques públiques de la Generalitat
1. El Govern ha de prioritzar les infraestructures cientificotècniques singulars 

del sector públic de la Generalitat en els àmbits de recerca necessaris per a la comu-
nitat científica i que comportin internacionalment un avantatge estratègic o compe-
titiu per a Catalunya.

2. El Govern, en la definició estratègica i la planificació de les infraestructures 
cientificotècniques singulars del sector públic de la Generalitat, ha de garantir que 
puguin desenvolupar tot el seu potencial i actuar com a motor dinamitzador de la 
recerca; així com fomentar la interdisciplinarietat necessària per a la recerca de 
frontera i la valorització socioeconòmica de les seves activitats.

3. Les polítiques públiques de la Generalitat han de facilitar l’accés del personal 
investigador dels agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector pú-
blic de la Generalitat, a grans infraestructures cientificotècniques singulars de fora 
de Catalunya, i fomentar la col·laboració i participació del personal investigador, 
tècnic de suport a la recerca i gestor de la recerca.

4. Les polítiques públiques de la Generalitat han de prioritzar la incorporació de 
les e-infraestructures en els agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del 
sector públic de la Generalitat; l’accés a bases de dades sofisticades; i el desenvolu-
pament de portals, plataformes i xarxes virtuals de recerca col·laborativa avançada i 
oberta a tots els àmbits i sectors.

Títol 5. Altres agents del sistema d’R+D+I de Catalunya

Article 67. Parcs científics i tecnològics 
1. Els parcs científics i tecnològics són instal·lacions i organitzacions vinculades 

a un espai físic i al seu entorn territorial, amb l’objectiu de promoure i facilitar la 
recerca, la innovació i la competitivitat de les entitats que hi treballen, fent ús de les 
seves instal·lacions o de la seva organització.

2. Els parcs científics i tecnològics han de treballar, amb visió a mitjà i llarg ter-
mini, per generar coneixement juntament amb les universitats, els centres de recerca 
i altres entitats públiques i privades, incorporades o associades, per potenciar el seu 
entorn d’influència territorial i social, en tots els àmbits.

3. Els parcs científics i tecnològics han de proporcionar espais de qualitat orien-
tats a l’aplicació del coneixement; i potenciar la capacitat tractora de centres tecno-
lògics, empreses, estructures de valorització i incubadores especialitzades.

Article 68. Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
1. El CSUC és un agent del sistema d’R+D+I de Catalunya que treballa fona-

mentalment per compartir i mancomunar serveis de les entitats consorciades, i que 
persegueix millorar l’eficàcia, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema universitari i 
de recerca, d’acord amb els seus estatuts.

2. La normativa pròpia del sector públic de la Generalitat sobre despeses de per-
sonal, que es destini específicament al conjunt del seu sector públic, ha de facilitar 
al CSUC l’assoliment dels seus objectius amb eficàcia i eficiència, simplificant en la 
mesura possible els procediments.

Article 69. Serveis cientificotècnics i altres infraestructures de suport i 
de cooperació entre agents
1. Els agents del sistema d’R+D+I de Catalunya poden constituir agrupacions 

entre ells o amb altres agents de fora del sistema, amb els objectius de cooperació, 



BOPC 103
8 de setembre de 2021

3.01.01. Projectes de llei 49 

compartició i potenciació que acordin. L’entitat resultant de l’agrupació es considera 
agent integrat en el sistema d’R+D+I de Catalunya.

2. Els observatoris científics, els biobancs, les col·leccions científiques de refe-
rència, els estabularis, els museus i arxius que desenvolupen recerca, els portals i 
les plataformes, les biblioteques de referència científica, els centres d’estudis i de 
recerca territorials o locals, i qualssevol altres instal·lacions que puguin ser suscep-
tibles d’assimilar-s’hi, desenvolupen una important funció de suport i potenciació 
de la recerca i de la seva difusió, i són considerats agents del sistema d’R+D+I de 
Catalunya.

3. Els serveis cientificotècnics poden desenvolupar recerca, especialment re-
cerca tecnològica i de processos d’administració i innovació i, a aquest efecte, po-
den comptar amb personal investigador i personal tecnòleg i tècnic de suport a la 
recerca i personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en 
R+D+I, d’acord amb el règim aplicable a l’agent respectiu. L’activitat de foment de 
l’Administració de la Generalitat ha de considerar la recerca efectuada per aquests 
serveis, en els termes que escaiguin.

Article 70. Centres tecnològics
1. Els centres tecnològics i les seves agrupacions són estructures generadores i 

proveïdores de tecnologia innovadora i diferencial per donar resposta a les neces-
sitats de les empreses i altres entitats públiques i privades, i potenciar la seva com-
petitivitat.

2. Els centres tecnològics treballen al servei dels agents del sistema d’R+D+I de 
Catalunya, especialment universitats, centres i instituts de recerca. Els centres tec-
nològics també poden desenvolupar funcions d’intermediació entre les empreses i 
altres entitats públiques i privades i els agents generadors de coneixement.

3. Els centres tecnològics han de desenvolupar, juntament amb altres agents del 
sistema d’R+D+I de Catalunya, una funció destacada com a impulsors del teixit eco-
nòmic innovador en sectors estratègics per a Catalunya, i com a promotors d’alian-
ces amb els principals agents d’innovació nacionals i internacionals.

4. L’Administració de la Generalitat, i els agents de recerca del sistema d’R+D+I  
de Catalunya, col·laboren amb els centres tecnològics per potenciar el valor de la re-
cerca, el coneixement, la transferència, la valorització, la internacionalització i l’ac-
cés a fonts de finançament públic i privat.

5. L’Administració de la Generalitat, i els agents de recerca del sistema d’R+D+I  
de Catalunya, treballen juntament amb els centres tecnològics i les empreses per 
potenciar el valor de la recerca, per optimitzar les accions de transferència del co-
neixement i per incrementar l’accés a fonts de finançament públic i privat vinculat a 
donar resposta a les necessitats del mercat i de la societat.

6. L’Administració de la Generalitat dona suport als centres tecnològics del siste-
ma d’R+D+I de Catalunya, en el marc de les seves polítiques públiques. Els centres 
tecnològics que rebin fons amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya han de superar un procés d’avaluació externa independent.

Article 71. Empreses intensives en R+D+I situades a Catalunya
1. Les empreses innovadores són agents impulsors dels sistema d’R+D+I de Ca-

talunya, com a país de base industrial, dinàmic, emprenedor i inclusiu, especialment 
en les estratègies públiques de competitivitat i creixement econòmic.

2. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar la transferència de coneixe-
ment i la incorporació al sector empresarial dels resultats de la recerca i de les tecno-
logies i eines d’innovació, mitjançant la millora dels mecanismes de comercialització 
de tecnologia dels agents de recerca del sector públic del sistema d’R+D+I de Catalu-
nya, l’establiment de programes de valorització dels resultats de la recerca, i l’impuls 
de la cultura emprenedora i la creació d’empreses intensives en R+D+I.
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3. L’Administració de la Generalitat, mitjançant el departament competent en 
matèria d’indústria i la participació de la resta de departaments que desenvolupen 
polítiques en recerca i innovació, ha de donar suport a les activitats d’R+D+I de les 
empreses, i fomentar la cooperació públic-privada en els diferents àmbits de conei-
xement, per tal de donar resposta als reptes i necessitats plantejades pel teixit pro-
ductiu i per la societat en general.

Títol 6. Les agències de suport i finançament del sistema d’R+D+I de 
Catalunya

Article 72. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
1. L’AGAUR és una agència de finançament dels programes i les línies de foment 

de la recerca que li siguin encomanats per l’Administració de la Generalitat o altres 
entitats públiques, mitjançant contracte programa o encàrrecs específics; i desenvo-
lupa la seva activitat d’acord amb la Llei 7/2001, de 31 de maig, els seus estatuts, la 
normativa en matèria de subvencions i la resta de normativa aplicable.

2. L’AGAUR gestiona el finançament de fons públics destinats a la recerca 
d’acord amb els principis d’avaluació, eficiència, qualitat, publicitat, transparència 
i objectivitat; garanteix el retiment de comptes; facilita el seguiment de les actua-
cions; i racionalitza la gestió, amb reducció de les càrregues administratives.

3. El foment de la recerca que es gestiona per l’AGAUR ha de tenir en compte el 
marc de les directrius, plans i programes europeus; i contribuir a conformar l’espai 
europeu de recerca, d’acord amb els principis següents:

a) Els procediments han d’evitar l’excés de regulació i han de ser transparents i 
entenedors.

b) L’avaluació ha de ser de caràcter estrictament científic i d’acord amb estàn-
dards europeus d’avaluació de la recerca.

c) L’actuació de l’AGAUR s’ha de regir per criteris d’eficiència, simplificació, 
agilitat, ètica, sostenibilitat, perspectiva de gènere, així com per criteris socials i 
mediambientals, d’impacte de l’activitat desenvolupada i d’obtenció de resultats.

4. Les subvencions derivades de les accions de foment en l’àmbit de la recerca, 
amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, han de ser compatibles 
amb el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat finan-
cera. Un cop concedides, no poden ser reduïdes parcialment o totalment per aquesta 
causa.

5. Les convocatòries per al finançament de la recerca i la innovació han de fa-
cilitar, sempre que sigui possible, el cofinançament amb aportacions o altres tipus 
de participacions per part de persones físiques o jurídiques privades, que a la vega-
da els comportin beneficis relacionats amb aquestes aportacions, com pot ser, entre 
d’altres, disposar d’un retorn sobre els resultats i la participació en royalties, en els 
termes que cada convocatòria determini, d’acord amb la normativa aplicable i amb 
el que, a partir d’aquesta, les parts puguin convenir.

Article 73. Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)
L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) va ser creada com a or-

ganisme executor de les polítiques del Govern en els àmbits de la innovació, la trans-
ferència tecnològica, la internacionalització, el foment i la captació d’inversions, i 
el millorament continuat de la productivitat de l’empresa. ACCIÓ dona suport en el 
disseny i l’execució de les polítiques d’innovació en qualsevol àmbit de l’empresa i 
en qualsevol sector. ACCIÓ es considera l’agència d’innovació empresarial del sis-
tema d’R+D+I de Catalunya.

Article 74. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS)
L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) és una en-

titat estratègica de la Generalitat en l’àmbit de la salut que va ser creada amb l’ob-
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jectiu de generar coneixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, 
seguretat i sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya; per facilitar la presa de 
decisions a la ciutadania, professionals i gestors de l’àmbit de la salut, i als òrgans 
responsables de la planificació en salut; així com facilitar la implicació dels profes-
sionals sanitaris en el sistema, i la seva corresponsabilitat en la consecució de les 
finalitats comunes i la qualitat de l’atenció. Desenvolupa tasques d’avaluació i de fi-
nançament de la recerca en l’àmbit de les seves funcions.

Títol 7. Promoció i transmissió dels resultats de la recerca

Article 75. Transferència i transmissió del coneixement
1. La transmissió activa del coneixement a la societat, a través de les activitats 

científiques i del seu desenvolupament, és una important funció d’interès social per 
part dels agents del sistema d’R+D+I de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a la 
competitivitat del sector econòmic, empresarial, social i cultural; a l’acompliment 
dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’ONU, locals, nacionals i 
globals; a la millora del sector públic; al respecte als drets humans i a l’increment 
de la qualitat de vida.

2. Els departaments competents en matèria d’universitats i recerca, salut, serveis 
socials, empresa, polítiques digitals, administració pública, economia, patrimoni 
cultural i històric, i la resta de departaments que per raó de matèria contribueixen a 
la recerca i la innovació, juntament amb les universitats i els altres agents de recer-
ca del sistema d’R+D+I de Catalunya, han d’impulsar la transferència del coneixe-
ment com a element imprescindible i indissociable de l’activitat investigadora, i han 
de promoure la col·laboració amb els sectors socials, econòmics i empresarials, als 
efectes de facilitar la transmissió eficient de coneixement a les empreses, a les insti-
tucions i a la societat en general.

3. Les polítiques públiques de la Generalitat han de fomentar un sistema de trans-
ferència de tecnologia i de transmissió del coneixement altament professionalitzat i 
proactiu, de proximitat i especialitzat, amb massa crítica suficient per traslladar de 
manera eficient els resultats de la recerca a la societat.

4. L’Administració de la Generalitat, els agents de recerca del sector públic del 
sistema d’R+D+I de Catalunya han de contribuir al treball de creació i innovació 
conjuntes entre el personal investigador i els emprenedors i emprenedores; i coope-
rar per integrar esforços i coneixements, promovent contactes, facilitant informació 
i, quan escaigui, mitjançant l’impuls d’espais de trobades i de plataformes obertes 
de compartició de coneixements i necessitats, que tinguin en compte les caracte-
rístiques específiques del territori i contribueixin a l’especialització intel·ligent, la 
consolidació, l’impuls i la sostenibilitat de la indústria catalana de manera descen-
tralitzada. La transferència i innovació que impulsi i fomenti l’Administració de la 
Generalitat també ha de ser efectiva en l’economia de les comarques amb municipis 
petits, en despoblació o d’alta muntanya.

5. L’Administració de la Generalitat, i els agents de recerca del sector públic del 
sistema d’R+D+I de Catalunya han d’actuar de manera activa i amb visió de valor, 
en la gestió de la propietat industrial i intel·lectual, en totes les formes i variants, i en 
les diferents etapes d’aquesta gestió.

6. La contractació per portar a terme els treballs de recerca o de caràcter tècnic 
previstos a l’article 79.2 d), ha d’atendre el principi de compensació. Els agents de 
recerca del sector públic del sistema d’R+D+I de Catalunya han de ser compensats, 
com a mínim, pels costos, directes i indirectes, que siguin atribuïbles a cada con-
tracte. El principi de compensació s’ha de promoure en els supòsits de col·laboració 
i titularitat compartida dels resultats, en els termes que acordin les parts en el marc 
del règim jurídic aplicable als convenis de col·laboració científica.
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Article 76. Models de transferència, transmissió i intercanvi de 
coneixement
1. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar, juntament amb els agents de 

recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic de la Generalitat, un 
model propi de gestió de la innovació i la transferència, i models específics adaptats 
a les característiques dels diferents agents. 

2. El model sistèmic ha de posar en valor les diferents estructures de transferèn-
cia i innovació existents, i potenciar la compartició i agregació tant de les mateixes 
estructures com del personal especialitzat en patents, gestors de contractes i experts 
en declaració d’invencions. El model d’innovació i transferència propi del sistema 
d’R+D+I de Catalunya ha de disposar dels recursos i mitjans suficients amb un fi-
nançament estructural, en el marc de les disponibilitats pressupostàries, i el seu ren-
diment ha de ser avaluat periòdicament.

3. El model específic dels diferents agents de recerca del sistema d’R+D+I de Ca-
talunya del sector públic de la Generalitat ha de ser aprovat pel mateix agent, d’acord 
amb les seves característiques i necessitats, de manera que s’asseguri la proximitat 
al personal investigador i als grups de recerca. L’Administració de la Generalitat ha 
d’impulsar i potenciar, amb mesures de foment estratègic, les unitats d’innovació, 
transferència i valorització, les acceleradores de projectes i la professionalització en 
totes les etapes de la gestió. 

4. Els instruments de transferència, transmissió i intercanvi del coneixement han 
de ser competitius i transparents, mitjançant procediments àgils i eficients, sense 
que suposin càrregues administratives innecessàries en la seva sol·licitud i atorga-
ment; i minimitzant l’impacte administratiu en els processos de transferència des 
del sector públic.

Article 77. Cultura, educació científica i capacitat innovadora 
1. L’Administració de la Generalitat, mitjançant els departaments competents en 

matèria de recerca i universitats i d’educació i, si escau, amb la participació de la 
resta de departaments representats a la CIRI, ha de fomentar les vocacions investi-
gadores i emprenedores, promoure la cultura i l’educació científica en tots els seus 
àmbits, així com la capacitat innovadora en tots els nivells del sistema educatiu i en 
les activitats de formació, amb l’objectiu, entre d’altres, de corregir amb accions po-
sitives la bretxa de gènere, així com vetllar pels col·lectius infrarepresentats com el 
de persones amb discapacitat; i contribuir a la capacitat i implicació de la ciutadania 
en la participació activa en aquests àmbits.

2. Els agents del sistema d’R+D+I de Catalunya han de contribuir, en el marc de 
la seva competència, a la promoció de la cultura científica, com a part integrant de la 
seva missió.

3. L’Administració de la Generalitat i les universitats han de potenciar la forma-
ció dels estudiants de grau en la gestió de la recerca i la innovació, i de manera més 
intensiva, en els estudis de postgrau, en col·laboració, quan escaigui, amb la resta 
d’agents del sistema d’R+D+I de Catalunya.

4. L’Administració de la Generalitat i les universitats, han d’impulsar programes 
de formació continuada i específica en temes d’innovació i transferència del conei-
xement, adreçats al personal investigador, tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i 
al personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en R+D+I,  
en col·laboració, quan escaigui, amb la resta d’agents del sistema d’R+D+I de Ca-
talunya.

5. El personal investigador, tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i el personal 
d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en R+D+I han de partici-
par en la divulgació i comunicació a la societat dels principals aspectes de la recerca 
que desenvolupen i del seu impacte, de forma entenedora i accessible.
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Article 78. Informació i transmissió del coneixement
1. L’Administració de la Generalitat ha de formular una política pròpia de cièn-

cia oberta relativa als agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sec-
tor públic de la Generalitat, que sigui compatible i assimilable a la dels països més 
avançats, d’acord amb els rànkings internacionals vigents en cada moment, i en tots 
els àmbits de progrés del coneixement.

2. El departament competent en matèria de recerca i universitats i els agents de 
recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic de la Generalitat, con-
juntament amb els departaments competents en gestió, protecció i difusió de dades 
de l’Administració de la Generalitat, han de facilitar accions de difusió i, si escau, 
l’accés obert als usuaris finals, als ciutadans, a les organitzacions que representen, 
a la societat i a les empreses, dels resultats de la recerca finançada amb càrrec als 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya, en les condicions que s’estableixin en 
les corresponents accions de foment, com a mesura efectiva per millorar el seu im-
pacte econòmic i social.

3. El departament competent en matèria de recerca i universitats, juntament amb 
la resta de departaments de l’Administració de la Generalitat, amb les universitats 
públiques i altres agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector pú-
blic de la Generalitat, han de treballar per millorar:

a) La coordinació en l’adquisició de bibliografia i informació científica, així com 
la compartició de costos, incrementant l’eficiència i la disminució de costos admi-
nistratius i eliminant les despeses innecessàries.

b) L’habilitació d’infraestructures i procediments amb la finalitat que el personal 
investigador pugui dipositar la producció de la seva activitat científica i emmagatze-
mar les dades recollides o produïdes en l’activitat de recerca en repositoris que ga-
ranteixin l’accés obert a la informació produïda pel sistema, de manera entenedora 
i dins del marc legal aplicable, per tal de generar un espai comú de qualitat i valor 
afegit. De la mateixa manera, aquests repositoris han de permetre que les dades si-
guin localitzables, accessibles, reproduïbles i interoperables en el marc ètic i de res-
pecte al treball científic aliè, de què s’ha dotat el sistema català d’R+D+I.

c) La publicació de dades de forma normalitzada, seguint protocols d’interopera-
bilitat i emprant identificadors internacionals.

4. L’Administració de la Generalitat gaudeix, en els termes establerts a les ac-
cions de foment amb càrrec als seus pressupostos, i amb ple respecte a la confiden-
cialitat de les dades, del dret d’accedir gratuïtament a la informació dels resultats de 
la recerca que ha finançat íntegrament, amb la finalitat d’utilitzar-la per a l’elabora-
ció, l’aplicació i el seguiment dels seus programes i polítiques públiques.

5. Els agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic de la 
Generalitat, han de proveir l’Administració de la Generalitat, i el propi sistema, de 
la informació necessària per fer seguiment estadístic i per proposar i desenvolupar 
polítiques públiques generals i sectorials, i per facilitar-ne el seguiment i, si escau, 
el manteniment, la modificació o substitució.

6. L’estratègia catalana de ciència oberta ha de considerar i incorporar, en els ter-
mes que corresponguin, allò que estableix aquest article.

Article 79. Aplicació del dret privat a determinats contractes
1. Els contractes formalitzats pels agents de recerca del sector públic del sistema 

d’R+D+I de Catalunya, relatius a la promoció, gestió i transmissió de resultats de 
l’activitat d’R+D+I, es regeixen pel dret privat, amb subjecció al principi de llibertat 
de pactes.

2. Poden ser adjudicats de forma directa els contractes següents:
a) Contractes de societat subscrits per a la constitució o participació en societats.
b) Contractes de col·laboració per a la valorització i transferència de resultats de 

l’activitat d’R+D+I.
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c) Contractes de transmissió a tercers de drets sobre els resultats de l’activitat 
d’R+D+I en els supòsits següents:

– Quan els drets es transmetin a una administració pública o, en general, a qual-
sevol persona jurídica de dret públic o privat que pertanyi al sector públic.

– Quan els drets es transmetin a una entitat sense ànim de lucre, declarada d’uti-
litat pública.

– Quan fos declarat desert el procediment promogut per l’alienació o aquest re-
sultés fallit com a conseqüència de l’incompliment de llurs obligacions per part de 
l’empresa o entitat adjudicatària, sempre que no hagués transcorregut més d’un any 
des de la resolució o acord que declarés la circumstància habilitant.

– Quan la titularitat del dret correspongués a dos o més propietaris i la transmis-
sió s’efectuï a favor d’un o més copropietaris.

– Quan la transmissió s’efectuï a favor de qui ostenta un dret d’adquisició pre-
ferent.

– Quan la titularitat del dret correspongui a dos o més propietaris algun dels 
quals no pertanyi al sector públic i el copropietari o copropietaris privats haguessin 
formulat una proposta concreta de condicions de la transmissió.

– Quan, per les peculiaritats del dret, la limitació de la demanda, la urgència re-
sultant d’esdeveniments imprevisibles o la singularitat de l’operació, sigui procedent 
l’adjudicació directa.

– Quan resulti procedent per la naturalesa i les característiques del dret o de la 
transmissió, segons la normativa vigent, com és el cas de les llicències de ple dret o 
de les llicències obligatòries.

d) Contractes de prestació de serveis de recerca i assistència tècnica amb entitats 
públiques i privades, per al desenvolupament de treballs de caràcter científic i tècnic 
o per al desenvolupament d’ensenyaments d’especialització o activitats específiques 
de formació. No obstant l’anterior, si l’entitat receptora del servei és una entitat del 
sector públic subjecte a la normativa de contractes del sector públic, aquesta s’haurà 
d’ajustar a les prescripcions d’aquesta normativa per a la tramitació i formalització 
del contracte.

3. La transmissió a tercers de drets sobre els resultats de l’activitat de recerca, 
bé sigui per a la cessió de la titularitat d’una patent, per a la concessió de llicències 
d’explotació o per a les transmissions i contractes relatius a la propietat intel·lectual, 
es regirà pel dret privat, i s’ha d’efectuar mitjançant una contraprestació que es cor-
respongui al seu valor de mercat.

Títol 8. Internacionalització i acció exterior en R+D+I

Article 80. Internacionalització
1. El sistema d’R+D+I de Catalunya s’incardina en l’àmbit comunitari europeu, 

com a part integrant de l’espai europeu de recerca i coneixement, i també es vincula 
amb altres organismes i institucions internacionals en R+D+I, en l’àmbit de compe-
tència de la Generalitat.

2. La Generalitat, en l’àmbit de la seva competència i en el marc de la gover-
nança que estableix el títol 1 de la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació, 
participa en:

a) La formació de les posicions de l’Estat davant la Unió Europea, especialment 
davant del Consell de Ministres, en els afers relatius a la competència o als inte-
ressos de Catalunya, en els termes que estableixen l’EAC i la legislació en matèria 
d’R+D+I.

b) La definició de les polítiques en R+D+I de la Unió Europea d’interès a Cata-
lunya.

c) El suport a la participació del personal investigador del sistema d’R+D+I de 
Catalunya en les associacions i els consells científics internacionals.
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3. L’exercici de les funcions regulades en aquest títol s’han de dur a terme de 
conformitat amb les atribucions que corresponen al departament competent en ma-
tèria d’acció exterior de l’Administració de la Generalitat.

Article 81. Comunitat investigadora a l’exterior
1. Es reconeix a la comunitat investigadora a l’exterior, amb vincles amb el siste-

ma d’R+D+I de Catalunya, la seva contribució a l’avenç del coneixement, la difusió, 
la visibilitat i el reconeixement de la ciència. La comunitat investigadora a l’exte-
rior es considera vinculada al sistema d’R+D+I de Catalunya, als efectes d’aquesta  
Llei.

2. L’Administració de la Generalitat ha d’establir connexions amb la comunitat 
investigadora a l’exterior per reforçar els seus vincles amb Catalunya, i promoure 
la seva col·laboració amb els investigadors i investigadores dels agents del sistema 
d’R+D+I de Catalunya, i amb altres activitats vinculades als plans i programes que 
es desenvolupin al país.

Article 82. Promoció científica a l’exterior
1. L’Administració de la Generalitat ha de projectar l’acció exterior dels investi-

gadors i investigadores dels agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del 
sector públic de la Generalitat i promocionar els interessos de Catalunya en l’àmbit 
de competència de la Generalitat i en el marc legal aplicable.

2. L’Administració de la Generalitat i els agents de recerca del sector públic del 
sistema d’R+D+I de Catalunya, han de treballar per a l’impuls de Catalunya en la 
compartició i col·laboració científica internacional, i per a la difusió i el reconeixe-
ment de la recerca que es desenvolupa prioritàriament des de Catalunya, amb l’ob-
jectiu d’ampliar la col·laboració, connexió i projecció internacional del talent, des-
envolupar aliances estratègiques amb països i regions capdavanteres i contribuir a 
la captació de fons internacionals per a la recerca, la valorització i la transferència 
de coneixements.

Article 83. Programes estratègics de captació de talent investigador 
internacional
1. L’Administració de la Generalitat ha de reforçar i prioritzar els programes es-

tratègics de caràcter competitiu actius, o impulsar-ne de nous, que tinguin per ob-
jectiu la captació, retorn i retenció de talent investigador internacional als agents de 
recerca del sector públic del sistema d’R+D+I de Catalunya.

2. Les universitats públiques que impulsen programes propis d’R+D+I amb l’ob-
jectiu de captació, retorn i retenció de talent investigador internacional poden dispo-
sar de finançament amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, mitjançant con-
tracte programa subjecte a l’avaluació de resultats, en el marc de l’article 118.1.b) de 
la Llei d’universitats de Catalunya, per a la contractació de personal investigador, 
d’acord amb les modalitats contractuals de la Llei de la ciència, la tecnologia i la 
innovació. Aquestes iniciatives universitàries es canalitzen a través dels programes 
conjunts que es duen a terme entre l’Administració de la Generalitat i les universitats 
públiques, o mitjançant l’impuls de noves iniciatives o programes, en funció de les 
disponibilitats pressupostàries.

3. L’impuls de programes propis d’R+D+I amb l’objectiu de captació, retorn i re-
tenció de talent investigador internacional, es pot fer extensiu a d’altres agents del 
sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic de la Generalitat, en el marc de llur 
normativa.
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Títol 9. El mecenatge en R+D+I

Capítol 1. Disposicions generals

Article 84. Mecenatge i entitats beneficiàries
1. A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per mecenatge tota contribució privada apor-

tada de forma altruista en benefici de l’R+D+I de Catalunya.
2. A l’efecte d’aquesta Llei, té la condició de mecenes tota persona física o ju-

rídica, herència jacent, comunitat de béns i altres organitzacions sense personalitat 
jurídica, que constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles 
d’imposició, que realitzen aportacions considerades mecenatge.

3. Els agents de recerca del sector públic del sistema d’R+D+I de Catalunya han 
de treballar per a l’obtenció de donacions i l’aconseguiment de mecenatge de qualse-
vol tipus i per a qualsevol finalitat en l’àmbit de les seves activitats en R+D+I.

4. Els departaments competents en matèria d’universitats i recerca i en innova-
ció, i la resta de departaments representats a la CIRI, d’acord amb el departament 
competent en matèria de tributs, i en l’àmbit de competència de la Generalitat, han 
d’impulsar i proposar al Govern i, si escau, per a la seva elevació al Parlament de 
Catalunya, mesures fiscals i de qualsevol altre ordre, que promoguin el mecenatge 
científic.

Article 85. Activitats prioritàries de mecenatge en R+D+I
Les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya poden establir anualment 

una relació d’activitats prioritàries de mecenatge en R+D+I i determinar els agents 
beneficiaris, i poden elevar, quan escaigui, fins a cinc punts percentuals els percen-
tatges i límits de les deduccions establertes en la fiscalitat de la seva competència 
aplicable a l’R+D+I, determinant amb caràcter previ quines deduccions existents po-
den ser objecte de deducció incrementada.

Article 86. Modalitats ordinàries de mecenatge
1. Les aportacions dels mecenes han de ser gratuïtes o a un preu notòriament in-

ferior al valor del mercat, determinat pel departament competent en matèria d’eco-
nomia.

2. El mecenatge pot revestir, entre d’altres, les modalitats següents:
a) Donacions.
b) Constitució d’ús de fruit sobre béns o drets.
c) Disposicions testamentàries o pactes successoris.
d) Dipòsits i comodats.
e) Cessió d’ús de béns.
f) Acords, convenis, contractes o altre acte jurídic que generi obligacions amb 

càrrec al mecenes, sense contraprestació o amb contraprestació notòriament inferior 
al valor de mercat, que hagin estat acceptades per l’entitat beneficiària.

g) Condonacions o assumpció total o parcial de deutes.
h) Pagament de quotes de filiació a associacions o organismes que no es corres-

ponguin al dret a percebre contraprestació.
i) Transmissió gratuïta de patents o sol·licitud de patents o de drets d’explotació.
j) Creació i sosteniment de programes de beques i contractes de recerca.
k) Altres modalitats que siguin reconegudes per l’Administració tributària de 

Catalunya.
3. Pot acordar-se la imposició de condicions, càrregues o modes al beneficiari 

de l’aportació mitjançant l’establiment de condicions raonables, sempre que siguin 
acceptades per aquest, d’acord amb l’interès públic, i compatibles amb les compe-
tències, funcions i finalitats de l’entitat beneficiària. A aquest efecte es pot sol·licitar 
l’informe del Consell del Mecenatge en R+D+I de Catalunya.

4. L’entrega de béns, prestació de serveis o qualsevol altra obligació per part del 
mecenes en favor de l’entitat beneficiària, en les seves diverses modalitats, realitza-
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des en les condicions determinades en aquesta Llei, no tenen causa onerosa i, per 
tant, no s’han de considerar incloses en la normativa de contractes del sector públic. 
Tampoc s’han de considerar realitzades en l’àmbit de l’activitat empresarial o pro-
fessional, ni pròpies d’una relació laboral.

Article 87. Accions institucionals de la Generalitat de Catalunya
L’Administració de la Generalitat ha d’adoptar mesures de suport al mecenatge 

d’acord amb el següent:
a) Promoure mesures de professionalització de la gestió del mecenatge, amb per-

fils adequats per a la captació de recursos filantròpics, buscant sempre la millor 
adaptació d’aquests recursos a la naturalesa i objectius dels agents beneficiaris.

b) Facilitar la constitució de fons propis, de caràcter fiduciari o especial, d’acord 
amb el Codi civil de Catalunya, o altres tipus de fons admesos en dret, que perme-
tin capitalitzar els agents de recerca del sector públic del sistema d’R+D+I de Ca-
talunya, i garantir el finançament continuat a mitjà i llarg termini de la recerca que 
efectuen o a la qual donen suport.

c) Promoure les diverses modalitats de partenariat publico privat, segons la seva 
idoneïtat i, d’acord amb la normativa aplicable, impulsar les diferents tipologies de me-
cenatge, així com la successió testamentària a favor de l’R+D+I, en l’àmbit de com-
petència de la Generalitat. També ha de desenvolupar accions de difusió i infor-
mació.

d) Desenvolupar i oferir una aplicació informàtica que possibiliti efectuar de ma-
nera electrònica les donacions.

Capítol 2. Consell del Mecenatge en R+D+I de Catalunya

Article 88. Creació, naturalesa i composició
1. Es crea el Consell del Mecenatge en R+D+I de Catalunya com a òrgan de 

caràcter consultiu, que s’adscriu al departament competent en matèria de recerca i 
universitats, que li dona suport, juntament amb la resta de departaments represen-
tats a la CIRI.

2. El Consell del Mecenatge en R+D+I de Catalunya està integrat per persones 
expertes en mecenatge o per mecenes, d’acord amb la composició següent:

a) Tres vocals designats per les universitats, mitjançant el Consell Interuniversi-
tari de Catalunya.

b) Tres vocals designats pels centres CERCA que tenen representació en el Pa-
tronat de la I-CERCA.

c) Tres vocals designats per la CIRI.
d) Fins a tres experts vinculats a entitats de mecenatge reconegudes o mecenes 

reconeguts designats pel Govern de la Generalitat, a proposta del departament com-
petent en matèria de recerca i universitats.

e) Un expert internacional en mecenatge designat pel CORICAT.
La composició total del Consell s’ha de regir per la paritat de dones i homes.
3. La presidència del Consell del Mecenatge en R+D+I l’elegeix el mateix Con-

sell d’entre els seus membres, en la primera reunió constitutiva, per un període de 
quatre anys, renovable per iguals períodes de temps. Els vocals són designats per un 
període de quatre anys, renovable per iguals períodes de temps.

Article 89. Funcions 
El Consell del Mecenatge en R+D+I de Catalunya desenvolupa les funcions se-

güents:
a) Assessorar l’Administració de la Generalitat en matèria de mecenatge en 

R+D+I.
b) Fer propostes per mantenir actualitzada la política de mecenatge en R+D+I i 

alineada amb la dels països amb forta contribució privada en aquest àmbit.
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c) Proposar activitats prioritàries de mecenatge en R+D+I.
d) Fer propostes per expandir les accions de mecenatge als agents de recerca del 

sector públic del sistema d’R+D+I de Catalunya a escala internacional, i assessorar 
en els mecanismes per a la seva efectivitat.

e) Facilitar informació telemàtica actualitzada sobre l’establiment, la modificació 
o la supressió dels beneficis fiscals del mecenatge en R+D+I.

f) Emetre informes a petició de les entitats beneficiàries, i també d’acord amb 
l’article 86.3 d’aquesta Llei.

g) Redactar una guia de les condicions raonables dels convenis de col·laboració i 
valorar, si escau, si les específiques condicions que s’estableixin s’hi ajusten.

h) Vetllar per la col·laboració del Consell amb altres entitats públiques o privades 
per a l’elaboració i execució d’actuacions i convenis de mecenatge.

i) Assessorar i orientar les persones i entitats que desitgen efectuar aportacions 
de mecenatge en R+D+I a Catalunya.

j) Assessorar i orientar les entitats demandants de mecenatge i facilitar contactes 
amb mecenes, micromecenatge i altres col·laboracions privades; oferir mecanismes 
per potenciar la seva capacitat d’atracció de mecenatge i, si escau, proposar la incor-
poració de mecenes en els seus òrgans de govern o assessorament.

k) Vetllar pel reconeixement social de la condició de mecenes.
l) Vetllar per la transparència i, quan escaigui, difusió de les accions de mecenat-

ge en benefici del sistema d’R+D+I de Catalunya.
m) Instar i dur a terme campanyes en favor del mecenatge en R+D+I.
n) Altres funcions que li siguin atribuïdes pel Govern de la Generalitat.

Article 90. Funcionament
1. El Consell del Mecenatge en R+D+I de Catalunya aprova el seu reglament 

de funcionament intern, que ha de preveure, com a mínim, el règim de reunions, 
el règim d’adopció d’acords, i el procediment de renovació dels membres i la se-
cretaria de l’òrgan. En tot el que no es prevegi en el reglament de funcionament 
intern, s’aplica la normativa sobre òrgans col·legiats de l’Administració de la Ge-
neralitat.

2. El Consell del Mecenatge en R+D+I de Catalunya pot actuar en Ple o en co-
missions constituïdes per membres del Ple i que poden estar assistides per experts 
externs.

Títol 10. El Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya  
(CIR-CAT)

Article 91. Finalitat i Naturalesa
1. El Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya, CIR-CAT, és l’òrgan 

col·legiat que té la finalitat d’assessorar els agents d’execució i finançament de la re-
cerca del sistema d’R+D+I de Catalunya, en la promoció i la consolidació de bones 
pràctiques en l’àmbit de la recerca, així com l’anàlisi i la prevenció de conflictes 
d’integritat de la recerca.

2. El CIR-CAT s’adscriu al departament competent en matèria de recerca i uni-
versitats, que li dona suport.

Article 92. Composició
1. El CIR-CAT està integrat pels membres següents:
a) Tres membres nomenats per la persona titular del departament competent en 

matèria de recerca i universitats i un membre nomenat per la persona titular del de-
partament competent en matèria de salut.

b) Tres membres nomenats per les universitats del sistema universitari català, a 
través del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

c) Dos membres nomenats per les entitats de recerca amb seu a Catalunya a tra-
vés de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER), d’entre els seus asso-
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ciats, i d’acord amb la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya 
(I-CERCA).

d) Un membre nomenat per la persona titular del departament competent en ma-
tèria de recerca i universitats, d’entre les persones titulars de les sindicatures de greu-
ges de les universitats i figures equivalents en el cas dels centres de recerca de Ca-
talunya.

e) Un membre d’una entitat privada sense ànim de lucre finançadora de la re-
cerca que destaqui pel valor de la seva aportació, nomenat per la persona titular del 
departament competent en matèria de recerca i universitats, d’acord amb l’entitat.

2. Els membres del CIR-CAT són escollits d’entre persones amb autoritat cien-
tífica reconeguda per un període de tres anys prorrogable, i actuen amb plena inde-
pendència de les institucions i entitats que els han nomenat. S’ha de procurar que hi 
estiguin representats tots els àmbits del coneixement.

3. El CIR-CAT nomena d’entre els seus membres les persones que han d’exercir 
la presidència i la vicepresidència del Comitè.

4. La composició total del CIR-CAT s’ha de regir pel principi de paritat de do-
nes i homes.

Article 93. Funcions
El CIR-CAT exerceix les funcions següents:
a) La promoció de bones pràctiques científiques.
b) La promoció de la formació específica en l’àmbit de les bones pràctiques cien-

tífiques.
c) La promoció de mesures adreçades a la millora de la qualitat de la recerca.
d) L’assessorament en relació amb els conflictes d’integritat de la recerca que 

afectin exclusivament l’àmbit de les bones pràctiques científiques.
e) L’assessorament pel que fa a l’organització i la gestió interna en els aspectes 

relatius a la integritat de la recerca.
f) Altres funcions que li siguin atribuïdes pel Govern de la Generalitat.

Article 94. Règim jurídic i de funcionament
1. El CIR-CAT aprova el seu reglament de funcionament intern, que ha de pre-

veure, com a mínim, el seu règim de reunions i d’adopció dels acords, i la secretaria 
de l’òrgan. En tot el que no s’hi prevegi, s’aplica la normativa reguladora dels òrgans 
col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

2. El CIR-CAT ha d’aprovar els protocols d’actuació necessaris per al desenvo-
lupament de les seves funcions. En l’exercici de les seves funcions actua amb total 
autonomia, independència tècnica i amb absència de conflicte d’interès, per tal de 
garantir-ne l’objectivitat i la imparcialitat.

3. Les recomanacions del CIR-CAT es poden publicar al web del departament 
competent en matèria de recerca i universitats si les parts implicades ho accepten 
prèviament, tot respectant la normativa reguladora de les dades de caràcter personal.

4. El CIR-CAT, per raó de la matèria a tractar, pot demanar l’assistència a les 
seves reunions, amb veu i sense vot, de persones expertes amb la finalitat de rebre’n 
l’assessorament.

Disposicions addicionals

Primera. Convenis de col·laboració
Els agents del sector públic del sistema d’R+D+I de Catalunya, inclosa l’Admi-

nistració de la Generalitat i les seves entitats dependents i vinculades, podran for-
malitzar convenis entre si o amb agents privats que realitzin activitats de recerca 
científica i la seva valorització, de Catalunya o de fora de Catalunya, per a la realit-
zació conjunta de les activitats que es descriuen a l’article 34 de la Llei de la ciència, 
la tecnologia i la innovació, que també els és aplicable. L’objecte d’aquests convenis 
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no podrà coincidir amb el de cap dels contractes regulats a la legislació sobre con-
tractes del sector públic.

Segona. Participació privada
La participació de persones físiques o jurídiques privades en l’òrgan de govern 

col·legiat dels agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic 
de la Generalitat que adoptin la forma jurídica de fundació o consorci requereix una 
aportació per part de la persona física o jurídica participant, de caràcter econòmic 
o patrimonial, o bé en valor afegit amb aportació de coneixement, que contribueixi 
a les finalitats de l’entitat.

Tercera. Avaluació per persones expertes independents
1. En els procediments aprovats o desenvolupats per l’Administració de la Gene-

ralitat i entitats del seu sector públic i pels agents del sistema d’R+D+I de Catalunya 
del seu sector públic en què es requereixi una avaluació científica efectuada per per-
sones expertes independents, es pot preservar l’anonimat de l’avaluador a l’efecte de 
garantir la seva imparcialitat, llibertat de criteri tècnic i neutralitat. S’ha de garantir 
l’equilibri entre investigadors i investigadores.

2. L’Administració de la Generalitat i les entitats i els agents del sistema d’R+-
D+I de Catalunya del seu sector públic han de facilitar, en la forma que determini la 
respectiva entitat, que les persones que s’han de sotmetre a avaluació puguin dema-
nar que determinades persones expertes, amb les quals considerin que hi pot haver 
un conflicte d’interès, no avaluïn la seva sol·licitud.

3. Els informes d’avaluació científica de les persones expertes independents te-
nen caràcter de document intern; han de ser fonamentats, clars i motivats; i són con-
fidencials als efectes de garantir l’anonimat de l’avaluador. Els avaluadors han de 
formalitzar una declaració responsable de confidencialitat i d’absència de conflicte 
d’interès en relació amb les propostes que avaluen.

4. El resultat de l’avaluació científica s’incorpora en un informe científic elaborat 
a partir dels informes de les persones expertes independents, en la forma que deter-
mini la respectiva entitat.

5. Les avaluacions efectuades per AQU Catalunya s’han de regir pels procedi-
ments aprovats per la pròpia agència als efectes de donar compliment als estàndards 
i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai europeu d’educació supe-
rior (ESG).

6. En l’àmbit del sector públic de la Generalitat, els contractes fets amb persones 
físiques que tenen per objecte les tasques d’avaluació a què fa esment aquesta dis-
posició s’han de tramitar com a contractes menors, i l’existència del contracte s’ha 
d’acreditar, sens perjudici de la declaració a què fa referència l’apartat 3, per mitjà 
de designació o nomenament.

Quarta. Especialització estratègica del personal docent i investigador
1. Els programes i les accions de foment de l’Administració de la Generalitat 

relatius al personal docent i investigador han d’incorporar la possibilitat que les 
universitats públiques, en el marc de la seva política d’especialització estratègica, 
puguin oferir, si així ho consideren, contractes de personal docent i investigador 
amb perfil acadèmic i dedicació preferent a la docència o a la recerca, de manera 
compatible entre elles i, si escau, amb altres activitats en innovació, transferència o 
gestió universitària, d’acord amb el règim de compatibilitats i dedicació aplicable al 
personal docent i investigador.

2. Els plans i programes de l’Administració de la Generalitat que incloguin con-
tractació de personal docent i investigador per part de les universitats públiques han 
de facilitar, a petició de la universitat, els diferents perfils acadèmics i la dedicació 
preferent del personal docent i investigador, d’acord amb l’article 40.3 de la Llei or-
gànica d’universitats.
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Cinquena. Projectes d’R+D+I i prevenció de riscos laborals
1. En compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, els projectes 

d’R+D+I dels agents del sistema d’R+D+I de Catalunya, d’acord amb el marc jurí-
dic aplicable al respectiu agent, han d’incorporar en la memòria del projecte, o en la 
forma que el mateix agent determini, la identificació dels riscos per a la seguretat, 
la salut i la gestió de residus perillosos que puguin derivar-se de la seva execució; 
han d’establir les mesures a adoptar per al seu control i, en el supòsit que el projecte 
es desenvolupi per personal de diferents agents, han de fixar les mesures per garan-
tir la seva coordinació en salut laboral i prevenció de riscos.

2. El personal que participi en el desenvolupament de projectes d’R+D+I ha de 
disposar de la formació necessària i suficient en matèria de prevenció de riscos la-
borals, d’acord amb les característiques de l’activitat a realitzar.

Sisena. L’Anella Científica
1. L’Anella Científica és una infraestructura del sistema d’R+D+I de Catalunya 

consistent en una xarxa de comunicació i interconnexió científica, de competència 
de la Generalitat, vinculada a les xarxes estatals i internacionals. La gestió de la 
prestació dels serveis de l’Anella Científica a la comunitat científica, es podrà dur 
a terme per mitjans propis conjunts amb les universitats públiques, de conformitat 
amb la normativa de contractació pública.

2. L’Administració de la Generalitat pot encarregar la gestió dels serveis de 
l’Anella Científica al CSUC, atesa la seva condició de consorci interuniversitari, i 
de conformitat amb els seus estatuts. Aquest encàrrec s’ha de formalitzar pel depar-
tament competent en matèria de recerca i universitats.

Setena. Avaluacions científiques
1. AQU Catalunya, AQuAS, ACCIÓ, AGAUR i I-CERCA, en exercici de les res-

pectives funcions d’avaluació en R+D+I que els atribueix aquesta Llei, han de faci-
litar, mitjançant els mecanismes de col·laboració que corresponguin, la compartició 
del seu coneixement i expertesa en matèria d’avaluació científica, en benefici del 
sistema d’R+D+I de Catalunya.

2. L’Administració de la Generalitat, mitjançant el seus departaments, ha d’as-
segurar la col·laboració i coordinació de les diferents agències, consorcis i altres 
entitats vinculades al seu sector públic en les tasques d’avaluació de l’R+D+I, molt 
especialment en el cas de matèries sectorials que requereixin un grau alt d’expertesa 
per a la seva valoració.

Vuitena. Referències al sector públic
1. La secció 2 del capítol 2 del títol 4 d’aquesta Llei és aplicable a tots els centres 

CERCA que pertanyen al sector públic de la Generalitat o adscrits a l’Administració 
de la Generalitat.

2. La resta d’articles i disposicions d’aquesta Llei, referits als agents del sistema 
d’R+D+I de Catalunya del sector públic de la Generalitat, s’entenen, també, referits 
als que són adscrits a l’Administració de la Generalitat.

3. Les universitats públiques del sistema universitari de Catalunya formen part 
del sector públic institucional i els són aplicables els articles i les disposicions 
d’aquesta llei referides als agents de recerca del sector públic.

Novena. Mesures d’incentiu fiscal
1. S’encomana al departament competent en matèria de Tributs, amb l’objectiu de 

potenciar el mecenatge en R+D+I, en l’àmbit de competència de la Generalitat, l’estu-
di sobre la viabilitat de la implementació de mesures d’incentius fiscals en modalitat 
de crèdit fiscal, a favor de les persones físiques o jurídiques contribuents que tinguin 
la consideració de mecenes científics d’acord amb aquesta Llei, per tal que siguin me-
sures concretes, eficients i eficaces; sens perjudici d’ampliar la seva aplicació a d’al-
tres àmbits i sectors, si es considera convenient.
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2. El Govern ha d’impulsar i presentar al Parlament les iniciatives que resultin de 
l’assessorament del CORICAT, previst a l’article 14, o del Consell del Mecenatge en 
R+D+I de Catalunya, previst a l’article 87, per millorar el marc normatiu aplicable a 
la fiscalitat i al mecenatge científic, a l’efecte que estiguin en línia amb els sistemes 
més avançats.

Desena. Finançament amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya
Les referències en els articles d’aquesta Llei al finançament amb càrrec als pres-

supostos de la Generalitat de Catalunya s’han d’entendre fetes en compliment dels 
principis d’estabilitat i sostenibilitat financera, i d’acord amb les disponibilitats pres-
supostàries.

Onzena. Projectes d’R+D+I
La configuració de l’activitat d’R+D+I en projectes suposarà el seu tractament 

com a unitats funcionals amb responsabilitat autònoma dins de l’agent de recerca del 
sector públic del sistema d’R+D+I de Catalunya.

Dotzena. Referències
1. A l’efecte d’aquesta Llei, la denominació genèrica universitat fa referència a 

les universitats públiques i privades integrades al sistema universitari de Catalunya, 
d’acord amb l’article 2 de la Llei d’Universitats de Catalunya.

2. Les referències efectuades a les universitats i al departament competent en 
matèria de recerca i universitats s’entenen fetes en el marc de les seves respectives 
competències i sens perjudici de l’autonomia universitària.

3. Les referències efectuades al Govern i a l’Administració de la Generalitat s’en-
tenen fetes en el marc de les competències estatutàries de la Generalitat, sens perju-
dici de l’acompliment de les bases estatals.

4. Les referències efectuades al departament competent en matèria de recerca i 
universitats s’entenen fetes en el marc de l’organització departamental de la Gene-
ralitat; i es prioritzarà, en cas que hi hagi dos departaments afectats, el departament 
competent en matèria de recerca, excepció feta dels articles i disposicions relatius a 
les universitats.

5. Les referències de la llei als estàndards europeus EURAXESS i HRS4R i als 
descriptors de Dublín també s’entenen fetes als documents i estàndards europeus 
que els substitueixin.

Tretzena. I-CERCA i CSUC
La modificació de l’article 59 i de l’apartat 1 de l’article 68 de la Llei relatius a 

la I-CERCA i al CSUC no requereixen rang legal i poden ser afectats per Acord del 
Govern en exercici de les seves atribucions relatives a la creació, modificació i su-
pressió d’entitats del seu sector públic.

Catorzena. Topall dels fons universitaris
El topall relatiu al romanent genèric no finalista de la universitat, aplicable al 

fons destinat prioritàriament al finançament de projectes estratègics en l’àmbit de la 
recerca, que l’art 29 de la Llei estableix que pot ser fins el 2% del pressupost d’in-
gressos, es pot modificar posteriorment per la llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per a cada exercici econòmic.

Disposicions transitòria única. Adaptació de la CIRI
1. La CIRI, en el termini de 4 mesos, a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta 

Llei, ha d’adaptar la seva composició al que s’hi estableix.
2. La CIRI, en el termini d’un any, ha d’aprovar l’estratègia de ciència oberta de 

Catalunya que, seguint les recomanacions de la Unió Europea, consisteixi en un nou 
enfocament del procés científic, basat en el treball cooperatiu entre actors acadèmics 
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i no acadèmics, i en noves formes de difondre el coneixement mitjançant l’ús de tec-
nologies digitals i de noves eines col·laboratives.

3. La CIRI ha d’aprovar, en el termini d’un any, i a proposta del departament 
competent en matèria de recerca i universitats, un nou model d’anàlisi d’impacte de 
la producció científica, que també haurà de considerar el seu impacte social, basat 
en el nou programa marc de la UE, Horitzó Europa.

Disposició derogatòria
Es deroguen les disposicions següents:
El capítol 4 del Títol II, la disposició addicional vuitena i la disposició final pri-

mera de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
L’apartat 1 de la disposició addicional dissetena de la Llei 5/2012, de 20 de març, 

de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les es-
tades en establiments turístics.

La disposició addicional dotzena de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

La disposició addicional vintena de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

L’article 177 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administrati-
ves, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans 
establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements ra-
diotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de car-
boni.

Article 122 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, ad-
ministratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient.

El Decret 175/2009, de 10 de novembre, de creació de la Comissió Interdeparta-
mental de Recerca i Innovació i de l’Oficina de Coordinació en Recerca i Innovació.

Disposicions finals

Primera. Modificació del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de 
l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2002, de 24 de desembre
Es modifica l’article 36.5 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Es-

tatut de l’Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de 
desembre, que queda redactat de la manera següent:

«5. El règim d’autoritzacions relatiu a les societats participades per les entitats 
del sector públic de la Generalitat que tenen la condició de centre CERCA o la 
ICREA es regeix per la seva normativa específica.»

Segona. Modificació de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures 
financeres
Es modifica, amb efectes d’1 de gener de 2021, l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 

21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, que resta redactat de la manera 
següent:

«També són objecte de deducció els donatius que es facin a favor de les univer-
sitats catalanes, dels instituts universitaris, d’altres centres de recerca integrats o 
adscrits a universitats catalanes i dels centres de recerca promoguts o participats per 
la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desen-
volupament i la innovació tecnològica. L’import de la deducció es deixa, en aquest 
cas, en el 25% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de la quota 
íntegra autonòmica.»



BOPC 103
8 de setembre de 2021

3.01.01. Projectes de llei 64

Tercera. Constitució del CORICAT i del Consell de Mecenatge en R+D+I 
de Catalunya
En el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, s’han 

d’haver constituït el CORICAT i el Consell de Mecenatge en R+D+I de Catalunya.

Quarta. Pla estratègic universitari en recerca d’excel·lència
En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el departa-

ment competent en matèria de recerca i universitats ha de presentar al Govern per 
a la seva aprovació, si escau, les especificitats en el disseny i l’execució del Pla es-
tratègic universitari en recerca d’excel·lència, d’acord amb les universitats públiques.

Antecedents del Projecte de llei
0. Text del Projecte de llei de la ciència de Catalunya, rubricat per la consellera.
1. Memòria preliminar: Acord del Govern 9 de juliol de 2019.
2. Versions de l’Avantprojecte de llei:
2.1. V1.10.3.20 obre expedient a SIGOV i passa a informe jurídic preliminar.
2.2. V2. 9.6.20 informada apartat II CT i passa informació pública.
2.3. V3. 27.8.20, informada apartat III A CT i recull IP i audiència, se sotmet a 

CTESC.
2.4. V4. 20.10.20, recull CTESC i se sotmet informe jurídic final, informe del CT.
2.5. V5. 20-7-21 (informe del CT 20-7-21 i aprovada pel Govern 27-7-21)
3. Memòria general
3.1. V1. Memòria general d’11 de març de 2020.
3.2. V2. Memòria complementària a la memòria general de 5 de juny de 2020.
4. Memòria d’avaluació d’impacte
4.1. V1. Memòria d’avaluació d’impacte d’11 de març de 2020.
4.2. V2. Memòria d’avaluació d’impacte de 21 de juliol de 2020.
4.3. V3. Final Memòria d’avaluació d’impacte de 15 de setembre de 2020.
5. Relació de peticions d’informe a unitats de l’Administració de la Generalitat:
5.1. Sol·licitud d’informe al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 

Hisenda d’11 de març de 2020.
5.2. Sol·licitud d’informe a l’Oficina d’Organització de l’Administració i del Sec-

tor Públic d’11 de març de 2020.
5.3. Sol·licitud informe a la Direcció General de la Funció Pública d’11 de març 

de 2020.
5.4. Sol·licitud d’informe d’impacte de gènere a l’Institut Català de les Dones d’11 

de març de 2020.
6. Informe jurídic
6.1. Informe jurídic preliminar de 16 de març de 2020.
6.2. Informe jurídic complementari a l’informe preliminar de 5 de juny de 2020.
7. Informe de la Direcció General de Pressupostos
7.1. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 20 d’abril de 2020.
7.2. Informe del director general de Recerca complementari a l’informe d’impac-

te pressupostari de 7 de juny de 2020.
7.3. Informe definitiu de la Direcció General de Pressupostos de 8 de juny de 

2020.
Valoració incorporada a la memòria d’observacions (I)
8. Informe de la Direcció General de Tributs i Joc
8.1. Informe 20/20, de 20 d’abril.
8.2. Nota de 9 de juny de 2020.
Valoració incorporada a la memòria d’observacions (I).
9. Informe 12/2020, 17 d’abril, de la Direcció General del Patrimoni de la Gene-

ralitat de Catalunya.
Valoració incorporada a la memòria d’observacions (I).
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10. Informe de la Intervenció General de la Generalitat de 12 d’abril de 2020.
Valoració incorporada a la memòria d’observacions (I).
11. Informe de la Direcció General de Contractació Publica d’11 de maig de 

2020.
Valoració incorporada a la memòria d’observacions (I).
12. Informe de l’Oficina d’Organització de l’Administració i del Sector Públic.
12.1. Nota de 7 d’abril de 2020.
12.2. Informe de 8 de juny de 2020.
Valoració incorporada a la memòria d’observacions (I).
13. Informe d’impacte de gènere de l’Institut Català de les Dones de 28 d’abril 

de 2020.
Valoració incorporada a la memòria d’observacions (I)
14. Certificat Consell Tècnic 9 de juny de 2020 (ApII).
15. Memòria d’observacions (I) de 17 de juny de 2020: informes preceptius i 

observacions de l’Oficina del Govern i dels següents departaments amb la corres-
ponent valoració: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública; De-
partament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència; Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies; Departament d’Agricultura Ramaderia Pesca; 
Departament de Salut i Departament de Territori i Sostenibilitat.

16. Audiència.
16.1. Observacions rebudes:
16.1.1. Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).
16.1.2. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Ca-

talunya).
16.1.3. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
16.1.4. Fundació Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (FIMIM).
16.1.5. Institut Català d’Investigació Química (ICIQ.).
16.1.6. Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).
16.1.7. Institut d’Estudis Catalans (IEC).
16.1.8. Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).
16.1.9. Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.
16.1.10. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
16.1.11. Universitat de Barcelona (UB).
16.1.12. Universitat de Girona (UdG) juliol de 2020.
16.1.13. UGT de Catalunya.
16.1.14. Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
16.1.15. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
16.1.16. Universitat Pompeu Fabra (UPF).
16.1.17. Universitat Ramon Llull (URL): 20 de juliol de 2020.
16.1.18. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).
– Model d’escrit d’audiència i comprovants (veure apartat 36).
17. Informació pública:
17.1. Edicte de 18 de juny de 2020 (DOGC Núm. 8163 - 26.6.2020).
17.2. Observacions rebudes:
17.2.1. El Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT).
17.2.2. El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat  

(COCARMI).
17.2.3. L’Associació de Biotecnòlegs de Catalunya (ABSTEC).
17.2.4. El Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC).
17.3. Certificat del responsable del Registre de la Secretaria d’Universitats i Re-

cerca de 23 de juliol de 2020.
18. Observacions de l’Àrea de Millora de la Regulació a la MAI 8 de juliol de 

2020.
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19. Memòria observacions (II) de 30 de juliol de 2020. Incorpora les al·legacions 
amb la corresponent valoració resultants dels tràmits d’audiència i informació pú-
blica.

20. Informe jurídic complementari del 17 d’agost de 2020.
21. Certificat del Consell Tècnic apartat III A previ Consell de Treball Econòmic 

i Social, de 27 d’agost de 2020.
22. Valoració observacions UVic-UCC de 9 de setembre 2020.
23. Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).
23.1. Petició dictamen 1-9-20. Acusament de rebuda CTESC 1-9-20.
23.2. Dictamen del CTESC 9/20, de 21 de setembre.
23.3. Valoració del dictamen del CTESC 28 de setembre de 2020.
24. Informe jurídic
24.1. Informe jurídic final de 29 de setembre de 2020.
24.2. Informe jurídic complementari a l’informe final de 14 d’octubre de 2020.
25. Informe secretari general Departament d’Empresa i Coneixement de 20 de 

setembre de 2020 (Govern en funcions).
26. Direcció General de la Funció Pública.
26.1. Informe de 5 d’octubre de 2020.
26.2. Valoració de la SUR 7 d’octubre de 2020.
26.3. Valoració de 14 d’octubre de la DGFP de la resposta de la SUR.
27. Acta de la Comissió Tècnica de la Funció Pública 6 d’octubre de 2020.
28. Certificat del Consell Tècnic apartat IV A previ Govern de 20.10.20.
29. Informe previ SG a l’aprovació pel Govern de la Generalitat de l’Avantprojec-

te de llei de la Ciència de Catalunya de 6 de juliol de 2021.
30. Informe jurídic de 6 de juliol de 2021.
31. Observacions Departament d’Igualtat i Feminismes de 5 de juliol de 2021 

(enviades per correu de 8 de juliol de 2021).
32. Informe de la Direcció General de la Funció Pública de 9 de juliol de 2021.
33. Informe jurídic complementari de 12 de juliol de 2021.
34. Certificat del secretari del Govern de data 27 de juliol de 2021, acreditatiu 

que la iniciativa ha estat vista a la sessió del Consell Tècnic de data 20 de juliol de 
2021, per tal de ser elevada al Govern.

35. Certificat del secretari del Govern de 29 de juliol de 2021, acreditatiu que a la 
sessió del Govern de 27 de juliol de 2021 s’ha aprovat l’avantprojecte de llei.

36. Annex: model escrit audiència i comprovants dels escrits d’audiència.

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores 
i els treballadors del sector públic
202-00002/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 13349).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.09.2021; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les mesures per a la rehabilitació 
del litoral de Badalona i Sant Adrià de Besòs
250-00209/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 13193).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.09.2021 al 15.09.2021).
Finiment del termini: 16.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el transport públic a Port Aventura
250-00210/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 13194).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.09.2021 al 15.09.2021).
Finiment del termini: 16.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la conservació de Cal Macià, a Vallmanya
250-00211/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 13195).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.09.2021 al 15.09.2021).
Finiment del termini: 16.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la transparència en la gestió 
de la candidatura als jocs olímpics d’hivern del 2022
250-00212/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 13196).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.09.2021 al 15.09.2021).
Finiment del termini: 16.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’actuació d’urgència al delta de l’Ebre
250-00213/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 13197).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.09.2021 al 15.09.2021).
Finiment del termini: 16.09.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la seguretat viària dels autocars 
escolars
250-00214/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 13198).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.09.2021 al 15.09.2021).
Finiment del termini: 16.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre una auditoria de la gestió 
de la pandèmia
250-00215/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 13199).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.09.2021 al 15.09.2021).
Finiment del termini: 16.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les agressions que pateixen 
els professionals de la salut
250-00216/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 13200).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.09.2021 al 15.09.2021).
Finiment del termini: 16.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la utilització d’expressions agreujants 
i insults en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
250-00217/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 13201).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.09.2021 al 15.09.2021).
Finiment del termini: 16.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-00218/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 13202).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.09.2021 al 15.09.2021).
Finiment del termini: 16.09.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el reforç de la lluita contra la violència 
de gènere en dones grans
250-00219/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 13203).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.09.2021 al 15.09.2021).
Finiment del termini: 16.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la democràcia i la llibertat i contra 
la repressió del poble cubà
250-00220/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 13204).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.09.2021 al 15.09.2021).
Finiment del termini: 16.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport a una transició pacífica 
a la democràcia a Cuba
250-00222/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 13205).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.09.2021 al 15.09.2021).
Finiment del termini: 16.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de personal al CUAP 
Sant Pere, de Reus
250-00223/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 13206).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.09.2021 al 15.09.2021).
Finiment del termini: 16.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre una moratòria per a la nova catalogació 
dels centres educatius segons la complexitat
250-00224/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 13207).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.09.2021 al 15.09.2021).
Finiment del termini: 16.09.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la supressió del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya
250-00241/13

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 12949 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto del 

Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, comunican a la Mesa del Parlamento que 
han advertido el error siguiente en proposta de resolució (tram. 250-00241/13), pre-
sentada 22 de julio de 2021 y con número de registro 12249.

Donde dice: 
«En este contexto, el informe país de la CE 27-2– 2019 bajo la regulación 

NO (1176/2011) y fuentes del ejecutivo español en el año 2020, señalaban respecti-
vamente que,»

Ha de decir: 
«En este contexto, el informe país de la CE 27-2– 2019 bajo la regulación 

NO (1176/2011) y fuentes del ejecutivo español en el año 2020, según varios medios 
de comunicación, señalaban respectivamente que,»

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un projecte de llei 
de gestió i prevenció dels residus
250-00247/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 12775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució per una llei de residus, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Acció Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 16/2017 de l’1 d’agost del canvi climàtic, en la seva disposició final vuite-

na ens indica molt clarament que el Govern ha de presentar al Parlament, un projec-
te de llei de prevenció dels residus i d’ús eficient dels recursos, com a llei marc que 
empari els canvis legislatius necessaris per a avançar cap a una economia circular, 
baixa en carboni i basada en la sostenibilitat, la producció neta, la responsabilitat 
ampliada al productor i el residu zero.

També afegeix que s’ha de fer en el termini de dos anys a comptar de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei. El Tribunal Constitucional va suspendre la llei el 4 de desembre 
de 2017, perquè va admetre a tràmit el recurs que va interposar el govern de l’Estat 
contra aquesta llei. El 14 abril 2018, el TC va aixecar la suspensió de la llei catalana 
del canvi climàtic.

En la resolució 114/XII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aproven les 
conclusions de l’informe de la Comissió de l’Emergència Climàtica ens indica: 
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El punt 1.7.1.: El Parlament de Catalunya considera que l’actual llei de residus, de 
l’any 1993, és totalment obsoleta, motiu pel qual cal disposar, per mitjà d’una trami-
tació urgent, d’una nova llei de prevenció de residus i d’ús eficient dels recursos, una 
llei de residus zero basada en l’economia circular.

El punt 1.7.2.: El Govern ha incomplert el termini de dos anys per a l’aprovació 
de la llei de residus, malgrat el compromís del conseller de Territori i Sostenibilitat 
perquè s’aprovés aquesta legislatura.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Començar, el mes de setembre de 2021, els tràmits necessaris per elaborar el 

Projecte de llei de gestió i prevenció dels residus i d’ús eficient dels recursos, per tal 
que es puguin aplicar el més aviat millor.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt, GP 

CUP-NCG

Proposta de resolució sobre la formació professional
250-00248/13

PRESENTACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP ECP

Reg. 12787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, David Cid 

Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre la situació de la Formació Professional a Catalunya, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Catalunya pateix una manca estructural de places a l’educació pública de Forma-

ció Professional que es tradueix en que cada curs queden molts alumnes sense poder 
matricular-se en els estudis que volen cursar.

Hem conegut que aquest curs s’han quedat sense plaça pública d’FP més de 
10.000 alumnes en la primera opció de preinscripció, cosa que augmenta el risc 
d’abandonament escolar prematur per no poder optar a la primera opció i assignar 
una opció no prioritària. A més a més, Catalunya es troba al capdavant de l’aban-
donament escolar prematur amb una mitjana del 19,2% que en el cas del grau mitjà 
puja fins el 40% especialment per l’assignació d’estudis no desitjats i manca d’orien-
tació professional.

Al curs anterior, 20-21, es van registrar més de 80.000 preinscripcions regis-
trades a la Formació Professional, pel curs 21-22 han estat gairebé 94.000, el que 
significa un 17% més. Amb aquest escenari, no s’ha acompanyat el creixement de 
preinscripcions amb un augment de l’oferta tot i les recomanacions d’augmentar i 
potenciar l’FP per millorar l’ocupabilitat de la nostra joventut que pateix una taxa 
d’atur juvenil de 38% (fins els 24 anys) i combatre l’abandonament escolar prematur.

Catalunya és una de les 3 comunitats autònomes amb menys alumnat matriculat 
en centres públics, amb el 61% de l’alumnat de cicles de grau superior i el 68,8% de 
grau mitjà, tot i el creixement exponencial de l’alumnat dels darrers anys en l’FP.
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L’Agencia catalana de FP no ha planificat adequadament la oferta de FP ajustada 
a les necessitats del teixit productiu i l’equilibri territorial i el Departament d’Edu-
cació no ha programat les places públiques suficients ajustades a les necessitats de 
les persones. Aquesta situació deixa els joves com a única opció pagar pels estudis 
professionalitzadors que desitgen fer o bé cursar una opció d’estudis no desitjada o 
engreixar les xifres de joves sense qualificació.

A Barcelona més de 2.500 estudiants s’haurien quedat sense plaça en la seva 
primera opció, al Baix Llobregat unes 2.000 persones no han entrat en primera op-
ció, a Mollet i Mataró sumen uns 2.500 alumnes en la mateixa situació i a Terrassa 
n’hi ha quasi 650 en llista d’espera per a una plaça pública i uns 180 més per a una 
de privada.

En un context de crisi econòmica i una taxa d’atur juvenil de les més altes d’Eu-
ropa l’aposta ferma per la Formació Professional, especialment en l’àmbit sanitari, 
és una obligació de l’administració.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Incrementar les places públiques de Formació professional, tan presencial com 

a distància, per donar resposta a l’increment de la demanda provocada, especial-
ment, per l’increment demogràfic, en compliment de l’article 109 de la LOMLOE.

2. Crear un grup de treball amb els actors implicats en el marc de l’Agència Pú-
blica de Formació i qualificació professionals de Catalunya que abordi la planifica-
ció de la Formació Professional.

3. Desplegar la figura de l’orientador acadèmic i professional per aturar l’aban-
donament escolar prematur, així com augmentar les places i recursos necessaris.

4. Desplegar i fer efectiva de forma urgent la Llei 10/2015, del 19 de juny, de for-
mació i qualificació professionals i fer i publicar el mapa dels centres integrats de 
Formació Professional.

5. Preveure la reserva de crèdit necessària als Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per garantir el desplegament de la Formació Professional pública, incre-
mentant les plantilles, els recursos i centres (construcció de nous equipaments).

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats; David Cid Colo-

mer, portaveu, GP ECP

Proposta de resolució sobre l’aixecament del bloqueig polític, 
econòmic, comercial i financer de Cuba per part dels Estats Units 
d’Amèrica
250-00249/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 12880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, diputat, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial 
i financer per part dels Estats Units d’Amèrica contra Cuba, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, amb el 
text següent: 
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Exposició de motius
Des de l’arribada de Donald Trump a la presidència, s’ha intensificat la política 

d’hostilitat cap a Cuba, amb l’activació dels títols III i IV de la Llei Helms-Burton 
i les sancions econòmiques de caràcter retroactiu i extraterritorial, tot i que el dret 
internacional recull que la llei d’un país no és aplicable a un altre, els Estats Units 
imposen a totes les nacions del món la seva.

Són lleis i accions destinades a asfixiar l’economia cubana i aconseguir un canvi 
de sistema polític, sense importar-li els patiments que això pugui costar a el poble 
cubà, en franca violació del principi del dret dels pobles a l’autodeterminació. El 
sistema polític i el model social són competències exclusives del poble cubà. La llei 
Torricelli de 1992 va agreujar el caràcter extraterritorial de l’estat de setge econòmic 
a Cuba, un vaixell estranger que entri en un port cubà no pot tocar després un de 
nord-americà durant els següents sis mesos.

Cuba no té la intenció de renunciar a la seva independència i ha demostrat di-
verses vegades que l’únic mètode acceptable de relacions entre estats i entre pobles, 
és el diàleg basat en el respecte a l’especificitat de cada nació, en la reciprocitat, la 
igualtat sobirana i la no ingerència en els assumptes interns.

L’injust bloqueig criminal a Cuba, és una aberració jurídica que no respecta el 
dret internacional. Ho han manifestat les resolucions de condemna del bloqueig a 
l’ONU, any rere any, amb l’únic vot en contra dels Estats Units i el seu aliat Israel.

Així s’han pronunciat recentment contra el bloqueig, en un clam mundial, el Se-
cretari General de l’ONU Antonio Guterres, l’Alta Comissionada per als Drets Hu-
mans Michelle Bachelet, la relatora especial de l’ONU sobre el dret a l’alimentació 
Hilal Elver, el Servei Mundial d’Esglésies, i el Parlament Llatinoamericà.

Cuba segueix mantenint, tot i el bloqueig, la seva política solidària cap a tots els 
països que ho necessitin, prestant la seva col·laboració mèdica per enfrontar el virus 
SARS-CoV-2, com ho demostra el ràpid enviament de brigades cubanes de salut a 
14 països, dos d’ells europeus, Itàlia i Andorra. Es calcula que el bloqueig li ha cos-
tat a la illa despeses per un valor de 125.873 milions de dòlars. A més el bloqueig 
està impedint l’accessibilitat a béns necessaris i tensant la situació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a l’aixecament del bloqueig 

polític, econòmic, comercial i financer que el Govern dels Estats Units d’Amèrica 
manté contra Cuba, i es mostra a favor d’unes relacions basades en el respecte a la 
legalitat internacional, la pau, la sobirania nacional, la llibertat i la cooperació entre 
ambdós estats.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a 
que en les seves relacions amb les Institucions dels Estats Units d’Amèrica, de la 
UE, de NNUU, i davant l’Estat Espanyol, expressi el seu rebuig pel manteniment del 
bloqueig polític, econòmic, comercial i financer a Cuba, i la necessitat de derogar, el 
més aviat possible, les lleis Helms Burton i Torricelli.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
Carles Riera Albert, diputat; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, GP CUP-NCG
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Proposta de resolució sobre la comissió tècnica per a la protecció 
de  les oliveres i els oliverars monumentals
250-00250/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12895 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la Comissió Tècnica per a la protecció de les oliveres 
i oliverars monumentals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polí-
tiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 6/2020, del 18 de juny, de protecció, conservació i posada en valor de les 

oliveres i els oliverars monumentals, en el seus articles del 4 al 7 desenvolupa com 
serà la protecció i la catalogació de les oliveres i oliverars monumentals així com la 
Comissió Tècnica que depèn dels departaments competents, la composició i el fun-
cionament de la qual s’ha de regular per reglament.

La Comissió Tècnica per a la protecció de les oliveres i oliverars monumentals, 
té entre d’altres funcions: fer propostes i suggeriments sobre la metodologia, els 
paràmetres i els criteris d’identificació de les oliveres i els oliverars monumentals. 
Validar els informes tramesos pels departaments competents. Fer propostes i sug-
geriments sobre la inclusió de les oliveres i els oliverars monumentals en el Catàleg 
d’oliveres i oliverars monumentals. Proposar formes integrades de protecció i mi-
llorament del patrimoni ambiental relacionat amb les oliveres i els oliverars monu-
mentals, especialment enfront de l’amenaça de plagues, els efectes del canvi climà-
tic i les altres amenaces que afecten el conreu de les oliveres. Promoure programes 
d’intervenció i conservació de cada exemplar protegit i del seu entorn, que tinguin 
en compte l’accés del públic, les mesures d’estabilitat, les cures fitosanitàries, les 
accions de sanejament per al manteniment, les actuacions permeses al voltant de 
l’arbre, els rètols i les indicacions, i el manteniment de recursos genètics.

La Comissió Tècnica té una importància fonamental, en el moment d’elaborar el 
Cens i el Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals.

Disposar del catàleg serà necessari perquè els pressupostos de la Generalitat 
destinin anualment una partida pressupostària suficient per a la protecció, la con-
servació, la posada en valor, la gestió, la producció i la promoció de les oliveres i els 
oliverars monumentals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Crear, abans de que acabi l’any 2021, la Comissió Tècnica per a la protecció 

de les oliveres i oliverars monumentals.
2. Aprovar, en el termini màxim de sis mesos, el desplegament reglamentari de 

la Llei 6/2020, del 18 de juny, de protecció, conservació i posada en valor de les oli-
veres i els oliverars monumentals.

3. Aprovar, en el termini màxim de sis mesos, el primer Cens i Catàleg de les 
Oliveres i els Oliverars Monumentals de Catalunya.
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4. Preveure, en els propers pressupostos de la Generalitat de Catalunya, una par-
tida pressupostària per a la protecció, la conservació, la posada en valor, la gestió, la 
producció i la promoció de les oliveres i els oliverars monumentals.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Rosa Maria Ibarra 

Ollé, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la creació d’un jutjat mixt d’instrucció 
i primera instància a Móra d’Ebre
250-00251/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12920 i 13388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Joaquim Pala-

della Curto, diputat, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la creació d’un 
Jutjat Mixt (Instrucció i 1a Instància) a la localitat de Móra d’Ebre, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Móra d’Ebre és una població de Tarragona, amb prop de 6.000 habitants, alhora 

que capital de la Comarca de la Ribera d’Ebre. Aquesta comarca es composa de 14 
municipis amb una població de 22.000 habitants.

En l’actualitat la Ribera d’Ebre és l’única comarca de Tarragona que no compta 
amb partit judicial propi i, per tant, amb cap Jutjat mixt (1ª Instància i Instrucció) fet 
que provoca el desplaçament dels habitants cap a Gandesa i cap a Falset.

A banda del desplaçament, cal tenir en compte el col·lapse d’expedients que 
aquesta acumulació comporta al jutjat de Gandesa i al de Falset.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer els tràmits necessaris per tal de 

poder: 
1. Crear un nou partit judicial corresponent amb l’àmbit territorial de la Ribera 

d’Ebre.
2. Obrir un Jutjat mixt de 1ª Instància i Instrucció a la seva capital Móra d’Ebre 

en el transcurs de l’any 2022, com a cap de partit judicial tenint en compte que a 
l’actualitat es tracta d’una comarca sense partit judicial propi.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Joaquim Paladella Curto,  

Oscar Aparicio Pedrosa, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la declaració de zones afectades 
per una emergència de protecció civil
250-00252/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 12928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto 

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución relativa a declarar zonas afectadas gravemente por una emergencia de pro-
tección civil en Cataluña, para que sea sustanciada ante el Pleno del Parlamento con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Durante las últimas semanas, Cataluña ha sufrido una serie de incendios sin 

precedentes. La Conca de Barberà, el Baix Llobregat Nord, Alfarràs, Ventallò y el 
Parque Natural del Cap de Creus han visto como perdían una importantísima masa 
forestal y agrícola.

Este año 2021 está superando con creces la superficie forestal quemada en 2020. 
Casi 3.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego solo en los meses de junio y 
julio, frente a las 132 de todo el año pasado. Una auténtica catástrofe en nuestro eco-
sistema que hay que revertir.

El valiente y descomunal trabajo de nuestros bomberos (profesionales y volunta-
rios), agentes rurales y de protección civil, así como personal de la Unidad Militar 
de Emergencias del Ejército español, han evitado que la calamidad ecológica fuera 
a más.

Aun sabiendo que no estamos aún fuera de peligro y que existen altas probabili-
dades de continuar sufriendo incendios de grandes dimensiones como los antes cita-
dos, es sensato solicitar que las comarcas catalanas afectadas sean declaradas «zona 
afectada gravemente por una emergencia de protección civil» de acuerdo con la Ley 
17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Los daños patrimoniales han sido cuantiosos y los ecológicos incalculables. Es 
necesario que todas las administraciones públicas colaboren para restablecer el des-
comunal daño sufrido en la región catalana. La declaración de «zona afectada gra-
vemente por una emergencia de protección civil» permitiría abrir la puerta a la re-
cepción de ayudas económicas a particulares, empresas y administraciones locales 
para ayudar a minimizar el impacto producido por los múltiples incendios produci-
dos en Cataluña.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. A que solicite al Consejo de Ministros la declaración de las comarcas 

afectadas por los descomunales incendios forestales sufridos durante el verano de 
2021 como «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil», al 
amparo del artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil.
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Segundo. Felicitar públicamente a los agentes de bomberos, protección civil, 
agentes rurales y miembros de la Unidad Militar de Emergencias que han participa-
do en las tareas de extinción de los incendios.

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Proposta de resolució sobre el pagament de cuidadors a les llars 
d’infants d’empreses
250-00253/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 12929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución para financiar el pago de cuidadores infantiles 
en guarderías de empresa, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i 
Treball, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La conciliación de la vida laboral y personal es el resultado de poder compatibi-

lizar correctamente el desarrollo de la vida profesional con la vida privada de cada 
uno, incluyendo tanto las necesidades familiares como las personales e individuales, 
la gestión del ocio, etc.

En la actualidad, la dificultad para conciliar trabajo-vida familiar constituye un 
problema que afecta a la gran mayoría de familias catalanas. El debate sobre la con-
ciliación se hace eco desde hace décadas y, no obstante, en la práctica son todavía 
muy escasas las medidas que contribuyen a una adecuada relación entre la vida la-
boral y personal.

Las necesidades derivadas de la exigencia del trabajo se suman a la urgencia de 
cubrir las demandas de la vida familiar: coordinar agendas, desplazamientos, si-
tuaciones sobrevenidas, imprevistos, etc. Todo ello hace que la conciliación genere 
graves inconvenientes para muchas personas y que concluya en situaciones de estrés 
y falta de tiempo.

En el caso de las familias con hijos, es imprescindible que existan infraestructu-
ras para cubrir las situaciones derivadas de la atención y educación de los menores 
para hacer realidad la conciliación de la vida familiar y laboral.

En concreto, la implantación de escuelas infantiles en el trabajo de los padres es 
una medida más para favorecer la conciliación. También es una buena herramienta 
para un buen uso del tiempo, ya que permite ahorrar desplazamientos a la escuela 
infantil antes y después de ir al puesto de trabajo.

La importancia que posee la educación infantil es perfectamente conocida por 
todos y, por ello, las instituciones y organismos públicos deben concentrar esfuerzos 
y propiciar la creación de centros infantiles o guarderías en el entorno más próximo 
a los centros de trabajo, o en los mismos.

Disponer de un centro de atención infantil dentro del propio centro de trabajo no 
es una iniciativa nueva, pero tampoco tan habitual como pudiera parecer. Se trata de 
una medida de conciliación familiar y laboral muy arraigada en algunas empresas 
catalanas y muy bien valorada por sus empleados.
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Sin ningún tipo de dudas, sería positivo que esta práctica se fuera extendiendo 
cada vez a más empresas catalanas. Por ello, la administración autonómica debe 
promocionar y ayudar a implantar este tipo de servicios educativos en el ámbito de 
la empresa, especialmente, por su facilidad, en aquellas de mayor dimensión.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Desarrollar un plan integral educativo orientado a ayudar a que las em-

presas catalanas introduzcan más recursos de conciliación en los lugares de trabajo.
Segundo. Crear una línea de ayudas públicas a empresas que contraten a profe-

sionales de atención a la infancia para atender a los hijos de sus trabajadores en un 
espacio habilitado en la sede de la empresa.

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX

Proposta de resolució sobre la rehabilitació i la millora del Poble Vell 
de Corbera d’Ebre com a punt zero dels espais de la Batalla de l’Ebre
250-00254/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 12950 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamen-

tari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’impuls a la re-
habilitació i millora del Poble Vell de Corbera d’Ebre com el punt zero dels espais 
de la batalla de l’Ebre, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El Poble Vell de Corbera d’Ebre és un dels espais de memòria més importants 

de Catalunya. Aquest poble, totalment destruït durant la Guerra Civil, fou l’antiga 
ubicació de Corbera d’Ebre, població de la Terra Alta, a les Terres de l’Ebre.

El conjunt està agrupat al voltant de l’església parroquial de Sant Pere, completa-
ment destruït durant la Batalla de l’Ebre. S’estén sobre un tossal de 337 metres d’al-
titud, el turó de la Muntera, a la vora de la serra de Cavalls i de la de Pàndols. Les 
ruïnes de Corbera van ser declarades bé cultural d’interès nacional, el 1992, per 
la Generalitat de Catalunya i constitueixen un monument a la Pau.

El nucli vell de Corbera d’Ebre forma un conjunt a part de la nova població, da-
munt d’una petita elevació de terreny. És format per pocs carrers amb cases ensor-
rades de maçoneria i teules, algunes de les quals serveixen per tancar el bestiar. S’hi 
conserven alguns portals adovellats de mig punt, alguns arcs medievals aprofitats, 
algun porxo i panys de carreus amb mènsules motllurades. Ja fora del petit nucli, 
destaca l’església vella de Sant Pere, d’estil neoclàssic, actualment parcialment reha-
bilitada. La millora i rehabilitació d’aquest espai de memòria ha estat una constant 
reivindicació de l’Ajuntament de Corbera i de totes les entitats memorialistes de Ca-
talunya. Malgrat això, l’única intervenció important realitzada ha estat per consoli-
dar l’església vella durant els anys 2002-2014 amb fons estatals. També hi ha hagut 
algunes intervencions artístiques impulsades per diferents administracions i ens, 
especialment l’Ajuntament de Corbera d’Ebre així com la realització de l’important 
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Centre d’Interpretació 115 dies sobre la Batalla de l’Ebre en la mateixa població, 
però no al poble vell, obra realitzada pel govern d’esquerres de la Generalitat.

Per altra banda, també durant el govern d’esquerres de la Generalitat es va crear 
el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE), un consorci 
adscrit al departament de Justícia competent en matèria de memòria democràtica, 
que gaudeix de personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, i 
amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats.

El COMEBE té per objecte la recuperació de la història i la memòria de la Ba-
talla de l’Ebre, així com la posada en valor i la gestió dels vestigis i del patrimoni 
memorial en general que hi estan vinculats. Aquest consorci, el 2020, i després de 
no haver actuat mai de forma directa al poble vell, a través d’un conveni signat amb 
l’Ajuntament de Corbera d’Ebre i l’Associació del Poble Vell, es va comprometre a 
tres accions: invertir part dels seus excedents en la rehabilitació de l’espai, millorar 
i atendre la senyalització així com desbrossar tot l’indret atès el creixement de la 
vegetació existent.

És especialment important recordar que aquestes accions són altament necessà-
ries i urgents atès que els temporals Glòria i Filomena, exponents del canvi climàtic, 
van afectar greument l’estat del poble vell, un indret en runes atès les seves caracte-
rístiques en ésser una població bombardejada durant la Guerra Civil.

Per altra banda, no podem obviar, que el poble vell té també un valor patrimonial 
de primer ordre, més enllà del valor de memòria democràtica, essent catalogat com 
a Bé Cultural d’Interès Nacional, per la qual cosa també és necessària la implicació 
dels departaments de Cultura, Territori i Turisme amb les inversions necessàries, es-
pecialment a través de la direcció de Patrimoni Cultural. En aquest sentit, hi ha una 
altra subvenció d’uns 85.000 dels anys 2016 i 2017 que no s’ha executat, que s’hauria 
de recuperar de manera immediata tenint en compte la pèrdua de valor econòmic en 
tots aquests anys transcorreguts.

Atès que s’estan retardant des de fa anys les inversions i subvencions per part de 
la Generalitat de Catalunya.

Atès que ha passat més d’un any i no s’ha efectuat el desbrossament de la ve-
getació, tot i que durant els mesos de juliol i d’agost són els que més visitants rep 
aquest espai.

Atès que s’ha anunciat que les obres, que havien de començar a finals del 2021, 
es poden tornar a retardar per al 2022.

Atès que els efectes del canvi climàtic cada cop són més presents i cal preveure 
la possibilitat de nous temporals que poden afectar greument el poble vell de Cor-
bera d’Ebre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Accelerar tots els tràmits per a poder efectuar la realització de les obres de 

rehabilitació i consolidació del poble vell de Corbera d’Ebre de manera immediata 
abans que finalitzi l’any i evitar més retards en aquest projecte.

2. Actuar de manera preventiva i realitzar accions urgents, més enllà del projec-
te de rehabilitació i consolidació, com l’apuntalament de cases i altres accions, atès 
l’alta probabilitat de tenir nous temporals a l’hivern tal com ha passat en els darrers 
anys i que puguin malmetre encara més moltes de les estructures d’aquests bé cultu-
ral d’interès nacional.

3. Fer efectiu el desbrossament de la vegetació del poble vell de Corbera d’Ebre 
així com les millores en senyalització que preveu el conveni del COMEBE.

4. Convertir el poble vell de Corbera d’Ebre en el quilòmetre 0 dels espais de la 
Batalla de l’Ebre atès la seva singularitat i vàlua patrimonial.
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5. Coordinar els departaments de Justícia, Cultura, Turisme i Territori i Sosteni-
bilitat per tirar endavant noves accions i inversions de manera conjunta per impulsar 
la promoció d’aquest espai emblemàtic de la memòria democràtica del nostre país.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Jordi Jordan Farnós, diputat, GP ECP

Proposta de resolució sobre l’assenyalament d’advocats i defensors 
del drets humans a les Filipines
250-00255/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP ECP

Reg. 12969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre l’assenyalament d’advocats i defensors dels 
drets humans a les Filipines, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Transparència i Cooperació, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2018 el Govern filipí presidit per Rodrigo Duterte, dictà una ordre execu-

tiva que creava la National Task Force to End Local Communist Armed Conflict 
(NTF-ELCAC).

La NTF-ELCAC ha estat assenyalada per diverses organitzacions internacionals 
d’incórrer en la pràctica anomenada «red-tagging», consistent en l’acusació de ter-
rorisme, de col·laboració o de finançament del Partit Comunista de les Filipines o el 
Nou Exèrcit del Poble.

Aquesta acusació incrimina a moviments i organitzacions socials i també a sec-
tors de periodistes, líders comunitaris, sindicalistes, acadèmics, religiosos o advo-
cats, entre d’altres, amb independència de les filiacions o posicions polítiques reals 
de les persones acusades.

Les conseqüències d’aquesta pràctica van des de la presentació d’acusacions pe-
nals contra aquestes persones, en base a la Llei de Seguretat Humana de 2007 i la 
Llei Anti-terrorista de 2020, fins l’assetjament, persecució, amenaces i/o agressions.

S’han documentat, entre juliol 2016 (inici del mandat de R. Duterte) i juny 2021, 
414 assassinats de persones així titllades de col·laborar amb organitzacions terroris-
tes, dins els quals 61 advocats.

L’Associació Internacional de Juristes Demòcates (IADL), va adoptar el 7 de fe-
brer de 2021 una resolució condemnant l’assenyalament i criminalització de la Natio-
nal Union of People’s Lawyers (NUPL) i de molts dels seus advocats associats.

L’IADL considera que la pràctica del «red-tagging» i les accions descrites su-
posen una violació del Dret internacional, incloent-hi el Pacte Internacional sobre 
els Drets Civils i Polítics, la Declaració de Nacions Unides sobre els Defensors dels 
Drets Humans, entre d’altres.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i el 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Expressa la seva preocupació per la persistència de pràctiques d’assenyalament 

i persecució a moviments, organitzacions i dirigents socials, defensores dels drets 
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humans, advocats a les Filipines, conegudes en el seu conjunt com a «red-tagging», 
consistents en l’acusació de pertànyer o ajudar al Partit Comunista de les Filipines 
o al Nou Exèrcit del Poble, i per tant de ser assimilat a un terrorista, amb totes les 
conseqüències que això té pel que fa la seguretat de les persones defensores, i dema-
na que s’hi posi fi de manera immediata.

2. Fa un crida a la justícia i la exigència de rendició de comptes per part dels res-
ponsables de les violacions dels drets humans comeses a les Filipines en la pràctica 
del «red-tagging», perquè es posi fi a la impunitat.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

Proposta de resolució sobre les ordres de protecció per violència 
de gènere
250-00256/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Rubén Viñuales Elías, diputat del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les ordres de protecció 
per violència de gènere a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Igualtat i Feminismes, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’avaluació de la violència de gènere revesteix una gran complexitat, de manera 

que ha d’afrontar-se a través d’una resposta de caràcter interdisciplinari.
Les ordres de protecció tenen l’objectiu de proporcionar a la víctima de violència 

masclista, d’una forma ràpida i senzilla davant el Jutjat d’Instrucció, l’obtenció d’un 
estatut integral de protecció que comprèn mesures civils, penals i assistencials i de 
protecció social.

Les darreres dades del Consejo General del Poder Judicial, mostren com Cata-
lunya és la Comunitat Autònoma amb el percentatge de mesures i ordres més baix 
de tot l’Estat. Concretament un 50,4%. Aquesta dada està lluny de la mitjana estatal 
que se situa en un 71,5%. I encara més lluny de les CC.AA amb més ordres de pro-
tecció adoptades, que són Murcia, La Rioja, Comunitat Valenciana, Illes Balears i 
Andalusia, totes superant el 80%.

Així, segons el lloc on denuncia, una víctima de violència masclista té més o 
menys probabilitats de poder obtenir efectivament l’ordre de protecció. La memòria 
de 2019 de la Fiscalia General de l’Estat destaca la desigualtat territorial dels jutjats 
a l’hora de concedir mesures de protecció a les víctimes de violència masclista i res-
salta que la diferència de criteris en els jutjats genera certa inseguretat jurídica que 
a més resulta incompatible amb les campanyes d’incentivació de denúncies que des 
de tots els sectors socials i institucionals s’aconsella.

Les causes d’aquest problema poden ser diverses: des del tipus de Jutjats que 
adopten o rebutgen les ordres; al tipus de zona –rural o urbana– on es presenta la 
sol·licitud, atès que a les zones urbanes se’n presenten més; a la formació específica 
en violència de gènere que tingui el jutge o jutgessa.
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En el seu informe anual de 2019, el Defensor del Pueblo sol·licita a la Secretaria 
d’Estat de Justícia que doti els jutjats de violència de gènere de les unitats de valo-
ració forense i dels mitjans humans i materials necessaris perquè tant fiscals com 
jutges puguin desenvolupar les seves funcions amb plenes garanties.

El Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere, aprovat el 2017 al Congrés dels 
Diputats, recull en la seva mesura número 110 (208 de l’informe de la ponència del 
Senat) que «en el termini màxim de dos anys, s’han d’establir les Unitats de Valora-
ció Forense Integral, de les que podran formar part psicòlegs/gues i treballadors/es 
socials i que, entre altres funcions, assistiran als jutges i jutgesses en la valoració de 
risc.»

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Exigir, en l’àmbit jurídic, formació específica en violència masclista, mitjan-

çant la formació continuada del CGPJ per tal d’especialitzar els jutges i les jutgesses, 
i amb caràcter previ, que tinguin destí als jutjats de violència sobre la dona en tant 
l’existència de la LO 1/2004 de 28 de desembre.

2. Elaborar un protocol molt detallat i consensuat pels diferents àmbits que trac-
ten les dones víctimes de violència masclista, com són els operadors jurídics i es-
pecialment de l’àmbit del treball social i psicològic, perquè es faci servir en tots els 
jutjats de Catalunya per avaluar el risc d’un dona i atorgar ordres de protecció, per 
tal d’homogeneïtzar els criteris dispars que existeixen a l’actualitat a Catalunya, tot 
vers una major detecció de les situacions de risc objectiu per a la víctima.

3. Desplegar i dotar amb suficient i qualificat personal les Unitats Forenses de 
Valoració Integral.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, Rubén Viñuales Elías, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la construcció d’una guingueta a la zona 
de l’antiga marisqueria de Roses
250-00257/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la construcció d’una guingueta 
a la zona de l’antiga marisqueria en el municipi de Roses, per tal que sigui substan-
ciada davant la comissió d’Acció Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
En el municipi de Roses, el Plenari de l’Ajuntament va aprovar a desembre del 

2020 una moció per crear el Centre de la Mar a l’espai on hi havia hagut l’antiga 
depuradora de marisc. Aquest espai es troba situat entre la platja de Palangrers, el 
Far de Punta Poncella i l’entorn del Castell de la Trinitat. L’objecte del projecte és la 
preservació i potenciació de la biodiversitat marina.
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El secretari general de l’ONU, Antonio Guterres, va explicar en el marc del pro-
jecte Covering Climate Now, que el 2021 ha de ser l’any què es constitueixi una coa-
lició global decidida a salvaguardar el planeta. La preocupació mediambiental ha 
anat en augment aquestes últimes dècades. El Protocol de Kyoto, aprovat el 1997, va 
entrar en vigor el 2005. Després, l’Acord de París va ser un compromís de la conven-
ció marc de Nacions Unides, en 2015, que s’aplica des del 2021. Europa també va ela-
borar un pla propi, el Green Deal o el Pacte Verd i, aquests últims dies, el Fit for 55.  
El fonament més profund de tots aquests acords és garantir la qualitat de vida de 
les persones, impedir l’escalfament global, evitar que la vida humana pugui perjudi-
car la biodiversitat del planeta i la supervivència de les diferents espècies. Els fons 
europeus dels pròxims anys tenen com a una de les seves direccions clau reduir les 
emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle i protegir el medi ambient.

D’altra banda, a la Conferència de Nairobi, del 1992, va tenir l’origen del Con-
veni de l’ONU per a la protecció de la biodiversitat. A la Convenció de Rio d’aquell 
mateix any es va donar un pas clau en la conservació de la biodiversitat i la soste-
nibilitat. S’hi apuntava que calia «desenvolupar capacitats científiques, tècniques i 
institucionals per aconseguir un enteniment bàsic que permeti planificar i aplicar 
mesures adequades». L’objectiu era atacar les causes de la pèrdua de la biodiversi-
tat i recuperar-ne la riquesa. Entre les disposicions d’aleshores, s’assumien les obli-
gacions d’incorporar polítiques públiques dirigides a la conservació i sostenibilitat 
de la diversitat biològica. A l’octubre del 2010, al Japó, els governs de diferents Es-
tats van acordar el Pla Estratègic de la Diversitat Biològica 2011-202 i els objectius 
d’Aichi com a base per aturar i revertir la pèrdua de la diversitat biològica del plane-
ta. Fins ara hi ha hagut a l’entorn de 200 conferències de parts. El nou conveni ja ha 
estat reclamat per diferents entitats ecologistes. La regulació dels espais marítims i 
el Conveni sobre el Dret del Mar hi tindran un paper clau. S’aspira a assegurar l’ús 
cooperatiu i sostenible de mars i oceans. Les costes, a més, es protegeixen en el 
marc del Programa de Nacions Unides sobre Medi Ambient (PNUMA).

La utilització irresponsable dels recursos naturals ha comportat la pèrdua de la 
biodiversitat, perquè no pot ser únicament vista com a gaudi, sinó que l’acció dels 
éssers humans també l’ha de tenir en consideració com a element clau a preservar. 
Informes recents adverteixen que un milió d’espècies estan en perill d’extinció i la 
majoria dels ecosistemes silvestres tenen afectacions greus. Aquest segle és clau per 
a l’ONU i per la UE per aturar la degradació ambiental del planeta, tant en dismi-
nució de Gasos d’Efecte Hivernacle o reducció del consum d’energies contaminats, 
com també en la defensa i protecció de la biodiversitat. La protecció de la fauna i 
la flora requereix accions de caràcter positiu. L’acció dels éssers humans, amb una 
correcta planificació científica, pot preservar espècies animals i vegetals a Catalu-
nya. En aquest sentit, des de l’àmbit local, el Plenari municipal de Roses va aprovar 
per unanimitat la creació del Centre de la Mar com a espai científic i social per a la 
potenciació de la fauna i la flora marina el desembre del 2020.

Aquest projecte municipal té el propòsit de contribuir a la riquesa de la biodi-
versitat en un espai tan important com és el golf de Roses. Entre el Parc Natural del 
Cap de Creus i el Parc Naturals dels Aiguamolls de l’Empordà, Roses es troba a la 
Serra de l’Albera. Aquest projecte reconeix que es precisen inversions considerables 
i que el territori fa molt convenient un projecte com aquest. Existeixen, a més a més, 
diferents treballs especialitzats, alguns dels quals de rosincs, sobre el medi marí i les 
diferents espècies úniques que és necessari de protegir. Entre els quals, cal destacar 
el projecte de «Conservació i recuperació de les poblacions de tortugues marines» 
del dr. Josep Lloret, biòleg marí i investigador de la Universitat de Girona (UdG). 
Aquest projecte hauria de ser el primer a portar-se a terme en el nou Centre de la 
Mar com a Centre Temàtic de Biodiversitat Marina i Salut Humana. Entre les tortu-
gues a protegir i a recuperar hi ha la babaua i d’altres.
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La moció aprovada unànimement pel Plenari de Roses a desembre de 2020 va 
acordar impulsar el Centre de la Mar en col·laboració amb la Càtedra Oceans i Salut 
Humana de la UdG amb un edifici digne a l’espai de l’antiga marisqueria; va con-
venir també que el projecte de recuperació de les tortugues marines seria el primer, 
entre les quals hi ha la Babaua, la Boba o la Caretta. No cal dir que aquest projecte 
enfortiria les essències més tradicionals de Roses, contribuiria a tenir un turisme 
vinculat al coneixement que tindria un caràcter més sostenible i enfortiria la investi-
gació i la ciència marina a Roses. El projecte té l’interès de voler involucrar-hi fons 
europeus, que tenen en el medi ambient una línia estratègica. El Centre de la Mar va 
en la línia indicada per la Unió Europea en defensa del medi ambient, està vinculat 
al coneixement i a l’aprenentatge i es preocupa per a la defensa del territori.

Això no obstant, a la primavera de 2021, l’aleshores alcaldessa de Roses, Mont-
se Mindan, va recuperar el seu antic projecte de partit i va presentar-lo al ministeri 
corresponent com a «Projecte d’integració paisatgística dels terrenys de l’antiga de-
puradora de marisc» i «Projecte d’edifici de serveis a l’espai de l’antiga depuradora 
de marisc». Tot i que el seu grup va votar favorablement a la creació del Centre de 
la Mar en aquest espai i que la moció havia estat aprovada per unanimitat, l’última 
acció política que va portar a terme abans de cessar com a alcaldessa va ser la de 
recuperar el seu projecte primer i presentar-lo al ministeri corresponent. Aquest pro-
jecte vol construir unes piscines en aquest territori al costat del mar i, a més, fer-hi 
una guingueta.

La responsabilitat política per construir guinguetes a la platja és de la Generali-
tat de Catalunya. L’aprovació de plans d’ordenació de les zones del litoral correspon 
al govern de Catalunya, en tant que també disposa de la competència per autoritzar 
els usos permesos a la zona de servitud de protecció al litoral. L’esmentada guin-
gueta es proposa que se situï arran de la mar. Això no obstant, «l’Administració de 
la Generalitat, al llarg dels més de trenta anys d’exercici d’aquesta competència ex-
clusiva, ha elaborat plans i programes de protecció del litoral», diu el preàmbul de 
la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral. No cal dir que 
la guingueta no avança, sinó que retrocedeix en protecció i ordenació del litoral. 
Tampoc no deixa de ser evident que el projecte d’unes piscines al costat de la mar i 
una guingueta no pot presentar-se com a opció per a captar fons europeus destinats 
precisament a la protecció del medi ambient. En el projecte presentat pel govern de 
Roses al ministeri es diu de manera textual: «su espacio funcional se destinará para 
la concesión de un bar/chiringuito», en la memòria i annexos, pàgina 7.

El govern de Catalunya té el deure de protegir el litoral català, el medi ambient 
i la biodiversitat, tal com s’estableix a la Llei 8/2020, de 30 de juliol. A més a més, 
s’ha de tenir en compte que el Plenari del municipi va aprovar per unanimitat fer el 
Centre de la Mar en favor del medi ambient i la biodiversitat de Roses a desembre de 
2020 en aquest mandat. Aquest projecte ja disposa, a més a més, d’un primer estudi 
seriós del dr. Josep Lloret per salvaguardar i potenciar diferents espècies de tortuga 
d’un gran valor i interès natural.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a rebutjar, d’acord amb la Llei 8/2020, 

la llicència permanent per a construir una guingueta arran de la mar a la zona de 
l’antiga marisqueria en el municipi de Roses.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Cervelló
250-00258/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Rocío García Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
Institut a Cervelló, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Cervelló disposa d’un Institut instal·lat completament en mòduls (barracons) des 

de fa 13 anys. Es va començar amb 2 línies i 50 alumnes i s’han anat ampliant les 
línies fins a 15 i 360 alumnes al curs 2021-22.

Després d’estudiar al llarg del temps possibles ubicacions, es va decidir que a l’en-
trada del municipi, al sector conegut com a Bòbila, era el més adient. Aquest sector 
era industrial i ara s’ha modificat el planejament per convertir-lo en residencial.

Una vegada fet el canvi de planejament el 19 de juny de 2018 es va aprovar defi-
nitivament un conveni amb els propietaris per fer la cessió dels terrenys necessaris 
per a la construcció de l’institut i la possible ampliació en un futur de l’Escola Nova 
que està al costat.

Es va presentar al Registre de la Propietat per a la seva inscripció. Llavors van 
començar un seguit de peticions per part del Registre, que ha finalitzat al juny de 
2021, quan s’ha entrat tota la documentació requerida.

Aquests terrenys que són els destinats a la construcció de l’Institut, reuneixen les 
condicions establertes per la Direcció dels Serveis Territorials del Baix Llobregat. 
És un terreny en sòl urbà, i disposa dels serveis i subministraments necessaris, ja 
que una part dels terrenys estan urbanitzats, i estan els 8.000 m2 requerits pels Ser-
veis Territorials.

Per altra banda la ubicació és idònia, dins del nucli urbà, al costat d’una escola, 
també d’equipaments esportius que actualment fa servir el mateix institut, a prop del 
camp municipal d’esports i d’accessos a espais naturals de primer ordre. És per això 
que també s’ha de considerar aquest entorn natural per treballar en un projecte sin-
gular de caràcter sostenible, exemple d’una arquitectura coherent amb els objectius 
de l’agenda 2030 i que es pugui integrar perfectament en la nostra principal senya 
d’identitat com a municipi: la natura.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Acceptar la cessió anticipada dels terrenys que posarà a disposició de la Gene-

ralitat l’Ajuntament de Cervelló en el moment que estigui inscrit en el Registre de la 
Propietat amb l’agregació de terrenys que ja té l’Ajuntament en propietat.

2. Iniciar de forma immediata el procés per a la licitació del projecte executiu i 
la direcció d’obres, tot valorant per al projecte les aportacions de la comunitat edu-
cativa, la direcció del centre, l’Associació de Famílies d’Alumnes i el mateix Ajun-
tament de Cervelló, i tenint en compte l’entorn natural del municipi per tal d’acon-
seguir un equipament completament sostenible.

Fascicle tercer
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3. Destinar les partides necessàries al pròxim pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per a que el projecte del nou Institut de Cervelló es realitzi el més aviat 
possible, de forma que es pugui licitar entre aquest any 2021 i el 2022 el projecte 
executiu.

4. Donar prioritat absoluta a aquest centre educatiu, ja que és l’únic centre de la 
comarca del Baix Llobregat completament en mòduls des de fa ja 13 anys.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Eva Granados Galiano, 

Rocío García Pérez, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre les pensions de les dones
250-00259/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les pensions de 
les dones a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat 
i Feminismes, amb el text següent: 

Exposició de motius
La bretxa salarial de gènere és una realitat latent a la nostra societat. Tot i que 

s’és conscient de les implicacions socials i econòmiques que té aquesta diferència 
per a les dones i que es fan esforços per corregir-la, encara queda un llarg camí per 
recórrer.

La competència en les diferents modalitats de pensions existents és del Govern 
de l’Estat. És mitjançant l’acord del Pacto de Toledo que les diverses forces amb re-
presentació al Congrés dels Diputats fan les recomanacions pertinents en la línia de 
millorar i incrementar les pensions a Espanya. En aquest sentit, l’increment sostin-
gut de les pensions des de l’any 2018 ha fet que, hores d’ara i segons dades del Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social, la pensió mitja està augmentant, situant-se 
en juny de 2021 en els 1.033,03 €. En el cas de la pensió de jubilació, la mitja es situa 
en 1.188,74 €. Per altra banda, segons les darreres dades de l’Idescat, la pensió no 
contributiva mitjana de les dones a Catalunya és de 364 euros per a les pensions de 
jubilació i de 406 euros per a les d’invalidesa. Si comparem les quantitats rebudes 
per les dones amb les dels homes, les de les dones són més baixes.

Aquesta diferència existeix també en el cas de les pensions contributives, on la 
pensió mitjana de les dones és sempre inferior a la dels homes. La pensió per jubila-
ció d’una dona a Catalunya és quasi d’un 40% menys que la d’un home.

Aquesta situació posa a les dones en una situació de greuge envers els homes, 
atès que les pensions més baixes són més a prop del llindar de pobresa. Les darreres 
dades sobre el risc de pobresa mostren com el percentatge és més alt en el cas de les 
dones, un 23.3% respecte a un 19.9% dels homes.

Garantir que tots els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin fer-se càr-
rec de les despeses essencials per al desenvolupament d’una vida digna és impres-
cindible, més en un moment on les taxes de pobresa a Catalunya són les més altes 
dels darrers dels anys. Així ho marca l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu 
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article 24.3 «Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen 
dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una 
vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen.» I és en aquest 
sentit que el Parlament de Catalunya, l’any 2017, va aprovar la Renda Garantida de 
Ciutadania, fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular, que permet complementar les 
ajudes i prestacions estatals per garantir que cap persona ingressa menys mensual-
ment al que marca l’Índex de Suficiència de Catalunya i, habilita elements de com-
plementarietat a pensions estatals encara baixes ja que és subsidiària a qualsevol 
prestació o ajuda estatal.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Complementar les pensions més baixes de les dones de Catalunya amb la Ren-

ta Garantida de Ciutadania, perquè cap dona cobri menys de 664 € al mes, tal com 
marca la Disposició addicional tercera de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la ren-
da garantida de ciutadania.

2. Realitzar, en el termini de 3 mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de re-
solució, una companya informativa a través dels mitjans públics catalans, informant 
a les dones pensionistes del dret a aquesta complementarietat, i dels mecanismes per 
demanar-la i fer-la efectiva.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Gem-

ma Lienas Massot, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el suport a la diversitat de gènere 
i a la igualtat de drets de les persones transgènere
250-00260/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 12982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució a favor 
de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones trans, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les persones trans segueixen vivint importants discriminacions i violències es-

tructurals que, a més, s’han vist agreujades per la crisi de la COVID-19. Tot i els 
avenços socials dels darrers anys, persisteixen moltes desigualtats sistèmiques que 
afecten situacions vitals i quotidianes com accedir a un habitatge, continuar amb els 
estudis, buscar un lloc de feina, rebre una assistència sociosanitària no patologitzant 
o viure sense violències i agressions transfòbiques.

Legalment, el fet trans encara es considera una malaltia i no una manifestació 
més de la diversitat. A escala estatal, la Llei 3/2007 estableix per primera vegada 
dos requisits obligatoris perquè les persones trans puguin tramitar el canvi de nom i 
sexe en la seva documentació: un diagnòstic de disfòria de gènere i dos anys de trac-
tament hormonal. Aquesta llei va ser un punt d’inflexió per dues raons contradictò-
ries: suposava un gran avenç perquè acabava amb l’exigència de la cirurgia genital, 
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però alhora, una important derrota perquè instaura oficialment que el reconeixement 
de les persones trans implica catalogar-les com a persones amb un trastorn mental. 
A més, aquesta llei no aborda cap mesura per reduir les greus discriminacions en 
altres àmbits, i deixa fora menors i persones migrades.

El moviment trans porta més d’una dècada denunciant la violència d’una llei 
patologitzant que condemna a les persones trans a fer tractaments psiquiàtrics per 
modificar el seu DNI i accedir als drets a la ciutadania. Reclamen que la declaració 
d’una persona conforme desitja aquest canvi de nom és suficient, que les persones 
trans deixin d’haver de passar per un procés d’avaluació i que es reconegui la seva 
capacitat d’agència per a decidir lliurement el seu nom i la seva identitat de gènere. 
És el que ha estat denominat autodeterminació de gènere en diferents acords inter-
nacionals de drets humans.

Des del 2007, els Principis de Yogykarta, sobre l’aplicació de la legislació interna-
cional dels Drets Humans amb relació a l’orientació sexual i la identitat de gènere, ins-
ten els Estats a adoptar les mesures necessàries per respectar legalment el dret a deter-
minar la identitat de gènere. També, l’informe de la Comissió Europea, publicat el juny 
del 2020, sobre els procediments legals de reconeixement de gènere a la Unió Europea, 
conclou que l’autodeterminació de gènere és essencial per millorar el reconeixement 
de les persones trans, per a preservar la dignitat i el respecte als drets humans.

En aquesta línia, en els darrers anys, s’han aprovat legislacions autonòmiques 
(LGTBI i/o específiques trans) que estableixen l’autodeterminació del nom i la iden-
titat de gènere. Però, aquestes lleis tenen les limitacions pròpies de les competències 
autonòmiques. Tot i que faciliten la modificació del nom en els documents admi-
nistratius dependents de l’administració autonòmica, no permeten la rectificació en 
els documents estatals, molt especialment el DNI. Aquesta situació, entre d’altres, 
serà superada per la futura Llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans 
i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, que esdevé una fita per legis-
lar, a escala estatal, segons marquen els estàndards europeus de drets humans, per 
abordar la discriminació i garantir la igualtat, posant èmfasi en la despatologització 
i en l’autodeterminació, com a eina per reconèixer a les persones trans com a sub-
jectes de drets.

A Catalunya, la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfò-
bia, recull moltes de les reivindicacions històriques dels moviments socials catalans 
d’alliberament sexual i de gènere. Però, com reclamen diferents entitats i col·lectius 
LGTBI del teixit associatiu català, l’implentació real de la Llei dista molt de ser una 
realitat. Una llei que gairebé no compta amb recursos destinats al seu desplegament 
territorial, la qual cosa fa que siguin els municipis els que, amb recursos propis, es-
tiguin desenvolupant polítiques LGTBI.

En l’àmbit de la salut, la llei 11/2014 (article 16) inclou mesures relatives al dret 
d’accés a la salut sense discriminació, i inclou apartats sobre l’atenció sanitària a per-
sones trans des d’una perspectiva no patologitzant. La Instrucció 14/2017 del CatSa-
lut, referent a la implantació del model d’atenció a les persones trans, estableix que 
s’hauran de desplegar unitats de trànsit de referència territorial. Tanmateix, aquest 
desplegament no s’ha fet encara efectiu i en la pràctica, a Catalunya, existeixen im-
portants desigualtats territorials pel que fa a l’accés a la salut de les persones trans. 
Aquest model no patologitzant i respectuós amb la diversitat de gènere i el fet trans 
només existeix a Barcelona a través de la Unitat Trànsit. La resta de territoris han 
de redirigir l’atenció a aquesta unitat de referència. Però, hi ha qui no es pot perme-
tre viatjar a Barcelona periòdicament per motius econòmics. A més, com des de tot 
Catalunya es redirigeix a la Unitat Trànsit de Barcelona, i més recentment a la de 
Lleida, la llista d’espera per accedir-hi és molt llarga. Calen urgentment polítiques 
i recursos per acabar amb aquesta discriminació territorial i fer efectiu un veritable 
desplegament del model d’atenció sanitària a persones trans arreu del territori.
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Pel que fa a l’àmbit laboral, article 21, dedicat a les mesures i actuacions en ma-
tèria d’ocupació, recull l’obligatorietat del Departament d’Afers Socials, Treball i 
Família de desplegar estratègies per la inserció laboral de les persones trans i mesu-
res adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. Les persones trans 
són uns dels col·lectius amb més dificultats d’accés i permanència al mercat de tre-
ball, i dins d’aquest col·lectiu, les dones trans estan encara més exposades a la dis-
criminació. És una urgència i una obligació que la Generalitat, en coordinació amb 
el Servei d’Ocupació de Catalunya, desenvolupi programes d’inserció sociolaboral 
per a persones trans que contribueixin a la reducció de les dificultats afegides del 
col·lectiu a l’àmbit laboral. En la mateixa línia, s’han de destinar recursos econòmics 
als municipis per adaptar i millorar els serveis locals d’inserció laboral.

Els àmbits de la salut i ocupació són els més urgents, però cal dotar de recursos la 
Llei 11/2014 per fer efectiva la seva implantació en matèria de drets trans en la resta 
de sectors d’intervenció. S’han de desenvolupar polítiques per aconseguir la plena 
igualtat social de les persones trans en l’àmbit de l’habitatge, de l’educació, de l’oci 
i l’esport, de la cultura i els mitjans de comunicació, de la formació i sensibilització 
de professionals, de l’atenció des de serveis socials, del reconeixement de la diver-
sitat i, particularment, en l’àmbit de la prevenció i l’atenció en violències. Es tracta 
de convertir la igualtat formalment ja reconeguda a la llei catalana en favor de les 
persones trans en igualtat real i efectiva.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya declara
1. La necessitat d’aprovar a escala estatal, el marc legal en matèria de drets trans 

que garanteixi la plena igualtat, que estigui fonamentat en la despatologització del 
fet trans, el reconeixment de la diversitat de gènere, en l’autodeterminació de la 
identitat de gènere i en l’abordatge integral de polítiques per intervenir en les des-
igualtats estructurals que viuen les persones trans.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
2. Dotar la Llei 11/2014 dels recursos necessaris per a la seva implementació en 

matèria de drets trans amb el desenvolupament de polítiques efectives per abordar 
la discriminació de les persones trans en els diferents sectors d’intervenció, com ara 
l’educació, la cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de comunicació, la salut, l’ocu-
pació, la formació i sensibilització de professionals, l’atenció des dels serveis socials 
i el reconeixement de la diversitat familiar.

3. Implementar el model d’atenció a les persones trans desplegant unitats de 
trànsit de referència territorial i acabar amb les desigualtats territorials pel que fa a 
l’accés a la salut de les persones trans, tal com recull la Llei 11/2014 i la Instrucció 
14/2017 del CatSalut.

4. Desplegar estratègies per la inserció laboral de les persones trans i mesures 
adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. El Servei d’Ocupació 
de Catalunya, ha de desenvolupar programes d’inserció sociolaboral per a persones 
trans que contribueixin a la reducció de les dificultats afegides del col·lectiu a l’àmbit 
laboral. En la mateixa línia, s’han de destinar recursos econòmics als municipis per 
adaptar i millorar els serveis locals d’inserció laboral.

5. Dotar dels recursos suficients als ens locals per al ple desenvolupament del 
SAI (Servei d’Atenció Integral a persones LGTBI) per garantir a les persones trans 
que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol tipus de violència o discriminació 
el dret a rebre de manera immediata una protecció integral, real i efectiva.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta, GP ECP



BOPC 103
8 de setembre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 90

Proposta de resolució sobre l’accés universal a les vacunes contra 
la Covid-19
250-00261/13

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP

Reg. 12983 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parla-
mentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per l’accés universal 
a les vacunes contra la Covid-19, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Ens trobem enmig de l’emergència de salut pública més greu de la història re-

cent. Ja s’han perdut més de 3,9 milions de vides a tot el món. L’economia mundial 
pot perdre bilions de dòlars si la taxa d’immunització no augmenta ràpidament a tot 
el món. Els sistemes nacionals de salut són a prop del col·lapse, economies senceres 
estan doblegades i el mitjà de vida de milions de persones està en joc.

Les noves variants de la COVID-19 demostren que no vencerem el virus fins que 
no el derrotem arreu. Un any després queda clar que hem d’augmentar de manera 
urgent i exponencial la fabricació i la disponibilitat de vacunes i garantir-ne el re-
partiment equitatiu a escala mundial, cosa que requereix compartir de forma àmplia 
el coneixement, les dades, els recursos i la propietat intel·lectual, especialment amb 
els països d’ingressos baixos i mitjans.

Donem la benvinguda a l’anunci de l’Administració dels Estats Units d’Amèrica 
de suport a la liberalització de les patents i considerem que ara toca a la Unió Eu-
ropea seguir les seves passes. El Govern de l’Estat ha fet interessants anuncis en la 
mateixa direcció, però cal que adopti mesures concretes.

En aquest sentit s’ha manifestat el director general de l’Organització Mundial 
de la Salut, de més de 100 governs nacionals, de centenars d’organitzacions, de la 
societat civil i de sindicats, i ens hi unim per instar la Comissió Europea i els estats 
membres de la UE que debatin al més alt nivell, i donin suport a l’exempció tempo-
ral i puntual de determinades obligacions recollides als Acords sobre els aspectes 
dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç (ADPIC). L’exempció 
proposada per Sud-àfrica i l’Índia facilitaria la possibilitat de compartir la propie-
tat intel·lectual i el coneixement. Amb aquesta iniciativa s’evitarien els monopolis 
generats per la propietat intel·lectual i s’eliminaria la inseguretat jurídica, oferiria la 
llibertat d’operar i permetria una col·laboració que augmenti i acceleri la disponi-
bilitat, l’accessibilitat i l’assequibilitat de les vacunes contra la COVID-19 a escala 
mundial.

Les nostres societats ja han pagat un preu alt en vides i en retrocés econòmic a 
causa de la pandèmia, i això no fa més que créixer cada dia. A més, hi ha grans quan-
titats de diners públics darrere de la innovació a les tecnologies per a la COVID-19. 
Hi ha l’interès de tots i totes de treballar conjuntament per assegurar que la vacuna-
ció arribi el més de pressa possible a tota la població i a tot el món i per això és urgent 
cooperar i eliminar tots els obstacles que ho impedeixen.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignants presenten la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir a el Govern 

de l’Estat: 
1. Cooperar a escala mundial i eliminar els possibles obstacles que impedeixin 

garantir que les vacunes es desenvolupen i es fabriquen en quantitat suficient i que 
es distribueixen a temps i de manera inclusiva a tot el món. Això abasta prestar as-
sistència tècnica i econòmica a altres estats, col·laborar en mecanismes establerts per 
l’OMS per compartir ciència i recursos COVID-19, com ara l’accelerador de l’accés 
a les eines contra la COVID-19 (ACT-A) i el seu pilar per al repartiment equitatiu 
de vacunes entre països (COVAX).

2. Assegurar que els drets de propietat intel·lectual no impedeixen cap país ga-
rantir el dret a la salut. Això inclou acordar una exempció temporal i puntual de de-
terminats aspectes de l’Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual 
relacionats amb el comerç (ADPIC) per a la producció de productes sanitaris contra 
la COVID-19.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

Proposta de resolució sobre la inclusió de la formació LGBTI+ 
a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
250-00262/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 13014 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, Judit Alcalá González, diputada del Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la inclusió de 
formació LGTBI+ a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) és el centre de formació dels 

diversos col·lectius professionals de la seguretat, les funcions principals dels quals 
inclouen també relacionar-se amb la ciutadania i amb d’altres persones. Aquesta ins-
titució és l’encarregada d’estudiar, identificar i definir els programes i continguts per 
als processos selectius d’aquests cossos de seguretat.

En l’últim Curs de formació bàsica per a policies de l’Escola de Policia de Cata-
lunya, que és una institució sota de l’estructura de l’ISPC, van aparèixer els següents 
mòduls de continguts: Mòdul 1. Policia i democràcia; Mòdul 2. Policia i societat 
catalana; Mòdul 3. Policia de prevenció i seguretat; Mòdul 4. Policia de trànsit; Mò-
dul 5. Policia judicial i d’investigació; Mòdul 6. Policia administrativa; i Mòdul 7. 
Formació Transversal. Entre el temari actual hi ha diferents mòduls que ofereixen 
coneixement de la societat catalana i també dels grans consensos polítics que com-
partim com a societat. El mateix succeeix en el curs de formació bàsica de bombers 
a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, el qual consta d’11 mòduls, 
on hi ha continguts com atenció sanitària, suport psicològic o coordinació d’equips, 
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entre d’altres. En aquest curs de formació bàsica i en la formació continuada oferta 
seria convenient en favor de la igualtat de totes les persones incloure-hi material en 
contra de la discriminació del col·lectiu LGTBIQ+. O bé en el departament de Cos-
sos de seguretat de Catalunya, que inclou el Cos d’Agents Rurals, les Agrupacions 
de Defensa Forestal i el Personal de Seguretat Privada. Aquests cossos de seguretat 
tampoc no tenen a dia d’avui en la formació bàsica i continuada mòduls de matèries 
per combatre la discriminació del col·lectiu LGTBIQ+.

El Pla del Govern, de 2004 a 2007, ja va incloure diferents plans transversals del 
conjunt de departaments per a la no discriminació. Entre el 2006 i el 2010, el Depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania va incloure diferents processos de participació 
d’entitats que representaven el col·lectiu LGTBIQ+. L’octubre del 2014, el Parlament 
de Catalunya va aprovar la llei LGTBI. La present Proposta de resolució, treballada 
conjuntament amb Gaylespol, defensa mantenir aquesta voluntat de lluitar contra la 
discriminació del col·lectiu LGTBIQ+ i, per això, defensa la idoneïtat d’incorporar 
continguts de coneixement i formatius sobre respecte i no vulneració de les persones 
en raó del seu sexe o gènere.

L’Observatori contra l’homofòbia ha comptabilitzat 923 incidències per LGTBI- 
fòbia des del 2 d’octubre del 2014 i 135 incidències des de l’1 de gener del 2021. Aquest 
any està havent un repunt de les accions violentes per odi al col·lectiu LGTBIQ+.  
Davant d’aquestes tristes circumstàncies, les policies de Catalunya tenen un paper tam-
bé preventiu i de formació ciutadana: orienten sobre les conductes delictives que no 
són tolerables a Catalunya. Així, doncs, incloure més formació en no discriminació del 
col·lectiu LGTBIQ+ també pot jugar un paper positiu en prevenció d’actituds i d’acci-
ons intolerables.

Ens consta que, del 20 de setembre al 15 d’octubre, s’ofereix per part de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya el Microcurs sobre com afrontar la discriminació 
LGBTI+. Està destinat als membres dels cossos de policia de Catalunya i vigilants 
municipals. L’objectiu és sensibilitzar els membres dels cossos policials de Catalu-
nya i dotar-los d’eines per conèixer i reaccionar en cas de discriminació de les per-
sones LGBTI+. En el programa s’informa dels Drets de les persones LGBTI+; de la 
llibertat reconeguda i la diversitat per raó d’orientació sexual, d’identitat i expressió 
de gènere; i del deure d’intervenció en el desplegament de la Llei 11/2014. Això no 
obstant, el microcurs té una durada de només dues hores, és insuficient i té caràcter 
voluntari.

Ateses totes aquestes raons, pensem que és oportú que el govern de la Genera-
litat reforci els continguts i les matèries formatives del conjunt dels cossos de segu-
retat de Catalunya i els vigilants municipals per a la lluita contra la discriminació 
del col·lectiu LGTBIQ+. Fer-ho, a més a més, de manera transversal, troncal i en el 
procés formatiu continu d’aquests cossos de seguretat professionals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure mòduls propis en contra la 

discriminació del col·lectiu LGTBIQ+ en els cursos formatius bàsics i en la formació 
contínua del conjunt dels cossos de seguretat de Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, Ramon Espadaler Par-

cerisas, Judit Alcalá González, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’organització de la jornada escolar
250-00263/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 13015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la organització de la jornada es-
colar als centres educatius, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Edu-
cació, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2011, el govern d’Artur Mas impulsava un seguit de retallades que afec-

taven el conjunt de polítiques socials a Catalunya. En matèria educativa, aquestes 
van comportar, entre d’altres, la implementació de la jornada compactada a l’etapa 
d’educació secundària i l’eliminació del servei de menjador a la majoria d’instituts 
públics, amb la consegüent pèrdua dels ajuts de menjador per part de nois i noies 
d’entorns socials més vulnerables que fins a sisè de Primària els tenen i que van pas-
sar a perdre’ls en arribar a la ESO. A tall d’exemple, el curs 2019-20, es van atorgar 
13.560 ajuts individuals de menjador a l’alumnat de 6è de primària, que represen-
ta el 16% de l’alumnat escolaritzat aquest curs, mentre que al curs 2020-21, es van 
atorgar només 3.387 ajuts a alumnat de 1er d’ESO, que representen un 4% de l’alum-
nat escolaritzat en aquest curs, el que significa que aproximadament uns 10.000 nois 
i noies es van veure perjudicats el darrer curs per l’eliminació del servei de menjador 
als instituts i dels ajuts vinculats a aquest servei. Igualment, la Consellera Irene Ri-
gau va eliminar la sisena hora als centres educatius públics, contribuint així a agreu-
jar les desigualtats entre centres educatius públics i concertats. Aquestes retallades 
van obeir a criteris purament econòmics i en cap cas pedagògics, i entenem que van 
suposar un perjudici molt important per a molts infants i joves.

D’altra banda, l’aleshores govern de la Generalitat va impulsar el curs 2012-13 un 
pla pilot a 25 escoles públiques de primària per compactar la jornada escolar, amb 
l’objectiu de reduir l’absentisme. No obstant, les conclusions del projecte van posar 
de manifest l’any 2019 que no hi havia evidències que demostressin millores signi-
ficatives ni per reduir l’absentisme ni la conflictivitat, ni tampoc en el rendiment de 
l’alumnat o de les competències bàsiques en aquests centres educatius....I la pròpia 
Conselleria va decidir deixar en suspens aquest pla, si bé ha anat permetent mantenir 
l’horari a aquests centres del pla pilot fins a dia d’avui, i ja fa 10 anys que dura.

Paral·lelament, l’any 2017 es signava el Pacte Nacional per a la Reforma Horà-
ria, un pacte que, entre d’altres, pretén potenciar la salut i el benestar dels infants 
i joves, afavorint hàbits saludables en els centres educatius; millorar l’eficàcia edu-
cativa i les condicions d’educabilitat, establint ritmes que facilitin la concentració, 
la millora del nivell cognitiu, la capacitat d’atenció i la memòria de treball; contri-
buir a l’equitat afavorint l’accés a les activitats educatives no lectives; incrementar 
les hores de convivència familiar i el descans necessari d’infants i joves; enfortir el 
paper social i educatiu de l’escola promovent projectes educatius amplis d’àmbit co-
munitari i compensador de les desigualtats, o facilitar la coordinació i la formació 
permanent del professorat.

Tenint en compte que el Govern de la Generalitat, com a garant del servei públic, 
ha de facilitar pautes per un marc horari on es respectin prioritàriament els drets de 
l’infant que contribueixin a la seva salut física, les millors condicions d’educabilitat 
i afavoreixin l’equitat i, per tant, que també preservin el temps de menjador i el recu-
perin en les etapes educatives on sigui necessari, vetllant a més perquè no s’ampliïn 
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les diferències entre centres educatius sostinguts amb fons públics dins d’un mateix 
municipi o barri, i per tal de desplegar aquest pacte i aplicar-lo al sistema educa-
tiu de Catalunya; i tenint també en compte la Resolució sobre la recuperació de la 
sisena hora als centres públics (250-00031/13) aprovada en aquesta legislatura que 
instava el govern de la Generalitat a elaborar un pla per recuperar progressivament 
la sisena hora als centres educatius públics de Catalunya, el Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a regular la im-

plantació, amb caràcter experimental, d’un pla específic d’organització de la jornada 
escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’educació infan-
til, d’educació primària i secundària obligatòria, i a presentar-lo davant la Comissió 
d’Educació abans de finalitzar el mes de març de 2022, per poder començar el pla el 
proper curs 2022-2023.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el millorament de les polítiques 
de suport al sector de la llet
250-00264/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 13247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Pau Juvillà Ballester, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per la millora de les polítiques de suport al sector de pro-
ducció de llet, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, amb el text següent: 

Exposició de motius
La darrera crisi de la llet a Osona posa de manifest, un cop més, la situació del 

sector làctic a Catalunya, que arrossega una llarga crisi originada en bona part pels 
preus baixos.

En el Estudio de la cadena de valor y formacion de precios en la leche líquida en-
vasada de larga duración (LELD), de juny de 2021, emès per l’observatori de la cadena 
alimentària del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación fa constar que: «En 
el conjunto global de la cadena de la Leche LELD se observa, como característica ge-
neral, la existencia de márgenes muy reducidos en todos los eslavones de la cadena.»

Segons el mateix Ministeri, entre el 1992 i el 2015, a Catalunya van plegar el 85% 
de les explotacions. I des del març del 2015 fins a l’octubre del 2018, la reducció del 
nombre d’explotacions que lliuren llet ha estat del 25%; han passat de 635 a 476.

I malgrat aquest tancament d’explotacions, al principat s’ha produït des del 2015 
fins al 2021, un increment en la producció de la llet de l’11% degut, entre d’altres, a 
l’ampliació d’explotacions. Una tendència, la del creixement de les explotacions molt 
grans, amb milers de vaques, que és incentivada per la mateixa indústria que cada 
vegada més sovint deixa de recollir la llet a la resta de granges.

Cal recordar que al nostre país més de la meitat de les granges (50,8%) tenen 
menys de 100 vaques mentre que només 30 productors (el 7,2% del total) produeixen 



BOPC 103
8 de setembre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 95 

el 44,2% de la llet de vaca a casa nostra, en una mostra evident de la polarització que 
ha dut a terme la indústria làctia i la gran distribució.

Així mateix, al nostre pais el 80% de la llet que es produeix es líquida, i d’aquest, 
un 55% es ven en forma de marca blanca, la meitat de la qual a Mercadona (amb el 
28% de quota de mercat). Una empresa que conjuntament amb d’altres, conformen 
un càrtel de la compra i distribució que compren aquest producte per sota de preu 
de cost. Uns preus a la baixa que produeixen un greu impacte a la primera baula de 
la cadena, el sector de producció de llet.

Així doncs, el descens del nombre de explotacions de la mitjana i petita rama-
deria lligat a l’escanyament de preus que duen a terme les distribuïdores tenen un 
efecte devastador en els ramaders i ramaderes.

Cal que la Generalitat de Catalunya defensi aquestes petites i mitjanes explota-
cions enxarxades al territori, en defensa de la sobirania alimentaria i de la pagesia 
del nostre país.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Que dugui a terme accions i estableixi les ajudes econòmiques necessàries per 

promocionar l’activitat de venda directa de llet crua de vaca tal i com s’estableix en 
el Decret 163/2018, de 17 de juliol, de venda directa de llet crua de vaca. Cal afavo-
rir el comerç de proximitat tot impulsant sistemes per escurçar la distància entre la 
producció i el consum final.

2. Que dicti una moratòria i s’endeguin els canvis legislatius necessaris per limi-
tar els caps de bestiar en una explotació lletera a 300 vaques en producció.

3. Que endegui un canvi legislatiu perquè les explotacions lleteres amb més de 
300 vaques quedin incloses a l’annex I de la Llei 20/2009, i passin a ser sotmeses 
així al règim d’autorització ambiental.

4. Que estudiï la creació d’un distintiu o logotip per diferenciar els productes làc-
tics obtinguts a partir de llet produïda a Catalunya i que permeti diferenciar aquella 
pagada als productors per sobre del preu de cost.

5. Que impulsi un centre tecnològic i de desenvolupament de la llet i el formatge 
a la Seu d’Urgell que es dediqui a estudiar, analitzar, proposar alternatives, disse-
nyar nova maquinària i la implementació de les noves tecnologies al sector primari 
tal i com proposa la CUP de la Seu d’Urgell.

6. Instar al Ministeri d’Agricultura fixi un preu mínim per a la llet.

Palau del Parlament, 12 d’agost de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Pau Juvillà Ballester, diputat, GP CUP-NCG

Proposta de resolució sobre l’ús del transport escolar com a línia 
regular de viatgers
250-00265/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 13250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Pau Juvillà Ballester, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per l’ús del transport escolar com a línia regular, per tal 
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que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Atès que el Decret 161/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de transport 

per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria i reconei-
xen el dret al transport gratuït i obligatori als alumnes que estan escolaritzats als 
ensenyaments obligatoris i que resideixen a un municipi diferent del que s’ubica l’es-
cola (i també als alumnes escolaritzats en centres d’educació especial).

Atès que l’esmentat Decret, en el seu article 2.2 esmenta que «atenent a les cir-
cumstàncies específiques de cada zona geogràfica es podrà utilitzar per als trasllats 
de l’alumnat el servei de transport públic regular de viatgers. En aquest supòsit, cal-
drà que almenys el 50% de les places dels vehicles estiguin reservades per al trasllat 
dels alumnes».

Es per això que en determinats casos de dèficits de cobertura de determinats 
transports escolars es supleixen per mitjà del transport regular de viatgers. Existei-
xen doncs administracions que han tendit a fer ús de les línies de transport regular 
de viatgers com a transport escolar.

Atès que existeixen municipis, en zones despoblades, que pel seu nombre d’ha-
bitants no disposen de transport regular de viatgers i fa que determinats segments 
socials (gent d’avançada edat o gent amb malalties mentals) es vegin mancats d’au-
tonomia per anar a les capitals de comarca que aglutinen la majoria de serveis, fet 
que redunda de manera negativa en la seva qualitat de vida.

Atès que aquests municipis sí que tenen un transport escolar diari que recull a 
les nenes i nens que han d’anar a l’escola i els torna a casa.

Atès que, tal i com recorda l’informe de síndic de greuges de data maig de 2010 
i títol «la provisió i l’accés als serveis de transport i menjador escolars» que: «la 
delegació de competències als consells comarcals en la gestió del servei, prevista 
pel Decret 161/1996, que regula específicament el servei escolar de transport, o el 
foment de la coresponsabilitat d’altres administracions a l’hora garantir condicions 
adequades d’escolarització, prevista per la Llei 12/2009, d’educació, no redueix la 
responsabilitat del Departament d’Educació».

I afegeix que: «En el marc de la queixa 02505/09, per exemple, el Departament 
d’Educació exposa que les famílies podrien adreçar-se al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques per mirar d’ajustar els horaris del servei de transport 
públic regular de viatgers amb el dels centres amb alumnat usuari d’aquell trans-
port».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Que estudiï la viabilitat legal i tècnica, en municipis de zones despoblades del 

principat amb baixa població, d’utilitzar el transport escolar (seguint allò establert 
en la normativa vigent) com a línia regular.

2. Que, en cas que sigui possible, estableixi acords amb els Consells Comarcals 
per i dur-ho a terme.

Palau del Parlament, 13 d’agost de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Pau Juvillà Ballester, diputat, GP CUP-NCG
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Proposta de resolució sobre la retirada del Parlament de Catalunya 
de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia i la seva renúncia 
a la condició de membre associat
250-00266/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 13348 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución para la retirada del Parlamento de Cataluña  
de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía, así como la renuncia a la condición de  
miembro asociado, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (AUF) es una asamblea consultiva 

que agrupa a los diputados francófonos de 88 parlamentos nacionales (55 miembros, 
15 asociados y 18 observadores). La AUF adopta resoluciones sobre cuestiones de 
ámbito político, económico, social y cultural. También adopta dictámenes y reco-
mendaciones dirigidos tanto a la Conferencia Ministerial de la Francofonía como al 
Consejo Permanente de la Francofonía como a la propia Cumbre.

El 26 de enero de 2021, el ex presidente del Parlamento de Cataluña Roger To-
rrent i Ramió, anunció el cambio de estatus de observador a asociado del Parlamen-
to catalán dentro de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía. El Parlamento de 
Cataluña llevaba siendo miembro observador de la Asamblea Parlamentaria de la 
Francofonía desde el año 2008, cuando el Presidente Ernest Benach i Pascual soli-
citó el ingreso con el visto bueno de la organización durante la reunión plenaria or-
ganizada el mismo año en Québec, Canadá. El cambio de estatus fue recientemente 
aprobado por la Comisión Política de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía 
en la reunión del día 26 de enero de 2021. El ex presidente Roger Torrent aprovechó 
dicha ocasión, tal y como recoge el propio comunicado ofrecido por el Parlamento, 
para criticar la supuesta judicialización de la política en Cataluña, para reafirmar su 
apuesta por un referéndum de secesión y para emitir una queja pública por el man-
tenimiento en prisión de los líderes separatistas condenados por sedición y malver-
sación de caudales públicos.

El documento adoptado durante la XXXV sesión celebrada en París (Francia) 
del 2 al 6 de julio de 2009, que trata del estatus y modalidades de pertenencia a la 
Asamblea Parlamentaria de la Francofonía, completa que: 

«Cualquier nueva solicitud de membresía como observador, miembro asociado 
y miembro de pleno derecho debe presentarse mediante una carta del presidente del 
parlamento o de la asamblea interesada dirigida a la Mesa.

Esta solicitud de membresía debe incluir en particular la lista de miembros, la 
composición de su oficina, la descripción de su organización interna, la designación 
de su sede y un archivo que contenga información relativa al lugar de la lengua fran-
cesa en el Estado o comunidad interesada.

Las solicitudes de membresía como miembro asociado o miembro de pleno de-
recho deben incluir información adicional en base a los elementos enumerados en 
el anexo a este documento.

El acceso a un estatus superior no es un derecho. La transición del estado de ob-
servador al estado de sección asociada, así como la de la sección asociada con la de 
la sección de miembro completo, requiere de una solicitud formal dirigida directa-
mente al Presidente de la Asamblea en su calidad de Presidente de la Mesa.»
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Según los Estatutos de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía, la Asam-
blea Plenaria tiene entre sus potestades: 

9.3.7 Decidir, a propuesta de la Mesa, sobre la admisión de secciones, la modi-
ficación de su condición o su eliminación, así como la concesión de condición de 
observador permanente; 

A su vez, el Reglamento expone respecto de las atribuciones de la Mesa: 
10.10.5 Examinar, sobre la base del informe de la Secretaría General, las cues-

tiones relativas a la admisión de secciones, la modificación de su condición o su ex-
clusión, así como el otorgamiento de la condición de observador permanente, y las 
somete al pleno de la Asamblea; 

El artículo 2 de los Estatutos de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía 
define como objetivos de esta: 

2.1.1 Representar los intereses y aspiraciones de los pueblos del mundo francó-
fono.

2.1.2 Promover la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos, par-
ticularmente dentro de la comunidad francófona.

2.1.3 Aportar una perspectiva política a las autoridades de la Francofonía.
2.1.4 Atender las cuestiones de interés, especialmente las relacionadas con la ac-

tualidad política internacional, y transmitir opiniones en consecuencia a los órganos 
de la Francofonía.

2.1.5 Velar por que las declaraciones y resoluciones adoptadas por la Asamblea 
de Jefes de Estado y de gobierno de los países que comparten el francés, en lo suce-
sivo denominado «Cumbre», son implementados y ejecutados por la Organización 
Internacional de la Francofonía y los operadores dentro del plazo requerido.

2.1.6 Fomentar la cooperación y fortalecer la solidaridad dentro de la comunidad 
Francófona, con respeto al derecho al desarrollo.

2.1.7 Dar a conocer y promover el papel internacional de los parlamentarios.
2.1.8 Contribuir al desarrollo y conocimiento recíproco de culturas y civiliza-

ciones de pueblos que hacen un uso habitual de la lengua francesa, sin ser Cultura 
y civilización francesa.

2.1.9 Contribuir a la influencia de la lengua francesa.
Los motivos de la presencia del Parlamento de Cataluña como miembro asociado 

a la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía se alejan sustancialmente de los obje-
tivos que la organización define en los estatutos citados. Tomando como referencia las 
diversas declaraciones al respecto de distintos cargos del Parlamento, incluidas las del 
ex presidente Roger Torrent, se intuye que las motivaciones para su membresía están 
genuinamente ligadas a la internacionalización del proceso rupturista liderado por los 
partidos separatistas que gobiernan la Generalidad de Cataluña.

En el año 2014, el ex presidente de la Generalidad Artur Mas ya solicitó for-
malmente la adhesión como invitado especial en la Organización Internacional de 
la Francofonía. Sin embargo, para acceder a esta posición debía contar con el visto 
bueno del Gobierno de la Nación, que en aquel momento rechazó la entrada de la 
Generalidad de Cataluña atendiendo «a que la mejor manera de atender a este ob-
jetivo en el plano internacional es perseverar en la acción conjunta del Estado en 
su totalidad, coordinando de manera eficaz el esfuerzo de todas las Comunidades 
Autónomas en favor de la promoción del uso del francés y de las relaciones con el 
mundo francófono». El Gobierno remitió una carta desde la Embajada del Reino de 
España en la República Francesa al Secretario General de la Organización Interna-
cional de la Francofonía en la que se explicaban las consideraciones que motivaron 
la denegación de la autorización al respecto.

La entrada del Parlamento de Cataluña en la Asamblea Parlamentaria de la Fran-
cofonía, y especialmente el paso de observador a miembro asociado, constituye una 
fórmula de salvar el veto del Gobierno de la Nación a la entrada de la Generalidad 
de Cataluña en la Organización Internacional de la Francofonía, puesto que al no 
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requerirse una autorización previa de la Administración Central, una mayoría parla-
mentaria autonómica se ve capacitada para solicitar la admisión por voluntad propia 
en la Asamblea. La entrada del Parlamento de Cataluña en la Asamblea Parlamen-
taria de la Francofonía atenta contra el principio de unidad de acción en tanto que el 
Gobierno del Reino de España no autorizó la entrada de la Generalidad de Cataluña 
en la Organización matriz.

Por otro lado, en el anexo del citado documento adoptado durante la XXXV se-
sión celebrada en París (Francia), del 2 al 6 de julio de 2009, que trata del estatus 
y modalidades de preferencia de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía, se 
enumeran los distintos elementos sobre los que se debe informar de cara a la solici-
tud de pertenencia a la Asamblea Parlamentaria, divididos en áreas lingüísticas, pe-
dagógicas, culturales, de medios de comunicación, económicas y político-jurídicas. 
De entre estos aspectos se destacan algunos: 

– El estatus del francés (nacional, oficial, docente, segunda lengua extranjera 
más favorecida).

– Cualquier medida legislativa o reglamentaria relativa al francés.
– La evolución del lugar del francés en el país en comparación con otros idiomas.
– El número y porcentaje de francófonos estimados.
– La existencia de una estructura específica responsable de la acción a favor del 

francés.
– La escolarización en francés (cuando este no es el primer idioma).
– El número total de alumnos y horas de enseñanza de y en francés en los niveles 

de primaria, secundaria y superior.
– Los eventos francófonos más importantes (literatura, teatro, música, artes de la 

calle, cine, multimedia, artes visuales, encuentros de autores y creadores).
– La existencia de un estatus para las minorías lingüísticas y culturales de habla 

francesa (reconocimiento y promoción de la lengua francesa).
– Los principales títulos de la prensa escrita publicados en el país.
– Programas de canales que emiten sólo parcialmente en francés (contenido).
A pesar de la cercanía fronteriza con el país galo, el lugar de la lengua francesa en 

Cataluña no destaca precisamente por su preponderancia, según el informe de 2018 
sobre conocimiento de lenguas de la población a partir de los 15 años del Instituto 
de Estadística de Cataluña (IDESCAT), órgano dependiente de la Generalidad de 
Cataluña y la Dirección General de Política Lingüística. Los datos recogidos arrojan 
que solo el 28’3% de los catalanes entiende el francés, solo el 19% puede hablarlo, 
y tan solo el 14’5% es capaz de escribirlo. Únicamente el 13,7% de la población de 
Cataluña posee un conocimiento completo de la lengua francesa. Por el contrario, 
un 33,9% de la población (número sustancialmente más alto) posee un conocimiento 
completo de la lengua inglesa. Además, y según los usos lingüísticos identificados 
por el IDESCAT, tan sólo un 0,2% de la población hace un uso habitual del francés, 
mientras que otras lenguas minoritarias como el alemán (0,4%), el rumano (0,4%), o 
el árabe (0,9%) son lenguas de uso habitual mayor en Cataluña.

Teniendo en cuenta los criterios que aporta la propia Asamblea Parlamentaria de 
la Francofonía, la inclusión del Parlamento de Cataluña en dicha organización se an-
toja cuanto menos cuestionable, atendiendo al lugar que ocupa la lengua y la cultura 
francesa en esta región española, y parece evidente que los elementos definitorios 
para formar parte de la organización no se cumplen. Además, la justificación sobre 
la permanencia del Parlamento de Cataluña en la Asamblea Parlamentaria de la 
Francofonía adolece de motivaciones arbitrarias de probado sesgo ideológico, pues-
to que lo único que se pretende es instrumentalizar el Parlamento de Cataluña como 
actor propagador del proceso separatista en los países de habla francesa, obviando 
el interés general y la unidad de acción exterior del Reino de España.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Único.- Solicitar formalmente a la Secretaría de General de la Asamblea Parlamen-

taria de la Francofonía, a su Mesa y cualesquiera órganos fueran necesarios, la inme-
diata retirada del Parlamento de Cataluña de la Asamblea Parlamentaria de la Fran-
cofonía, así como la renuncia a la condición de miembro asociado, atendiendo al 
interés general y a la unidad de acción exterior del Reino de España.

Palacio del Parlamento, 30 de agosto de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Alberto Tarradas Paneque, diputado, GP VOX

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2021, sobre 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, corresponent 
al 2019
256-00006/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 13174 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 01.09.2021

L’Informe de fiscalització 12/2021, sobre l’Agència de Gestió d’Ajuts Universita-
ris i de Recerca, corresponent al 2019, pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 09.09.2021 al 22.09.2021).
Finiment del termini: 23.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2021.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2021, sobre 
l’Institut Català Internacional per la Pau, corresponent al 2019
256-00007/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 13176 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 01.09.2021

L’Informe de fiscalització 14/2021, sobre l’Institut Català Internacional per la 
Pau, corresponent al 2019, pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició 
electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/212290809.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/212290809.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/212291555.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/212291555.pdf
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TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 09.09.2021 al 22.09.2021).
Finiment del termini: 23.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2021.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
la gestió de les residències per a gent gran
252-00010/13

PRESENTACIÓ: GP ECP, GP CS

Reg. 12733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.1 

del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi la creació 
d’una comissió d’investigació sobre la gestió de les residències per a gent gran.

Exposició de motius
La crisi del Covid-19 i les limitacions que patien abans de la pandèmia bona part 

de les residències de gent gran, ens han portat centenars de morts en aquests centres 
que en altres moments, sense la pandèmia, no s’haurien donat.

La gravetat del que significa la pèrdua de la vida i d’una vida digna demanen 
analitzar amb la màxima profunditat els elements, les causes i els determinants de 
la situació de col·lapse de les residències de gent gran.

Les diferents afirmacions realitzades pels titulars de la gestió de les residències 
de gent gran, per representants dels treballadors i les treballadores, així com per fa-
miliars de les persones residents, demanen ampliar i concretar el coneixement dels 
fets esdevinguts. La Consellera de Drets Socials ha situat la creació d’un grup de 
treball per elaborar un nou model de cures i envelliment, que inclou el model resi-
dencial, com a prioritat d’aquesta legislatura.

La crisi del Covid-19 no ha acabat, de la mateixa manera que poden donar-se 
altres pandèmies i altres situacions que situïn al límit la gestió de les residències de 
gent gran. El que no s’hauria de repetir mai més és un nou col·lapse, ni la situació 
que han patit els treballadors i les treballadores ni les residents i les seves persones 
estimades. Afrontem una cinquena onada amb un alt índex de vacunació, però, on la 
incidència de les reinfeccions obliguen a prendre noves restriccions a les residències.

És davant d’aquest context, que es fa necessari el coneixement dels fets objectius, 
però també, per part de la màxima institució del país, un exercici d’investigació so-
bre allò que ens ha de permetre evitar que es repeteixi: el col·lapse de les residències 
de gent gran i tots els efectes que comporta.

Per respecte a l’honor de les persones que ens han deixat i per traslladar l’estima 
i reconeixement a les seves famílies, hem de poder conèixer tot el que fallat durant 
la crisi del Covid-19 amb l’objectiu de cercar els canvis que cal impulsar per garan-
tir uns serveis capaços de respondre a situacions similars a la viscuda. Considerem 
que s’ha de constituir la Comissió d’investigació sobre la gestió de les residències 
de gent gran per responsabilitat política, ja que hi hagut un compromís de continuar 
la feina iniciada durant la XII legislatura. Alhora, considerem que esdevé una obli-
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gació pública i un exercici de reparació i respecte a les persones que més han patit 
aquesta pandèmia.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la proposta de resolució se-
güent: 

Proposta de resolució
Objectiu
Primer. Crear una Comissió d’investigació sobre la gestió de les residències de 

gent gran.

Àmbit d’actuació
Segon. La Comissió d’investigació té com a objecte i abast l’anàlisi i investiga-

ció sobre les formes de gestió de les residències de gent gran a Catalunya durant la 
crisi del Covid-19, prestant especial atenció aquelles que han estat més satisfactòries 
i menys satisfactòries des d’un punt de vista de protegir la vida i mantenir una vida 
digna.

Contingut bàsic del pla de treball
Tercer. Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són: 
a) Sistematitzar els continguts extrets de les sessions realitzades durant la XII Le-

gislatura i avançar en la documentació de les diferents formes de gestió de les resi-
dències de gent gran i els diferents resultats que hi ha hagut en relació a garantir la 
vida i mantenir una vida digna.

b) Analitzar les causes que han pogut provocar la pèrdua de vides derivades del 
Covid-19 i si aquestes s’haguessin pogut evitar.

c) Identificar quins han estat els elements materials i organitzatius que podrien 
haver facilitat la protecció de la vida, la salut i el manteniment d’una vida digna.

d) Determinar les persones físiques, els responsables polítics i administratius que 
participen de la titularitat i la gestió de les residències de gent gran i les competèn-
cies i responsabilitats que li corresponen a cadascú.

e) Identificar les causes que han generat més efectes negatius derivats de la Co-
vid-19 i aquelles que han permès respondre de forma més positiva.

f) Configurar un mapa, cartografia o informe que permeti conèixer al detall les 
morts, positius en Covid-19 i residències més afectades pels efectes del Covid-19.

g) Identificar mesures de reparació per les famílies de les víctimes del Covid-19 
i mecanismes perquè mai més la nostra societat hagi de patir una situació com la 
viscuda.

Tots aquests continguts en relació al període temporal d’expressió del Covid-19.
Quart. La Comissió d’investigació podrà incorporar en els termes de l’article 

67.2 del Reglament del Parlament especialistes en un nombre no superior al de di-
putats i diputades membres de la mateixa.

Cinquè. El procediment de substanciar les compareixences es farà per part de la 
Comissió en l’exercici de les seves funcions.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021
David Cid Colomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, GP Cs, portaveus

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.09.2021 al 17.09.2021).
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2021.
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Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi 
de la prevenció i la gestió dels incendis forestals
252-00011/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG, GP ECP

Reg. 12985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 63, i con-

cordants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió d’estudi 
sobre prevenció i gestió dels incendis forestals.

Proposta de creació d’una comissió d’estudi sobre prevenció i gestió 
dels incendis forestals 

Exposició de motius
Cada any per aquestes dates vivim episodis de grans incendis forestals (GIF) que 

commouen la societat. Els incendis formen part del mateix ecosistema mediterrani, 
ara bé, el problema dels actuals incendis és la seva virulència i magnitud que sobre-
passa la capacitat d’extinció dels Serveis d’Extinció i Prevenció d’Incendis. Incendis 
que esdevenen autèntiques catàstrofes naturals i que fins i tot moltes vegades acaben 
posant en risc la vida de la gent ja sigui del territori o de les persones que participen 
a l’extinció.

Darrera els GIF hi ha el que s’anomena «la paradoxa de l’extinció», és a dir, l’efi-
càcia a l’hora d’apagar petits incendis fa que cada cop hi hagi més combustible per 
cremar als boscos i quan el clima és advers (fet que s’aguditza en l’actual context 
d’emergència climàtica) es produeixen aquests grans incendis. El problema, però, es 
veu encara més agreujat per l’abandonament del sector primari el qual, fins fa rela-
tivament poc, havia actuat com a gestor del territori.

Els nostres boscos estan patint un procés d’abandonament que augmenta el risc 
dels incendis de sisena generació. Aquest procés d’abandonament s’ha vist agreujat 
de manera exponencial amb la pèrdua del sector primari a les nostres comarques 
acompanyat amb un augment de la temperatura i reducció de les precipitacions. La 
principal característica d’aquests incendis és que superen la capacitat d’extinció dels 
equips d’emergències, per aquest motiu cal invertir en prevenció.

Perquè les nostres forests siguin resilients davant dels grans incendis forestals 
hem de potenciar l’agricultura i la ramaderia. El fet de disposar de ramaderia ex-
tensiva redueix la quantitat de combustible fi dels boscos, cosa que redueix el risc 
de generar-se un incendi i, en cas de produir-se, en facilita la seva extinció. D’altra 
banda cal potenciar l’agricultura, ja que el mosaic agrícola que genera dona discon-
tinuïtat als boscos i permet que els equips d’extinció es recolzin en aquestes zones 
durant l’extinció dels incendis.

És necessari entendre la pèrdua del sector primari com la conseqüència d’unes 
determinades polítiques econòmiques, socials i mediambientals pròpies d’un siste-
ma capitalista depredador que, per exemple, rebenta els preus dels productors i els 
empeny o bé a abandonar l’activitat agrícola i ramadera o bé a sotmetre-la als inte-
ressos de les grans multinacionals. Paral·lelament l’economia passa a girar al voltant 
del monocultiu del turisme, desindustrialitzant el territori i deixant-lo a la deriva del 
sector terciari.

Normes d’organització i funcionament
Tipus de Comissió
Es proposa la creació d’una comissió d’estudi sobre prevenció i gestió dels in-

cendis forestals d’acord amb el que estableix l’article 63 del Reglament del Parla-
ment.
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Composició
La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari. La 

seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament 
per a aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin expertes, comu-
nitat científica, especialistes dels departaments d’extinció i prevenció d’incendis de 
les administracions, dels diferents ADFs del territori així com entitats, organitza-
cions i persones relacionades amb la pagesia i el sector forestal.

Objecte
Garantir un sistema de prevenció i control d’incendis amb una visió holística que 

vagi mes enllà de l’extinció dels GIF un cop aquests s’han iniciat i que posi èmfasi 
en les propostes de prevenció i de gestió del territori.

Termini per a la realització dels treballs de la Comissió
La comissió d’estudi sobre prevenció i gestió dels incendis forestals tindrà la vi-

gència corresponent a la de la legislatura en curs.
La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 

amb les previsions del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Pau Juvillà Ballester, diputat, GP CUP-NCG. 

David Cid Colomer, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP ECP

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.09.2021 al 17.09.2021).
Finiment del termini: 20.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2021.

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2021, sobre l’agregat 
de les universitats públiques de Catalunya, corresponent al 2018 i al 2019
258-00007/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 13175 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 01.09.2021

L’Informe de fiscalització 13/2021, sobre l’agregat de les universitats públiques 
de Catalunya, corresponent al 2018 i al 2019, pot ésser consultat a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 09.09.2021 al 30.09.2021).
Finiment del termini: 01.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.09.2021.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/212291556.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/212291556.pdf


BOPC 103
8 de setembre de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 105 

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva 2019/1153, relativa a l’accés de les autoritats competents 
als registres centralitzats de comptes bancaris per mitjà del punt 
d’accés públic
295-00018/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 27.07.2021

Reg. 12975 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 

Cooperació, 01.09.2021

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al acceso de las autoridades 
competentes a los registros centralizados de cuentas bancarias a través 
del punto de acceso único [COM(2021) 429 final] [2021/0244 (COD)] 
{SWD(2021) 210 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

Bruselas, 20.7.2021, COM(2021) 429 final, 2021/0244 (COD) 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo  
por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al acceso de las autoridades 
competentes a los registros centralizados de cuentas bancarias a través 
del punto de acceso único {SWD(2021) 210 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Tal como se señala en la Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organiza-

da 2021-20251, la Unión Europea debe intensificar la lucha contra las operaciones 

1. Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 2021-2025 
[COM(2021) 170, de 14.4.2021].
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financieras delictivas. Los grupos de delincuencia organizada utilizan sus ingentes 
beneficios ilegales para infiltrarse en la economía lícita y las instituciones públicas, 
con lo que erosionan el Estado de Derecho y los derechos fundamentales y socavan 
el derecho de la población a la seguridad, así como su confianza en las autoridades 
públicas. Los ingresos ilegales generados por actividades delictivas en la Unión Eu-
ropea en 2019 ascendieron a 139 000 millones EUR2, lo que equivale al 1% del pro-
ducto interior bruto de la Unión. Pese al desarrollo de un marco jurídico destinado 
a recuperar activos tanto a escala de la UE como nacional, únicamente se decomisa 
un pequeño porcentaje de los instrumentos y del producto del delito3.

Para llevar a cabo investigaciones financieras efectivas y conseguir localizar y 
decomisar los instrumentos y el producto del delito resulta esencial poder acceder 
sin trabas a la información financiera. En este sentido, es esencial saber quién dis-
pone de una cuenta bancaria en un Estado miembro distinto del que lleva a cabo 
la investigación, no solo para poder determinar a qué Estado miembro han de re-
mitirse las resoluciones de embargo y decomiso4, sino también para proporcionar 
a los investigadores pistas que pueden ser cruciales. Actualmente, sin embargo, las 
autoridades responsables de la prevención, la detección, la investigación o el enjui-
ciamiento de infracciones penales en un Estado miembro que necesitan obtener in-
formación sobre personas investigadas que dispongan de cuentas bancarias en otro 
Estado miembro se ven obligadas a recabar la información a través de los canales 
de cooperación policial o judicial. A menudo se trata de un proceso oneroso y lento 
que impide acceder rápidamente a la información, tal como muestra el anexo 7 de 
la evaluación de impacto que acompaña al paquete de propuestas legislativas de la 
Comisión sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terro-
rismo, y sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad.

El artículo 32 bis de la (quinta) Directiva antiblanqueo5 exige que los Estados 
miembros implanten mecanismos centralizados automatizados, como registros cen-
trales o sistemas centrales electrónicos de consulta de datos, que permitan la identi-
ficación de cualquier persona física o jurídica que posea o controle cuentas de pago, 
cuentas bancarias y cajas de seguridad.

La Directiva (UE) 2019/11536 ya exige actualmente que los Estados miembros 
designen, de entre sus autoridades competentes a efectos de la prevención, la de-
tección, la investigación o el enjuiciamiento de infracciones penales, a aquellas fa-
cultadas para acceder a sus mecanismos centralizados automatizados y consultar-
los [la Directiva (UE) 2019/1153 los denomina «registros centralizados de cuentas 
bancarias», término utilizado en lo sucesivo]. También les exige incluir a los orga-
nismos de recuperación de activos entre sus autoridades competentes designadas y 
les permite designar a las autoridades tributarias y los organismos anticorrupción 
como tales autoridades en la medida en que sean competentes para la prevención, la 
detección, la investigación o el enjuiciamiento de infracciones penales con arreglo 

2. Drogas ilícitas, trata de seres humanos, tráfico ilícito de migrantes, fraude (fraude en el IVA intracomuni-
tario, vulneración de los derechos de propiedad intelectual, fraude alimentario), delitos contra el medio am-
biente (tráfico ilícito de residuos y de especies silvestres), armas de fuego ilícitas, tabaco ilícito, actividades de 
ciberdelincuencia y delincuencia organizada contra la propiedad (Study on Mapping the risk of serious and 
organised crime infiltration in legitimate businesses, marzo de 2021, DR0221244ENN); https://data.europa.
eu/doi/10.2837/64101.
3. Europol, Does crime still pay? Criminal Asset Recovery in the EU – Survey of statistical information 2010-
2014, 2016; https://www.europol.europa.eu/publications-documents/does-crimestill-pay. 
4. Sobre la base de las Decisiones Marco 2003/757/JAI y 2006/783/ JAI del Consejo, así como (a partir del 19 
de diciembre de 2020) del Reglamento (UE) 2018/1805.
5. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, 
y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan 
la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión 
(DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
6. Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se esta-
blecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detec-
ción, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI 
del Consejo (DO L 186 de 11.7.2019, p. 122).

https://data.europa.eu/doi/10.2837/64101
https://data.europa.eu/doi/10.2837/64101
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/does-crimestill-pay
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al Derecho nacional. La fecha límite para la transposición de la Directiva es el 1 de 
agosto de 2021.

De acuerdo con la propuesta de nueva Directiva de lucha contra el blanqueo de 
capitales, que la Comisión presenta junto con la presente propuesta, los Estados 
miembros han de velar por que la información de los registros centralizados de 
cuentas bancarias esté disponible a través del punto de acceso único a los registros 
de cuentas bancarias que establecerá y gestionará la Comisión7. La interconexión de 
los registros centralizados de cuentas bancarias permitirá que las autoridades con 
acceso al punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias determinen 
con rapidez, sin tener que cursar una petición a la totalidad de sus homólogos en los 
demás Estados miembros, si una persona posee cuentas bancarias en otros Estados 
miembros. En consonancia con su base jurídica [artículo 114 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea (TFUE)], la nueva Directiva de lucha contra el 
blanqueo de capitales solo brindará acceso a dicho punto de acceso único a las uni-
dades de información financiera (UIF), que son los organismos nacionales que reci-
ben las comunicaciones de transacciones sospechosas de las entidades obligadas8 y 
las transmiten, según proceda, a las autoridades de investigación penal. Ahora bien, 
en aras de la lucha contra los delitos graves y, más en concreto, de la eficacia de las 
investigaciones financieras, es preciso que las autoridades competentes para la pre-
vención, la detección, la investigación o el enjuiciamiento de infracciones penales 
también tengan acceso al punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias, 
de manera que puedan obtener, analizar e interpretar la información financiera per-
tinente para la causa penal.

El objetivo de la presente propuesta es que también puedan acceder al punto de 
acceso único a los registros de cuentas bancarias, establecido por la nueva Directiva 
de lucha contra el blanqueo de capitales, las autoridades competentes para fines de 
prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales desig-
nadas como autoridades competentes con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Di-
rectiva (UE) 2019/1153.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta completa las disposiciones sobre el punto de acceso único 

a los registros de cuentas bancarias incluidas en la nueva Directiva de lucha contra 
el blanqueo de capitales propuesta por la Comisión.

La base jurídica del marco que regula la lucha contra el blanqueo de capitales 
(artículo 114 del TFUE) alude al mercado interior, y el objetivo que se persigue es 
impedir el uso del sistema financiero de la Unión para blanquear capitales y finan-
ciar el terrorismo. La presente propuesta completa y desarrolla la vertiente preven-
tiva de las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, además de reforzar el marco jurídico desde el punto de vista de la coo-
peración policial.

La presente propuesta está en consonancia con el Plan de acción para una polí-
tica global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo, adoptado por la Comisión en mayo de 20209. El Plan 
de acción destaca que la interconexión a escala de la UE de los registros centraliza-
dos de cuentas bancarias resulta necesaria para acelerar el acceso de las autoridades 
policiales y de las UIF a la información financiera y para facilitar la cooperación 
transfronteriza. Por su parte, la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad 

7. Propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2021/XX.
8. Personas físicas o jurídicas que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva de lucha contra el blanqueo 
de capitales y están sujetas a las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
9. Comunicación de la Comisión sobre un Plan de acción para una política global de la Unión en materia de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo [C(2020) 2800 final, de 7.5.2020].
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(julio de 2020)10 subraya que esa interconexión podría acelerar considerablemente el 
acceso de las UIF y las autoridades competentes a la información financiera. En la 
nueva Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada se señala que la Co-
misión revisará la Directiva (UE) 2019/1153 con objeto de brindar a las autoridades 
policiales acceso a la futura plataforma que interconectará los registros centraliza-
dos de cuentas bancarias de toda la Unión.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La Directiva propuesta se ajusta a los objetivos de las políticas de la Unión –en 

concreto, a la lucha contra los delitos graves– y al marco de prevención del blanqueo 
de capitales y de la financiación del terrorismo, incluido el nuevo paquete de lucha 
contra el blanqueo de capitales.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
En consonancia con la base jurídica aplicada para la adopción del acto legislati-

vo que se modifica, a saber, la Directiva (UE) 2019/1153, la base jurídica de la Di-
rectiva propuesta es el artículo 87, apartado 2, del TFUE. Esta disposición permite 
a la Unión adoptar medidas sobre cooperación policial con la participación de las 
autoridades competentes de los Estados miembros (la policía, las aduanas y otros 
servicios policiales especializados), particularmente en lo que respecta a la recogi-
da, el almacenamiento y el intercambio de información importante a efectos de pre-
vención, detección e investigación de infracciones penales.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
De conformidad con el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5, 

apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), los Estados miembros por sí 
solos no pueden alcanzar en una medida suficiente los objetivos de la propuesta, los 
cuales, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión. La propuesta no 
excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

Los grupos de delincuencia organizada operan con frecuencia a través de las 
fronteras para, entre otras cosas, ocultar y reinvertir los activos obtenidos ilegal-
mente. La amenaza de los grupos de delincuencia organizada que canalizan sus be-
neficios ilícitos para infiltrarse en la economía afecta al conjunto de la Unión y, por 
tanto, exige una respuesta a escala de la Unión.

Proporcionalidad
De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5,  

apartado 4, del TUE, la presente propuesta se limita a lo necesario y proporciona-
do con el fin de facilitar la utilización y el intercambio de información financiera 
relevante por parte de las autoridades públicas que tienen el deber de proteger a los 
ciudadanos de la Unión.

La Directiva (UE) 2019/1153 solo brinda acceso a los pocos datos (por ejemplo, 
nombre del titular o número de cuenta bancaria) estrictamente necesarios para de-
terminar si la persona investigada posee cuentas bancarias, y en qué entidades. La 
misma limitación será también aplicable a las posibilidades que establece la presen-
te propuesta en lo relativo al acceso y la consulta a través del punto de acceso único 
a los registros de cuentas bancarias.

Las autoridades competentes de los Estados miembros, por tanto, estarán faculta-
das para acceder de manera directa a los limitados datos que se indican a continua-
ción, así como para consultarlos, a través del punto de acceso único a los registros 
de cuentas bancarias (véase el artículo 4, apartado 2, en relación con el artículo 2,  
punto 7, de la Directiva (UE) 2019/1153; véanse también el artículo 32 bis, aparta-

10. Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad [COM(2020) 
605, de 24.7.2020].
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do 3, de la versión vigente de la Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales, 
así como el artículo 14, apartado 3, de la nueva propuesta de Directiva al respecto 
y el artículo 18, apartado 1, de la nueva propuesta de Reglamento sobre la misma 
materia): 

– respecto del cliente-titular de la cuenta y de cualquier persona que pretenda ac-
tuar en nombre de este: el nombre y los apellidos, completados con los demás datos 
de identificación requeridos o con un número de identificación único,

– respecto del titular real del cliente-titular de la cuenta: el nombre y los apelli-
dos, completados con los demás datos de identificación requeridos o con un número 
de identificación único,

– respecto de la cuenta bancaria o la cuenta de pago: el número internacional de 
cuenta bancaria (IBAN) y la fecha de apertura y cierre de la cuenta,

– respecto de la caja de seguridad: el nombre y los apellidos del arrendatario, 
completados con los demás datos de identificación requeridos o con un número de 
identificación único y la duración del período de arrendamiento.

Por tanto, conforme a las medidas aquí propuestas, las autoridades competentes 
para la prevención, la detección, la investigación o el enjuiciamiento de infraccio-
nes penales seguirán sin tener derecho de acceso a datos sensibles, como los datos 
de las transacciones o el saldo de las cuentas, ni de consulta de tales datos. A tra-
vés del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias solo será posible 
consultar la información estrictamente necesaria para identificar al titular de una 
cuenta bancaria o cuenta de pago. Una vez que las autoridades, gracias al derecho 
de acceso que les confiere la presente propuesta, hayan determinado en qué entidad 
financiera posee la persona investigada una cuenta bancaria en otro Estado miem-
bro, deberán solicitar toda información adicional que consideren necesario obtener 
(por ejemplo, una lista de transacciones) a través de los canales adecuados de coo-
peración policial o judicial.

Elección del instrumento
La presente propuesta adopta la forma de una Directiva por cuanto modifica la 

Directiva (UE) 2019/1153.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Posición de otras instituciones y consultas con las partes interesadas
En las Conclusiones del Consejo sobre la mejora de las investigaciones financie-

ras para luchar contra la delincuencia grave y organizada, de junio de 202011, los Es-
tados miembros pedían a la Comisión que estudiara el refuerzo del marco jurídico a 
través de la interconexión de los registros nacionales centralizados de cuentas banca-
rias con el fin de acelerar el acceso a la información financiera y facilitar la coopera-
ción transfronteriza entre las autoridades competentes de toda la Unión.

En su Resolución de 10 de julio de 202012, el Parlamento Europeo acogió con 
satisfacción el plan de la Comisión para asegurar la interconexión de los registros 
centralizados de cuentas bancarias, con objeto de acelerar el acceso de las autorida-
des policiales y las UIF a la información financiera en las distintas fases de la inves-
tigación y de facilitar la cooperación transfronteriza en plena consonancia con las 
normas aplicables en materia de protección de datos.

Durante la preparación de la presente propuesta, la Comisión consultó a los or-
ganismos de recuperación de activos en las reuniones de la Plataforma de Organis-

11. Conclusiones del Consejo sobre la mejora de las investigaciones financieras para luchar contra la delincuen-
cia grave y organizada, 8927/20, 17 de junio de 2020.
12. Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2020, sobre la política global de la Unión para la pre-
vención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo – Plan de acción de la Comisión y evolución 
reciente [2020/2686(RSP)].
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mos de Recuperación de Activos y a través de consultas informales y específicas, 
los cuales apoyaron plenamente la iniciativa.

Evaluación de impacto
La propuesta cuenta con el respaldo de la evaluación de impacto sobre el nue-

vo paquete propuesto para la lucha contra el blanqueo de capitales (en particular su 
anexo 7, sobre la interconexión de los registros de cuentas bancarias), que recibió el 
dictamen positivo del Comité de Control Reglamentario el 4 de diciembre de 2020. 
En el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto a la presente 
propuesta se analizan más en detalle la situación y las repercusiones de que el ac-
ceso al sistema interconectado de registros centralizados de cuentas bancarias se 
haga extensivo a las autoridades competentes para fines de prevención, detección, 
investigación o enjuiciamiento de infracciones penales designadas con arreglo a la 
Directiva (UE) 2019/1153.

Derechos fundamentales
La propuesta brindará acceso al sistema interconectado de registros centraliza-

dos de cuentas bancarias –el punto de acceso único a los registros de cuentas banca-
rias– a las autoridades competentes para la prevención, la detección, la investigación 
o el enjuiciamiento de infracciones penales que hayan sido claramente designadas. 
Este acceso les permitirá determinar con celeridad, sin tener que cursar una solici-
tud a todos sus homólogos de todos los Estados miembros de la UE, si una persona 
posee cuentas bancarias en otros Estados miembros.

Los registros centralizados de cuentas bancarias centralizan los datos personales 
de las personas físicas y jurídicas. Por tanto, ampliar el acceso al punto de acceso 
único a los registros de cuentas bancarias repercutirá en los derechos fundamentales 
de los interesados, concretamente en el derecho al respeto de la vida privada y en el 
derecho a la protección de los datos de carácter personal [respectivamente, artículos 
7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»)].

Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por 
la Carta, en particular de los establecidos en sus artículos 7 y 8, ha de ajustarse a 
los requisitos establecidos por la Carta, concretamente en su artículo 52, apartado 1.

La limitación está establecida por ley y justificada por la necesidad de responder 
a un objetivo de interés general reconocido por la Unión, a saber, la lucha contra los 
delitos graves.

Además, las limitaciones respetan el contenido esencial de dichos derechos y li-
bertades y guardan proporción con el objetivo perseguido.

Las repercusiones en el derecho al respeto de la vida privada son limitadas, so-
bre todo teniendo en cuenta que la presente propuesta no prevé la recogida de da-
tos adicionales sobre el titular de la cuenta y que la información de otros Estados 
miembros a la que se podrá acceder a través del punto de acceso único a los regis-
tros de cuentas bancarias ya puede obtenerse actualmente a través de los canales de 
cooperación policial y judicial. Además, la gravedad de la interferencia en este de-
recho será relativamente limitada por cuanto los datos objeto de acceso y consulta 
no abarcan las transacciones financieras ni el saldo de las cuentas, sino que se cir-
cunscriben a la información (por ejemplo, nombre del titular y número de la cuenta) 
estrictamente necesaria para que la autoridad competente de un Estado miembro 
determine en qué entidad(es) posee la persona investigada una cuenta bancaria en 
otros Estados miembros.

En lo que respecta a la protección de los datos personales de las personas físicas, 
los datos sobre cuentas bancarias pueden constituir datos personales, de tal modo 
que el acceso a tal información por parte de la autoridad competente para fines de 
prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales se-
ría una operación de tratamiento de datos personales. El tratamiento de los datos 
personales contenidos en los registros centralizados de cuentas bancarias a los que 
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accederían y que consultarían esas autoridades a través del punto de acceso único a 
los registros de cuentas bancarias quedaría sujeto a las disposiciones nacionales de 
transposición de la Directiva (UE) 2016/680, como ocurre actualmente con el acce-
so a datos y su consulta sobre la base de la Directiva (UE) 2019/1153 en su versión 
vigente.

Además, las salvaguardias y limitaciones ya establecidas en la Directiva (UE) 
2019/1153 serán también de aplicación a cualquier operación directa de acceso a los 
registros centralizados de cuentas bancarias de otros Estados miembros, así como 
a su consulta, por parte de las autoridades designadas al efecto, a través del punto 
de acceso único a los registros de cuentas bancarias. Cabe citar, en este sentido, las 
salvaguardias y limitaciones establecidas en los artículos 3, 4, 5 y 6 de dicha Direc-
tiva, que, entre otras cosas, prevén lo siguiente: 

– Solo las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, de-
tección o enjuiciamiento de infracciones penales que hayan sido designadas por los 
Estados miembros estarán facultadas para acceder a los registros centralizados de 
cuentas bancarias, y consultarlos, a través del punto de acceso único a los registros 
de cuentas bancarias (artículo 3, apartado 1, en relación con el nuevo artículo 4, 
apartado 1 bis, de la Directiva).

– La facultad de acceder a los registros centralizados de cuentas bancarias, así 
como de consultarlos, a través de los puntos de acceso único a los registros de cuen-
tas bancarias se concede exclusivamente a efectos de prevención, investigación, de-
tección o enjuiciamiento de «delitos graves» o en apoyo de una investigación penal 
de «delitos graves» (artículo 4, apartado 1 y nuevo apartado 1 bis, de la Directiva). 
Los delitos graves en este contexto son las formas de delincuencia enumeradas en el 
anexo I del Reglamento (UE) 2016/79413 (artículo 2, punto 12, de la Directiva).

– Como se ha explicado antes, solo serán accesibles y consultables a través del 
punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias los limitados datos de los 
registros centralizados de cuentas bancarias estrictamente requeridos para determi-
nar si la persona investigada posee una cuenta bancaria, y en qué entidad (por ejem-
plo, nombre del titular y número de cuenta) (artículo 4, apartado 2, en relación con 
el artículo 2, punto 7).

– El acceso a la información y su consulta, en particular a través del punto de 
acceso único a los registros de cuentas bancarias, únicamente podrán ser realiza-
dos, caso por caso, por el personal que, dentro de cada autoridad competente, haya 
sido específicamente designado y autorizado para realizar estas tareas (artículo 5, 
apartados 1 y 2). Los Estados miembros han de adoptar medidas que garanticen la 
seguridad de los datos de conformidad con normas de elevado nivel tecnológico a 
efectos del acceso a la información relativa a las cuentas bancarias y de la consulta 
de dicha información (artículo 5, apartado 3).

– Es obligatorio llevar un registro de toda operación de acceso y consulta a través 
del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias (artículo 6, apartado 
1). Los delegados de protección de datos de los registros centralizados de cuentas 
bancarias han de examinar regularmente estos registros y, previa solicitud, ponerlos 
a disposición de la autoridad de control competente (artículo 6, apartado 2). Los re-
gistros únicamente podrán conservarse con fines de supervisión de la protección de 
datos, estarán protegidos por medidas adecuadas contra el acceso no autorizado y 
serán suprimidos una vez transcurridos cinco años desde su creación, salvo que re-
sulten necesarios a efectos de procedimientos de supervisión (artículo 6, apartado 3).

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la UE.

13. Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las 
Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 
de 24.5.2016, p. 53).
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
El instrumento que debe modificarse [la Directiva (UE) 2019/1153] ya regula de 

manera adecuada el seguimiento, la presentación de informes y la evaluación.

Documentos explicativos (para las directivas)
La propuesta no requiere documentos explicativos sobre su transposición.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta
El artículo 1 modifica el artículo 4 de la Directiva (UE) 2019/1153 y brinda a las 

autoridades designadas de entre las autoridades competentes a efectos de la preven-
ción, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales la po-
sibilidad de acceder directamente a los registros centralizados de cuentas bancarias 
de otros Estados miembros, y consultarlos, a través del punto de acceso único a los 
registros de cuentas bancarias.

El artículo 2 fija el plazo para la transposición de la nueva Directiva por parte de 
los Estados miembros.

2021/0244 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta al acceso de las autoridades 
competentes a los registros centralizados de cuentas bancarias a través 
del punto de acceso único

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 87, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo14, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones15,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Es necesario facilitar el acceso a la información financiera para prevenir, 

detectar, investigar o enjuiciar los delitos graves, entre los que figura el terrorismo. 
Para llevar a cabo investigaciones penales efectivas y conseguir localizar y decomi-
sar los instrumentos y el producto del delito resulta esencial poder acceder sin trabas 
a la información financiera.

(2) La Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo16 permi-
te a las autoridades designadas por los Estados miembros de entre sus autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales acceder a la información sobre cuentas bancarias y consultar-
la, con sujeción a determinadas salvaguardias y limitaciones. La Directiva (UE) 
2019/1153 define los datos sobre cuentas bancarias como determinada información 
contenida en los mecanismos centralizados automatizados que los Estados miem-
bros deben implantar con arreglo a la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Eu-

14. DO C  de , p. .
15. DO C  de , p. .
16. Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se es-
tablecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detec-
ción, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI 
del Consejo (DO L 186 de 11.7.2019, p. 122).
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ropeo y del Consejo17, denominados en la Directiva (UE) 2019/1153 «registros cen-
tralizados de cuentas bancarias».

(3) Las autoridades designadas con arreglo a la Directiva (UE) 2019/1153 inclu-
yen al menos a los organismos de recuperación de activos y también pueden incluir 
a las autoridades tributarias y a los organismos anticorrupción en la medida en que 
sean competentes para la prevención, la detección, la investigación o el enjuicia-
miento de infracciones penales con arreglo al Derecho nacional. De acuerdo con esa 
Directiva, la facultad de las autoridades competentes para acceder directamente a 
los registros centralizados de cuentas bancarias y consultarlos se limita a los regis-
tros de cuentas bancarias del Estado miembro que las haya designado.

(4) Además, la Directiva (UE) YYYY/XX del Parlamento Europeo y del Conse-
jo18, que sustituye a la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo19 
y mantiene los rasgos esenciales del sistema establecido por esa Directiva, dispone 
que los mecanismos centralizados automatizados estarán interconectados a través 
del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias que establecerá y ges-
tionará la Comisión. Ahora bien, conforme a la Directiva (UE) YYYY/XX, solo las 
UIF siguen teniendo acceso directo a los mecanismos centralizados automatizados, 
también a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias.

(5) Habida cuenta del carácter transfronterizo de la delincuencia organizada y 
del blanqueo de capitales, así como de la importancia que reviste la información 
financiera pertinente para la lucha contra las actividades delictivas y, en concreto, 
para localizar y decomisar con celeridad los activos obtenidos ilegalmente cuando 
resulte posible y oportuno, las autoridades competentes para la prevención, la de-
tección, la investigación o el enjuiciamiento de infracciones penales designadas de 
conformidad con la Directiva (UE) 2019/1153 han de tener la facultad de acceder 
directamente a los registros centralizados de cuentas bancarias de otros Estados 
miembros, y consultarlos, a través del punto de acceso único a los registros de cuen-
tas bancarias establecido con arreglo a la Directiva (UE) YYYY/XX.

(6) Las salvaguardias y limitaciones ya establecidas en la Directiva (UE) 
2019/1153 deben ser también de aplicación a la posibilidad que brinda la presente 
Directiva de acceder a la información sobre cuentas bancarias, y de consultarla, a 
través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias. Entre dichas 
salvaguardias y limitaciones cabe destacar el hecho de que esa posibilidad se cir-
cunscribe a las autoridades facultadas para acceder a la información sobre cuentas 
bancarias y consultarla, los fines para los que se permiten el acceso y la consulta, 
los tipos de información accesible y consultable, los requisitos aplicables al personal 
de las autoridades competentes designadas, la seguridad de los datos y el registro de 
las operaciones de acceso y consulta.

(7) Todo tratamiento de datos personales por parte de las autoridades compe-
tentes en relación con las posibilidades de acceso y consulta establecidas por la 
presente Directiva está sujeto a las disposiciones de la Directiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento Europeo y del Consejo20. La presente Directiva, por tanto, respeta los 

17. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, 
y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan 
la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión 
(DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
18. [Referencia a la nueva Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales, una vez adoptada.]
19. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, 
y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan 
la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión 
(DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
20. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Mar-
co 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
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derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en el artículo 6 del 
Tratado de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el 
derecho a la protección de datos de carácter personal.

(8) Habida cuenta de que el objetivo de la presente Directiva –a saber, facul-
tar a las autoridades designadas de entre las autoridades competentes para fines de 
prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales para 
acceder a los registros centralizados de cuentas bancarias de otros Estados miem-
bros, y consultarlos, a través del punto de acceso único a los registros de cuentas 
bancarias establecido por la Directiva (UE) YYYY/XX– no puede alcanzarse en 
una medida suficiente por los Estados miembros, sino que puede alcanzarse mejor a 
nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas de conformidad con el principio 
de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el mismo artículo, 
la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(9) [De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del 
Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, ane-
jo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la 
presente Directiva.]

[o] 

[De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición 
del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, 
anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la 
adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por ella ni sujeta a su apli-
cación.] 

(10) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posi-
ción de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente 
Directiva y no queda vinculada por esta ni sujeta a su aplicación.

(11) Procede, por tanto, modificar la Directiva (UE) 2019/1153 en consecuencia.
(12) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, a quien se consultó de con-

formidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parla-
mento Europeo y del Consejo21, [emitió su dictamen el XX de XX de 2021].

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1
En el artículo 4 de la Directiva (UE) 2019/1153, se añade el apartado siguiente: 
«1 bis. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades nacionales com-

petentes designadas conforme al artículo 3, apartado 1, estén facultadas para, de 
manera directa e inmediata, acceder a la información relativa a las cuentas banca-
rias de otros Estados miembros disponible a través del punto de acceso único a los 
registros de cuentas bancarias establecido de conformidad con el artículo XX de la 
Directiva (UE) YYYY/XX [nueva Directiva de lucha contra el blanqueo de capi-
tales], así como para consultar dicha información, cuando ello sea necesario para 
el desempeño de sus funciones a efectos de la prevención, la detección, la investi-
gación o el enjuiciamiento de un delito grave o en apoyo de una investigación penal 
en relación con un delito grave, lo que incluye la identificación, la localización y la 
inmovilización de los activos relacionados con dicha investigación.».

21. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39). 
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Artículo 2
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamen-

tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la pre-
sente Directiva a más tardar el [XXYY] [el plazo de transposición debe alinearse 
con la fecha de aplicación fijada en la nueva Directiva de lucha contra el blanqueo 
de capitales para las disposiciones relativas a la interconexión del mecanismo cen-
tralizado automatizado]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-
rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4 
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de confor-

midad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente / la Pre-

sidenta

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord de concessió de la Medalla d’Honor del Parlament 
de Catalunya, en la categoria d’or, a les víctimes de la repressió 
i als col·lectius jurídics que les defensen

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de setembre de 2021 a Torna-
bous, ha acordat per majoria, a proposta de la presidenta, atorgar la Medalla d’Honor 
del Parlament en la categoria d’or a les víctimes de la repressió i als col·lectius jurídics 
que les defensen.

Amb aquest guardó, la Mesa vol homenatjar les víctimes de la repressió i els col-
lectius jurídics que les defensen davant la causa general contra l’independentisme 
empresa arran del referèndum del Primer d’Octubre i la voluntat popular defensada 
reiteradament al carrer i a les urnes d’autodeterminar-se i conquerir el futur nacio-
nal en llibertat.

D’ençà de l’any 2000 el Parlament de Catalunya distingeix amb la Medalla d’Ho-
nor personalitats que siguin mereixedores d’un reconeixement singular. La meda-
lla ha estat atorgada a títol individual a figures de les disciplines més diverses. Els 
darrers anys el Parlament de Catalunya ha reconegut col·lectius la intervenció dels 
quals ha estat clau per ajudar la societat catalana a sobreposar-se a circumstàncies 
excepcionals. Enguany, la medalla vol expressar la voluntat d’acompanyar institu-
cionalment els qui pateixen persecució per defensar la llibertat dels ciutadans d’es-
collir el futur del país.

La medalla manté el disseny que Antoni Comella va fer per al logotip del Parla-
ment, per encàrrec de la institució en la primera legislatura, que reprodueix les qua-
tre barres sobre fons daurat. L’any 2000 l’orfebre Joaquim Capdevila el va adaptar 
per a la medalla.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Delegació de funcions de la presidenta del Parlament
246-00002/13

RESOLUCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 40 del Reglament del Parlament, i atès que 
he d’absentar-me de Catalunya del dia 7 al 9 de setembre de 2021.

Resolc: 
Delegar les funcions que em corresponen com a presidenta del Parlament en la 

vicepresidenta primera, l’H. Sra. Alba Vergés i Bosch, del dia 7 al 9 de setembre de 
2021, o, eventualment, fins al meu retorn (tram. 246-00002/13).

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
Laura Borràs i Castanyer, presidenta
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional 
i Estructural
406-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 13012 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Matías Alonso Ruiz ha estat designat membre de la Comissió d’Estudi sobre 
el Racisme Institucional i Estructural.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental 
i les Addiccions
406-00002/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 13013 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la 
diputada Anna Grau Arias ha estat designada membre de la Comissió d’Estudi so-
bre la Salut Mental i les Addiccions.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del delta 
de l’Ebre
406-00003/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 13011 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.09.2021

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Matías Alonso Ruiz ha estat designat membre de la Comissió d’Estudi sobre 
la Protecció del Delta de l’Ebre.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple perquè informi sobre la reunió amb el Govern de l’Estat 
i l’acord d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
361-00008/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 13118).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021.

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
172 del Reglament del Parlament, proposa la compareixença davant el Ple del Par-
lament següent: 

Càrrec
President de la Generalitat

Finalitat
Informar sobre la reunió duta a terme amb el govern de l’estat espanyol i sobre 

l’estat i els motius de l’acord d’ampliació de l’Aeroport Barcelona - El Prat.

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2021
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat 
davant el Ple perquè informi sobre l’oferiment que va fer al president 
del Govern d’Espanya amb relació a l’acollida de refugiats afganesos
361-00009/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP VOX, juntament amb un altre diputat del GP VOX (reg. 13266).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2021.

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto 

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 172 del Reglamento del Parlamento, proponen la siguiente comparecencia ante 
el Pleno del Parlamento: 

Cargo
Presidente de la Generalitat, Sr. Pere Aragonès i Garcia

Motivación
En relación a la situación en Afganistán, el Presidente de la Generalitat realizó a 

la ACN el pasado día 16 de agosto, las siguientes declaraciones: «Nos tenemos que 
preparar porque habrá una ola de exilio y una necesidad de ofrecer asilo y refugio a 
centenares de miles de personas». También, y de acuerdo con lo aparecido en dife-
rentes medios de comunicación, afirmó en conversación telefónica con el Presidente 
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del Gobierno de la Nación, Sr. Pedro Sánchez, lo siguiente: «acoger tantos refugia-
dos de Afganistán como haga falta».

Finalidad
Someterse al debido control parlamentario en relación a explicar el alcance de su 

ofrecimiento al Presidente del Gobierno de España para acoger un número ilimitado 
de afganos en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 23 de agosto de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions 
del Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència 
a la consellera de Cultura
330-00027/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 13406 / Coneixement: 02.09.2021

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera de la Presidència, de l’1 al 3 de setembre 
de 2021, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu De-
partament la consellera de Cultura.

Ben cordialment,

Barcelona, 30 d’agost de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i Treball a la consellera 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
330-00028/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 13407 / Coneixement: 02.09.2021

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència del conseller d’Empresa i Treball, els dies 1 al 3 de setem-
bre de 2021, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu 
Departament la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Ben cordialment,

Barcelona, 31 d’agost de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals 
i Territori
330-00029/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg.13408 / Coneixement: 02.09.2021

A la presidenta del Parlament 
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, del 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència, des del dia 1 fins al dia 3 de setembre de 2021, mentre 
romangui fora de Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la 
presidència de la Generalitat el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques 
Digitals i Territori.

Ben cordialment,

Barcelona, 31 d’agost de 2021
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional 
corresponent al 2019
334-00015/13

Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional 
corresponent al 2020
334-00016/13

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 13006 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Afers Institucionals: Mesa del 

Parlament, 01.09.2021

Benvolgut president de la Generalitat, Molt Honorable Sr. Pere Aragonès,
Benvolguda presidenta del Parlament, Molt Honorable Sra. Laura Borràs,
D’acord amb les indicacions del conseller d’Economia, Honorable Sr. Jaume Giró, 

em plau enviar-los per correu electrònic i per eValisa, les memòries de la Comissió As-
sessora sobre la Publicitat Institucional corresponent als anys 2019, que no es va publi-
car l’any passat, i 2020, que ens fa arribar el Secretari de Difusió, Sr. Jofre Llombart.

La normativa obliga a posar-les en coneixement del Parlament abans de la finalit-
zació del primer període de sessions de l’any, és a dir, com a màxim el 31 de juliol. En 
aquest cas, a més, també estarem complint un dels punts recollits a la Moció 14/XIV, 
ja que en els pròxims dies publicarem les memòries al web del Departament d’Eco-
nomia i Hisenda.

Tal com és preceptiu, doncs, lliurem les memòries al MHP de la Generalitat i a la 
MHP del Parlament, que al seu torn demanem que les transmeti als membres de la Co-
missió d’Economia i Hisenda.

Els prego que ens puguin confirmar la correcta recepció d’aquest correu.
Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
Cordialment,

Barcelona, 29 de juliol de 2021
Josep Vicenç Mestre Nogué, cap del Gabinet del Conseller del Departament 

d’Economia i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Declaració de serveis especials d’una funcionària de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 01.09.2021

Secretaria General
Per acord de la Mesa del Parlament, del 24 d’octubre de 2017, Felisa Lora Jimé-

nez va ser nomenada funcionària de carrera de l’escala general d’administrador o 
administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris.

Felisa Lora Jiménez ha estat nomenada assessora del gabinet de la ministra de 
Política Territorial, com a personal eventual, en data del 5 d’agost de 2021 i ha pres 
possessió del càrrec en la mateixa data.
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De conformitat amb això, Felisa Lora Jiménez ha sol·licitat ser declarada en la 
situació administrativa de serveis especials, de conformitat amb l’article 69.1.b dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

D’acord amb l’apartat 2 de l’article esmentat, es computa als funcionaris de car-
rera en situació de serveis especials el temps que romanen en aquesta situació als 
efectes d’ascensos, triennis i drets passius, i tenen dret a la reserva de plaça, sens 
perjudici del dret a percebre els triennis que tinguin reconeguts com a funcionaris 
i amb independència que en tots els casos rebin les retribucions del lloc o el càrrec 
efectiu que ocupen i no les que els corresponen com a funcionaris.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Declarar Felisa Lora Jiménez en la situació administrativa de serveis especials, 

amb efectes del 5 d’agost de 2021.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2021
La secretària general, Esther Andreu Fornós

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament 
de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Núria Tarragó Ibern com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 17 de març de 2021, Núria Tarragó Ibern va ser nomenada assistent de tipus 2  
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual de la tret-
zena legislatura.

Atès que Núria Tarragó Ibern ha presentat la renúncia al càrrec, en data 30 d’agost 
de 2021.

De conformitat amb el que estableixen els apartats 3 i 5 de l’article 39 dels Esta-
tuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atri-
bucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Núria Tarragó Ibern assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya, amb efectes del 30 d’agost de 2021, i agrair-li els serveis pres-
tats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
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procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament 
de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Berta Soler Mercader com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

L’1 de setembre de 2021, el president del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya ha proposat nomenar Berta Soler Mercader assistent de tipus 2 del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual.

De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada del 21 de desembre de 2020 
i del 3 de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec de confiança són l’assistència, 
l’assessorament i el suport al grup parlamentari per al qual ha estat nomenat.

D’acord amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern in-
teriors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la 
normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Berta Soler Mercader assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya, com a personal eventual, amb efectes de l’1 de setembre de 2021, amb 
els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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