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Proposta de reforma del Reglament del Parlament
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3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Automoció
250-00934/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32
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250-00939/11
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ble a les inauguracions de qualsevol tipus d’inversió pública
250-00940/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la gasificació dels residus a les plantes de tractament 
de purins
250-00941/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la pràctica del silvestrisme
250-00942/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la reforma del règim intern dels Mossos d’Esquadra
250-00943/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la seguretat a l’Anoia
250-00944/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el vestuari d’hivern dels mossos d’esquadra
250-00945/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre residencial d’atenció edu-
cativa a Terrassa
250-00946/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre l’adequació i posada en marxa del centre de dia i resi-
dència per a discapacitat greu o profunda La Pineda 2 a Terrassa
250-00947/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya des de la rambla d’Ibèria fins al passeig de Can Feu, a Sabadell
250-00948/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre els treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí
250-00949/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35
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Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la universitat
250-00950/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les subjeccions mecàniques en l’àmbit 
assistencial
250-00951/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la transparència de les direccions per objectius sani-
tàries
250-00952/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la resposta a la violència contra els treballadors sanitaris
250-00953/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la no creació de noves facultats de medicina a Catalunya
250-00954/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre les mesures destinades a la prevenció de maltracta-
ments, abusos i agressions a menors
250-00955/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’estació i l’intercanviador de la plaça de 
Sants de Barcelona i sobre les actuacions a la línia 10 del metro
250-00956/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la implantació del programa de cribratge del càncer 
colorectal
250-00957/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la creació d’un sistema de bústia ètica i de bon govern 
a la Generalitat
250-00959/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la detenció del doctor Riaz Ahmed
250-00960/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs de l’Escola Francesc Aldea 
i Pérez, de Terrassa
250-00961/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la tarifació del transport públic a Mataró
250-00963/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre els assassinats extrajudicials a les Filipines
250-00964/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre els accidents laborals dels joves
250-00965/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre la situació de la cirurgia plàstica
250-00966/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre les compensacions i l’atenció als viatgers en cas d’in-
terrupció del servei de metro de Barcelona
250-00968/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre les compensacions en cas de retard o cancel·lació del 
viatge en els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
250-00969/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38
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Proposta de resolució sobre el Centre de Formació d’Adults de Girona
250-00970/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre el millorament de les llistes d’espera en el sistema sa-
nitari
250-00971/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre l’aplicació del règim disciplinari del Cos de Mossos 
d’Esquadra
250-00972/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi integral de la xarxa de carre-
teres de la Generalitat
250-00973/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la implantació del Registre Unificat de Maltractaments 
Infantils
250-00974/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre el funcionament del telèfon «Infància respon»
250-00975/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’anemòmetres en els vehicles de bom-
bers amb escala extensible
250-00976/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la lluita contra la malaltia de Parkinson
250-00977/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets de les persones LGBTI a Txet-
xènia
250-00978/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

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 relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida 
professional dels progenitors i els cuidadors i per la qual es deroga la Directiva 
2010/18/UE del Consell
295-00153/11
Text presentat 41

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Pú-
bliques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge sobre les declaracions de Lluís Llach sobre les sancions als funcionaris 
que no acatin les lleis de desconnexió
354-00161/11
Sol·licitud i tramitació 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Pú-
bliques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge sobre la situació dels edificis d’habitatges del carrer de Victòria Kent, 4, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
354-00163/11
Sol·licitud i tramitació 66
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de representants de l’associació Projecte dels Noms 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’Acord nacional per a fer front a 
l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat
356-00293/11
Acord sobre la sol·licitud 66

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió Cívica de la Com-
memoració dels 125 anys de les Bases de Manresa davant la Comissió de Cultura 
perquè expliqui la finalitat de la commemoració
356-00571/11
Acord sobre la sol·licitud 67

Sol·licitud de compareixença de Jaume Fornt, director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitat-
ge perquè informi sobre la situació dels edificis d’habitatges del carrer de Victòria 
Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
356-00638/11
Sol·licitud 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Veïnal Victòria 
Kent davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per-
què informi sobre la situació dels edificis d’habitatges del carrer de Victòria Kent, 
4, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
356-00639/11
Sol·licitud 67

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera de Treball, Afers So-
cials i Famílies sobre els fons de la garantia juvenil
355-00064/11
Substanciació 67

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 
Transparència sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2017
355-00065/11
Substanciació 68

Sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera de Treball, Afers 
Socials i Famílies sobre el descompromís de més de la meitat dels fons destinats 
a la garantia juvenil
355-00068/11
Substanciació 68

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’avaluació del Pla d’acció per a la lluita contra 
la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 2015-2016
355-00069/11
Acord de tenir la sessió informativa 68

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

Compareixença en ponència d’una representació del Port de Palamós amb relació 
al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
353-00428/11
Substanciació 68

Compareixença en ponència d’una representació del Port de Sant Carles de la Rà-
pita amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
353-00429/11
Substanciació 69

Compareixença en ponència d’una representació del Port de Vilanova i la Geltrú amb 
relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
353-00430/11
Substanciació 69
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Ports 
Esportius i Turístics amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals
353-00431/11
Substanciació 69

Compareixença en ponència d’una representació del Moviment de Justícia Climà-
tica amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
353-00432/11
Substanciació 69

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació Catalana de Vela 
amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i con-
tinentals
353-00434/11
Substanciació 69

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació Catalana de Mo-
tonàutica amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes 
i continentals
353-00435/11
Substanciació 70

Compareixença en ponència d’una representació del Consell General de les Cam-
bres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
353-00436/11
Substanciació 70

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació d’Indústries, Co-
merç i Serveis Nàutics amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en ai-
gües marítimes i continentals
353-00437/11
Substanciació 70

Compareixença en ponència d’una representació dels voluntaris de salvament marí-
tim de la Creu Roja amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals
353-00441/11
Substanciació 70

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Catalunya amb relació al Projecte de llei de ports i de transport 
en aigües marítimes i continentals
353-00445/11
Substanciació 71

Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Cineastes i de Mitjans 
Audiovisuals davant la Comissió de Cultura per a explicar com s’ha de fomentar la 
presència equitativa de les dones en el sector audiovisual
357-00281/11
Substanciació 71

Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Cineastes i de Mitjans 
Audiovisuals davant la Comissió de Cultura per a presentar les seves propostes per 
al Pla estratègic de l’audiovisual 2017-2020
357-00394/11
Substanciació 71

Compareixença de Jesús Quiroga, responsable del Programa de garantia juvenil, 
davant la Comissió de Treball per a informar sobre el descompromís de més de la 
meitat dels fons destinats a la garantia juvenil
357-00462/11
Substanciació 71

Compareixença de Mercè Garau, directora del Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya, davant la Comissió de Treball per a informar sobre el descompromís de més 
de la meitat dels fons destinats a la garantia juvenil
357-00463/11
Substanciació 72
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Compareixença de representants de l’associació Projecte dels Noms davant la Co-
missió de Salut per a informar sobre l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del 
VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat
357-00472/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 72
Substanciació 72

Compareixença d’una representació de la Comissió Cívica de la Commemoració dels 
125 anys de les Bases de Manresa davant la Comissió de Cultura per a explicar la 
finalitat de la commemoració
357-00473/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 72
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell encaminada a facultar 
les autoritats de competència dels estats membres per a aplicar la 
normativa amb més eficàcia i garantir el funcionament correcte del 
mercat interior
295-00152/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 
1/XI, de creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment 
del Dret de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha cone-
gut la proposta.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de comerç, serveis i fires
200-00022/11

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 27.03.2017

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi de Flequers de 

la Província de Barcelona amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires 
(tram. 352-01356/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi de Restauració 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-
01357/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimecomerç amb rela-
ció al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01358/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Nacional 
de Grans Empreses de Distribució amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires (tram. 352-01359/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Organització de Con-
sumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires (tram. 352-01360/11)

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Pimec Comerç amb re-

lació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01365/11)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 

de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires 
(tram. 352-01366/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 
352-01367/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires 
(tram. 352-01368/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-
01369/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Agrupament de Boti-
guers de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 
352-01370/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Comerç 
Ciutadà amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01371/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Barcelo-
na Comerç amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-
01372/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell d’Empreses 
Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya amb relació al Projecte de llei de co-
merç, serveis i fires (tram. 352-01373/11)



BOPC 404
9 de maig de 2017

3.01.01. Projectes de llei 11 

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió d’Entitats de 
Comerç de Catalunya (Retailcat) amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires (tram. 352-01374/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Barcelona Oberta amb 
relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01375/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Gremis 
amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01376/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Confederació de Co-
merç de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 
352-01377/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Escola Superior de 
Comerç i Distribució amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 
352-01378/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-
01379/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Creu Roja amb rela-
ció al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01380/11)

Proposta d’audiència per escrit d’una representació de la Federació de Fires 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-
01381/11)

Proposta d’audiència per escrit d’una representació de la Federació d’Associaci-
ons d’Artesans d’Ofici de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, ser-
veis i fires (tram. 352-01382/11)

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en comissió de Javier Millán-Astray, en representació de 

l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució, amb relació al Projecte 
de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01383/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Eva Pich Frutos, experta en distribució co-
mercial, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01384/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Alejandro Goñi i Febrer, president de Pi-
mec Comerç, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-
01385/11)

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Obradors, en representació de l’Ofi-
cina Dinamitzadora Sabadell Centre Comerç, amb relació al Projecte de llei de co-
merç, serveis i fires (tram. 352-01386/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agrupament de Boti-
guers i Comerciants de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires (tram. 352-01387/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Me Quedo Uno amb re-
lació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01388/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Me quedo Uno amb re-
lació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01389/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Bitdefender amb relació 
al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01390/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unilever amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01391/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’eCooltra amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01392/11)

Grup Parlamentari Socialista
Proposta d’audiència en comissió d’Esther Pujol, alcaldessa de Tiana i presidenta 

de la Comissió de Comerç de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01393/11)
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Proposta d’audiència en comissió del responsable de comerç de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires (tram. 352-01394/11)

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Ballarín, regidora de Comerç i 
Mercats de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de comerç, 
serveis i fires (tram. 352-01395/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01396/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agrupació de Boti-
guers i Comerciants de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires (tram. 352-01397/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres 
amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01398/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de 
Treballadors amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-
01399/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació d’Associ-
acions de Gremis de Flequers amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i 
fires (tram. 352-01400/11)

Proposta d’audiència en comissió de Roger Pallerols, gerent del Gremi de Res-
tauració de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires 
(tram. 352-01401/11)

Proposta d’audiència en comissió de Josep F. Valls Giménez, professor del De-
partament de Màrqueting d’Esade i catedràtic de la Universitat Ramon Llull, amb 
relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01402/11)

Proposta d’audiència en comissió de Carles Torrecillas, professor titular del De-
partament de Màrqueting d’Esade, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires (tram. 352-01403/11)

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Estela Barnet, economista i geògraf, 

amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01404/11)
Proposta d’audiència en comissió d’Amadeu Barbany, comerciant i expresident 

del Gran Centre i de l’Associació de Botiguers de Granollers, amb relació al Projec-
te de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01405/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 
352-01406/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres 
amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01407/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de 
Treballadors amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-
01408/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confederació Em-
presarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
comerç, serveis i fires (tram. 352-01409/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec Comerç amb re-
lació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01410/11)

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Povedano, cap del Gabinet de la 
Regidoria de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-01411/11)
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Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Proposta d’audiència en ponència d’Eusebio Martínez de la Casa, fundador i im-

pulsor de Recircula, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 
352-01412/11)

Proposta d’audiència en ponència d’Alejandro Goñi i Febrer, president de Pi-
mec Comerç, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-
01413/11)

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Flores, portaveu de la Xarxa de 
Comerços per la Reforma Horària, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires (tram. 352-01414/11)

Proposta d’audiència en ponència d’Aurora Lonetto, experta en globalització i 
petit comerç, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-
01415/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió d’Empresa i Coneixement, 05.04.2017, DSPC-C 377

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en 
Ponència
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació d’Associaci-

ons de Gremis de Flequers amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires 
(tram. 353-00493/11)

Compareixença en ponència d’una representació del Gremi de Restauració de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-
00494/11)

Compareixença en ponència d’una representació de Pimec Comerç amb relació 
al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00495/11)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Nacional de 
Grans Empreses de Distribució amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i 
fires (tram. 353-00496/11)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Organització de Consumi-
dors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires 
(tram. 353-00497/11)

Compareixença en ponència del responsable de comerç de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires 
(tram. 353-00498/11)

Compareixença en ponència del responsable de comerç de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 
353-00499/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General de Treba-
lladors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 
353-00500/11)

Compareixença en ponència d’una representació de Comissions Obreres de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00501/11)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Agrupament de Botiguers i 
Comerciants de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires 
(tram. 353-00502/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Comerç Ciutadà 
amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00503/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Barcelona Co-
merç amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00504/11)
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Compareixença en ponència d’una representació del Consell d’Empreses Distri-
buïdores d’Alimentació de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, ser-
veis i fires (tram. 353-00505/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió d’Entitats de Comerç 
de Catalunya, RetailCat, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires 
(tram. 353-00506/11)

Compareixença en ponència d’una representació de Barcelona Oberta amb rela-
ció al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00507/11)

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Gremis amb re-
lació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00508/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Confederació de Comerç 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-
00509/11)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Escola Superior de Comerç 
i Distribució amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-
00510/11)

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-
00511/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Creu Roja amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00512/11)

Compareixença en ponència d’Eva Pich Frutos, experta en distribució comercial, 
amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00513/11)

Compareixença en ponència Jordi Obradors, en representació de l’Oficina Dina-
mitzadora Sabadell Centre Comerç, amb relació al Projecte de llei de comerç, ser-
veis i fires (tram. 353-00514/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Regidoria de Comerç i 
Mercats de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de comerç, 
serveis i fires (tram. 353-00515/11)

Compareixença en ponència de Josep F. Valls Giménez, professor del Departa-
ment de Màrqueting d’Esade i catedràtic de la Universitat Ramon Llull, amb relació 
al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00516/11)

Compareixença en ponència de Carles Torrecillas, professor titular del Depar-
tament de Màrqueting d’Esade, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i 
fires (tram. 353-00517/11)

Compareixença en ponència d’Oriol Estela Barnet, economista i geògraf, amb 
relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00518/11)

Compareixença en ponència d’Amadeu Barbany, comerciant i expresident de 
Gran Centre Granollers i de l’Associació de Botiguers de Granollers, amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00519/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Confederació Empresarial 
d’Hostaleria i Restauració de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, 
serveis i fires (tram. 353-00520/11)

Compareixença en ponència d’Eusebio Martínez de la Casa, fundador i impulsor 
de Recircula, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-
00521/11)

Compareixença en ponència de Josep Maria Flores, portaveu de la Xarxa de Co-
merços per la Reforma Horària, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i 
fires (tram. 353-00522/11)

Compareixença en ponència d’Aurora Lonetto, experta en globalització i petit co-
merç, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00523/11)
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Aportacions per escrit d’organitzacions, grups socials i experts 
acordades
Aportació escrita de la Federació de Fires de Catalunya amb relació al Projecte 

de llei de comerç, serveis i fires (tram. 343-00181/11)
Aportació escrita de la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya 

amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 343-00182/11)

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts (canvi de 
tramitació de compareixences a aportacions per escrit)
Mesa de la CEC, 26.04.2017

Aportació escrita de la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 343-
00183/11)

Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials retirades
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Me Quedo Uno amb re-

lació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-001388/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Me quedo Uno amb re-

lació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-001389/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Bitdefender amb relació 

al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-001390/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unilever amb relació al 

Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-001391/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’eCooltra amb relació al 

Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 352-001392/11)

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS

«Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis i fires», 24.04.2017, 25.04.2017, 

02.05.2017, 04.05.2017

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts tingudes
El dia 24 d’abril de 2017
Compareixença en ponència d’una representació de la Unió d’Entitats de Comerç 

de Catalunya, RetailCat, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires 
(tram. 353-00506/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Regidoria de Comerç i 
Mercats de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de comerç, 
serveis i fires (tram. 353-00515/11).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fecom amb relació al Pro-
jecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00509/11)

Compareixença en ponència d’Eusebio Martínez de la Casa, fundador i impulsor 
de Recircula, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-
00521/11)

El dia 25 d’abril de 2017
Compareixença en ponència d’una representació de Barcelona Oberta amb rela-

ció al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00507/11)
Compareixença en ponència de Josep Maria Flores, portaveu de la Xarxa de Co-

merços per la Reforma Horària, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i 
fires (tram. 353-00522/11)

Compareixença en ponència de Carles Torrecilla, professor titular del Depar-
tament de Màrqueting d’Esade, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i 
fires (tram. 353-00517/11)
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Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-
00511/11)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Agrupament de Botiguers i 
Comerciants de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires 
(tram. 353-00502/11)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Nacional de 
Grans Empreses de Distribució amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i 
fires (tram. 353-00496/11)

Compareixença en ponència del responsable de comerç de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires 
(tram. 353-00498/11)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Escola Superior de Comerç 
i Distribució amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-
00510/11)

El dia 2 de maig de 2017
Compareixença en ponència d’Oriol Estela Barnet, economista i geògraf, amb 

relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00518/11)
Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General de Treba-

lladors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 
353-00500/11)

Compareixença en ponència d’una representació de Comissions Obreres de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00501/11)

Compareixença en ponència d’una representació de Pimec Comerç amb relació 
al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00495/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació d’Associaci-
ons de Gremis de Flequers amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires 
(tram. 353-00493/11)

Compareixença en ponència d’una representació del Consell d’Empreses Distri-
buïdores d’Alimentació de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, ser-
veis i fires (tram. 353-00505/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Creu Roja amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00512/11)

El dia 4 de maig de 2017
Compareixença en ponència d’una representació del Gremi de Restauració de 

Barcelona amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-
00494/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Comerç Ciutadà 
amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00503/11)

Compareixença en ponència de Jordi Obradors, en representació de l’Oficina de 
Dinamització del Centre de Sabadell, amb relació al Projecte de llei de comerç, ser-
veis i fires (tram. 353-00514/11)

Compareixença en ponència d’Eva Pich Frutos, experta en distribució comercial, 
amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00513/11)

Compareixença en ponència de Josep F. Valls Giménez, professor del Departa-
ment de Màrqueting d’Esade i catedràtic de la Universitat Ramon Llull, amb relació 
al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00516/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Barcelona Co-
merç amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00504/11)

Compareixença en ponència d’Amadeu Barbany, comerciant i expresident de 
Gran Centre Granollers i de l’Associació de Botiguers de Granollers, amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00519/11)
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Compareixença en ponència del responsable de comerç de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 
353-00499/11)

Aportacions per escrit d’organitzacions, grups socials i experts rebudes
El dia 24 d’abril de 2017
Aportació escrita de la Confederació d’Hostaleria i Restauració de Catalunya 

amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 343-00183/11)

El dia 28 d’abril de 2017
Aportació escrita de la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya 

amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 343-00182/11)

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts decaigudes
Compareixença en ponència d’una representació de l’Organització de Consumi-

dors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires 
(tram. 353-00497/11)

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Gremis amb re-
lació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00508/11)

Compareixença en ponència d’Aurora Lonetto, experta en globalització i petit co-
merç, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (tram. 353-00523/11)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies hàbils (del 10.05.2017 al 
19.05.2017).
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels 
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
200-00024/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 58153; 58200; 58514; 58619; 58753 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 

Justícia, 05.05.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 58153)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei sobre les 
voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Cata-
lunya (tram. 200-00024/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació de l’article 1, amb la redacció següent

Article 1. Voluntats digitals en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat
Es modifica l’article 222-2 del Codi civil de Catalunya amb la incorporació d’uns 

nous apartats 2, 3 i 4, i els apartats 2 i 3 passen a ser els apartats 5 i 6. L’article 
222-2 que queda redactat de la manera següent: 
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«Article 222-2. Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat
1. No cal posar en tutela les persones majors d’edat que, per causa d’una malal-

tia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no es poden governar per si 
mateixes, si a aquest efecte han nomenat un apoderat en escriptura pública perquè 
tingui cura de llurs interessos.

2. El poderdant pot establir les seves voluntats digitals, i determinar l’abast de la 
gestió dins del poder, perquè, en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat, la perso-
na a qui designi actuï davant dels prestadors digitals amb els qui el poderdant tingui 
comptes actius.

3. Si no hi ha manifestació de voluntats digitals, l’apoderat pot comunicar als 
prestadors de serveis digitals la pèrdua sobrevinguda de capacitat de la persona i 
sol·licitar la cancel·lació dels comptes actius, inclosos els que tinguin contingut pa-
trimonial si, en aquest darrer cas, obté autorització judicial.

4. En la mesura que sigui possible, la persona designada per executar les volun-
tats digitals o l’apoderat han de garantir que el poderdant tingui coneixement i pugui 
participar en l’adopció de les mesures de protecció.

5. El poderdant pot ordenar que el poder produeixi efectes des de l’atorgament, 
o bé establir les circumstàncies que han de determinar l’inici de l’eficàcia del poder. 
En el primer cas, la pèrdua sobrevinguda de capacitat del poderdant no comporta 
l’extinció del poder. El poderdant també pot fixar les mesures de control i les causes 
per les quals s’extingeix el poder.

6. Si en interès de la persona protegida s’arriba a constituir la tutela, l’autoritat 
judicial, en aquell moment o amb posterioritat, a instància del tutor, pot acordar 
l’extinció del poder.

7. El poder preventiu establert en aquest article també és d’aplicació a les volun-
tats digitals.»

Esmena 2
GP Socialista
De modificació de l’article 2, amb la redacció següent 

Article 2. Presència dels tutelats en entorns digitals
Es modifica l’apartat 2 de l’article 222-36 del Codi civil de Catalunya i s’incor-

poren dos nous apartats, el 3 i el 4, de forma que l’article queda redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 222-36. Relacions entre tutors i tutelats
[...]
3. El tutor ha de vetllar perquè la presència del tutelat als entorns digitals resulti 

apropiada i protegir-lo dels riscos que en puguin derivar. Els tutors poden promoure 
les mesures adequades i oportunes també davant dels prestadors de serveis digitals 
i, entre d’altres, sol·licitar-los la cancel·lació dels comptes actius dels tutelats sempre 
que hi hagi un risc clar per a llur salut física o mental i havent-los escoltat prèvia-
ment.

[...]»

Esmena 3
GP Socialista
De modificació de l’article 3 amb la redacció següent 

Article 3. Presència dels fills en entorns digitals
S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 236-17 del Codi civil de Catalunya, l’ante-

rior apartat 5 es modifica i passa a ser l’apartat 6, de forma que l’article queda redac-
tat de la manera següent: 

«Article 236-17. Relacions entre pares i fills
1. Els progenitors, en virtut de llurs responsabilitats parentals, han de tenir cura 

dels fills, prestar-los aliments en el sentit més ampli, conviure-hi, educar-los i pro-
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porcionar-los una formació integral. Els progenitors també tenen el deure d’admi-
nistrar el patrimoni dels fills i de representar-los.

2. Els progenitors determinen el lloc o els llocs on viuen els fills i, d’una manera 
suficientment motivada, poden decidir que resideixin en un lloc diferent del domi-
cili familiar.

3. Els progenitors i els fills s’han de respectar mútuament. Els fills, mentre estan 
en potestat parental, han d’obeir els progenitors, llevat que els intentin imposar con-
ductes indignes o delictives.

4. Els progenitors poden corregir els fills en potestat d’una manera proporciona-
da, raonable i moderada, amb ple respecte a llur dignitat.

5. Els progenitors han de vetllar perquè la presència dels fills en potestat en en-
torns digitals resulti apropiada a la seva edat i personalitat a fi de protegir-los dels 
riscos que en puguin derivar. Amb aquesta finalitat, els progenitors poden promoure 
les mesures adequades i oportunes també davant dels prestadors de serveis digitals 
i, entre d’altres, sol·licitar-los la cancel·lació dels comptes actius dels fills sempre que 
hi hagi un risc clar per a llur salut física o mental i havent-los escoltat prèviament.

6. Als efectes del que estableixen els apartats 3, 4 i 5, els progenitors poden sol-
licitar excepcionalment l’assistència i la intervenció dels poders públics.»

Esmena 4
GP Socialista
De modificació de l’article 4, amb la redacció següent 

«Article 4. Cancel·lació de comptes digitals
[...]
Article 222-43. Actes que requereixen autorització judicial
[...]
I) Demanar als prestadors de serveis digitals la cancel·lació de comptes digitals 

que tinguin un contingut patrimonial significatiu.
Mitjançant disposició reglamentària es definirà què cal entendre per contingut 

patrimonial significatiu.
[...]»

Esmena 5
GP Socialista
De modificació de l’article 5, amb la redacció següent 

Article 5. Voluntats digitals en cas de mort
S’incorpora un article nou al capítol l del títol l del llibre quart del Codi civil de 

Catalunya, amb el contingut següent: 
«Article 411-10. Voluntats digitals en cas de mort
[...]
4. Les voluntats digitals es poden modificar i revocar en qualsevol moment.
5. Si el causant no ha expressat les seves voluntats digitals, l’hereu o, el legatari, 

el marmessor universal, si s’escau, o l’administrador de l’herència poden executar 
les accions previstes en les lletres a, b i c de l’apartat 2 d’aquest article d’acord amb 
els contractes que el causant hagi subscrit amb els prestadors de serveis digitals o 
amb les polítiques que aquests prestadors tinguin en vigor. En qualsevol cas, les des-
peses originades per l’execució de les voluntats digitals aniran a càrrec del muntant 
de l’actiu hereditari.

6. En el supòsit que la persona atorgant de les voluntats digitals o la persona de-
signada per a la seva execució tinguin la capacitat modificada judicialment, s’ha de 
garantir que es tingui en compte la seva voluntat i la seva participació en la presa de 
decisions per mitjà dels mecanismes o suports necessaris»
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Esmena 6
GP Socialista
De modificació de l’article 9, amb la redacció següent 

Article 9. Compliment del mode
Es modifica l’apartat f de l’article 428-2 del Codi civil de Catalunya, que queda 

redactat de la manera següent: 
«Article 428-2. Compliment del mode
Poden exigir el compliment dels modes: 
[...]
f) Les persones que el testador hagi nomenat amb aquesta finalitat, inclosa la 

persona designada per executar les voluntats digitals.»

Esmena 7
GP Socialista
De modificació de l’article 10, amb la redacció següent 

«Article 10. Creació del Registre de voluntats digitals
S’incorpora una disposició addicional al llibre quart del Codi civil de Catalunya, 

amb el contingut següent; 
Disposició addicional tercera. Registre de voluntats digitals
1. Es crea el Registre electrònic de voluntats digitals adscrit al departament com-

petent en matèria de dret civil, mitjançant el centre directiu que en tingui atribuïda 
la competència.

[...]»

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 58200)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a l’articulat del Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels lli-
bres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 200-00024/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al títol de l’article 4

Article 4. Cancel·lació de comptes digitals pel tutor i l’administrador patrimonial

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 4 bis

Article 4 bis. Cancel·lació de comptes digitals a instància de la Generalitat de 
Catalunya

Quan es tingui constància per part de la Generalitat de Catalunya que un compte 
digital del qual el seu usuari principal actuï físicament des de Catalunya és utilitzat 
com a eina d’assetjament escolar, masclista, homòfob o racista, podrà sol·licitar au-
torització judicial per procedir a la seva cancel·lació.
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Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 5.5

Article 5. Voluntats digitals en cas de mort
5. Si el causant no ha expressat les seves voluntats digitals, l’hereu, el legatari, 

el marmessor o l’administrador de l’herència poden executar les accions previstes 
en les lletres a, b i c de l’apartat 2 d’aquest article d’acord amb els contractes que el 
causant hagi subscrit amb els prestadors de serveis digitals o amb les polítiques que 
aquests prestadors tinguin en vigor. En aquests supòsits només procedirà l’entrega 
d’arxius que continguin informació i imatge personal quan aquests hagin estat pu-
blicats. De cap manera, quan no s’hagin expressat voluntats digitals no s’entregarà 
a l’hereu, legatari, el marmessor o l’administrador els continguts exclusivament pri-
vats arxivats en operadors digitals.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 10

Article 10. Creació del Registre de voluntats digitals
S’incorpora una disposició addicional al llibre quart del Codi civil de Catalunya, 

amb el contingut següent: 
«Disposició addicional Tercera. Registre de voluntats digitals
1. Es crea el Registre de voluntats digitals adscrit al departament competent en 

matèria de dret civil, mitjançant el centre directiu que en tingui atribuïda la com-
petència.

2. En el Registre de voluntats digitals s’inscriuen els documents de voluntats di-
gitals, els documents de voluntats testamentàries com testaments, codicils i memòri-
es, els documents que continguin nomenaments tutelars no testamentaris i els poders 
atorgats en cas d’incapacitat.

3. L’accés al Registre de voluntats digitals és reservat al titular atorgant i, un cop 
mort el titular, a les persones que s’esmenten en els apartats següents. sempre que 
acreditin, per mitjà del certificat d’actes d’última voluntat, que el causant no ha ator-
gat disposicions d’última voluntat.

4. Un cop mort el titular, les persones que acreditin un interès legítim poden sol-
licitar una certificació relativa a l’existència o no d’un document de voluntats digi-
tals inscrit al Registre. A sol·licitud de la persona interessada, i si el causant no va 
disposar altrament, la certificació es pot estendre a la identificació de les persones 
designades per a l’execució de les voluntats digitals.

5. Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior, les certificacions relatives al 
contingut de les voluntats digitals inscrites al Registre, un cop mort el titular, única-
ment poden ésser sol·licitades i lliurades a les persones designades per a l’execució 
de les voluntats digitals.

6. El Registre de voluntats digitals, en el supòsit que li consti la mort d’un ator-
gant, pot comunicar d’ofici l’existència de voluntats digitals inscrites a les persones 
designades per a la seva execució, d’acord amb el que s’estableixi reglamentària-
ment.

7. El Registre de voluntats inclou tres seccions: una secció amb l’antic Registre 
de nomenaments tutelars no testamentaris i els poders atorgats en cas d’incapacitat, 
una secció específica de voluntats digitals i una secció amb les voluntats testamen-
tàries com testaments, codicils i memòries.
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8. El Registre de voluntats establert per aquesta llei es coordinarà amb el Re-
gistre d’Últimes Voluntats del Ministeri de Justícia espanyol per tal de duplicar els 
tràmits de la ciutadania fet que ha de comportar que les certificacions emeses per 
ambdós registres continguin referència de tots els assentaments continguts en amb-
dós registres.»

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 58514)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a l’articulat del Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació 
dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 200-00024/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou paràgraf al Preàmbul, a continuació del quart paràgraf de 
l’apartat II

[...] i sol·licitar l’assistència dels poders públics.
En supòsits taxats –únicament si s’acredita que hi ha un risc clar per a la salut 

física o mental dels menors d’edat–, s’habilita els progenitors i tutors per sol·licitar 
la cancel·lació de llurs comptes actius, havent-los escoltat prèviament i sens perju-
dici de promoure’n la protecció pública a través dels procediments corresponents.

D’altra banda, es regula el règim de les voluntats digitals [...]

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’article 1

Article 1. Voluntats digitals en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat
Es modifica l’apartat 2 de l’article 222-2 del Codi civil de Catalunya i s’incorpo-

ra un nou apartat 4. L’article 222-2 queda redactat de la manera següent: 
«Article 222-2. Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat
1. No cal posar en tutela les persones majors d’edat que, per causa d’una malal-

tia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no es poden governar per si 
mateixes, si a aquest efecte han nomenat un apoderat en escriptura pública perquè 
tingui cura de llurs interessos.

2. El poderdant pot ordenar que el poder produeixi efectes des de l’atorgament, 
o bé establir les circumstàncies que han de determinar l’inici de l’eficàcia del poder. 
En el primer cas, la pèrdua sobrevinguda de capacitat del poderdant no comporta 
l’extinció del poder. El poderdant també pot fixar les mesures de control i les causes 
per les quals s’extingeix el poder.

3. Si en interès de la persona protegida s’arriba a constituir la tutela, l’autoritat 
judicial, en aquell moment o amb posterioritat, a instància del tutor, pot acordar 
l’extinció del poder.

4. El poderdant pot establir la gestió de les seves voluntats digitals i llur abast 
perquè, en cas de pèrdua sobrevinguda de la capacitat, l’apoderat actuï davant dels 
prestadors de serveis digitals amb els qui el poderdant tingui comptes actius a fi de 
gestionar-los i, si és el cas, sol·licitar-ne la cancel·lació. En la mesura que sigui pos-
sible, el poderdant també ha de poder conèixer i participar en les decisions sobre els 
comptes actius que hagi d’adoptar l’apoderat.»
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació i d’addició a l’article 2

Article 2. Presència dels tutelats en entorns digitals
Es modifica l’apartat 2 de l’article 222-36 del Codi civil de Catalunya i s’incor-

poren dos nous apartats, el 3 i el 4, de forma que l’article queda redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 222-36. Relacions entre tutors i tutelats
1. El tutor ha de tractar el tutelat amb consideració i ambdós s’han de respectar 

mútuament.
2. El tutelat, si és menor d’edat, ha d’obeir el tutor, que, amb finalitat educativa, 

el pot corregir d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte 
a la seva dignitat i integritat física i psíquica.

3. El tutor ha de vetllar perquè la presència del tutelat als entorns digitals resulti 
apropiada a la seva edat i personalitat a fi de protegir-lo dels riscos que en puguin 
derivar. Els tutors poden promoure les mesures adequades i oportunes també davant 
dels prestadors de serveis digitals i, entre d’altres, sol·licitar-los la cancel·lació dels 
comptes actius dels tutelats sempre que hi hagi un risc clar per a llur salut física o 
mental i havent-los escoltat prèviament.

4. Als efectes del que estableixen els apartats 2 i 3, els tutors poden sol·licitar 
l’assistència dels poders públics.»

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’article 3

Article 3. Presència dels fills en entorns digitals
Es modifica l’apartat 4 i s’afegeix un nou apartat 5 a l’article 236-17 del Codi ci-

vil de Catalunya, i l’anterior apartat 5 es modifica i passa a ser l’apartat 6, de forma 
que l’article queda redactat de la manera següent: 

«Article 236-17. Relacions entre pares i fills
1. Els progenitors, en virtut de llurs responsabilitats parentals, han de tenir cura 

dels fills, prestar-los aliments en el sentit més ampli, conviure-hi, educar-los i pro-
porcionar-los una formació integral. Els progenitors també tenen el deure d’admi-
nistrar el patrimoni dels fills i de representar-los.

2. Els progenitors determinen el lloc o els llocs on viuen els fills i, d’una manera 
suficientment motivada, poden decidir que resideixin en un lloc diferent del domi-
cili familiar.

3. Els progenitors i els fills s’han de respectar mútuament. Els fills, mentre estan 
en potestat parental, han d’obeir els progenitors, llevat que els intentin imposar con-
ductes indignes o delictives.

4. Els progenitors poden corregir els fills, amb finalitat educativa, en potestat 
d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte a llur dignitat 
i integritat física i psíquica.

5. Els progenitors han de vetllar perquè la presència dels fills en potestat en en-
torns digitals resulti apropiada a la seva edat i personalitat a fi de protegir-los dels 
riscos que en puguin derivar. Amb aquesta finalitat, els progenitors poden promoure 
les mesures adequades i oportunes també davant dels prestadors de serveis digitals 
i, entre d’altres, sol·licitar-los la cancel·lació dels comptes actius dels fills sempre que 
hi hagi un risc clar per a llur salut física o mental i havent-los escoltat prèviament.

6. Als efectes del que estableixen els apartats 3, 4 i 5, els progenitors poden sol-
licitar excepcionalment l’assistència i la intervenció dels poders públics.»
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Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió a l’article 5

Article 5. Voluntats digitals en cas de mort
S’incorpora un article nou al capítol I del títol I del llibre quart del Codi civil de 

Catalunya, amb el contingut següent: 
«Article 411-10. Voluntats digitals en cas de mort
1. Les voluntats digitals en cas de mort són les disposicions que estableix una 

persona perquè, després de la seva mort, l’hereu, el legatari, el marmessor, l’admi-
nistrador de l’herència o la persona designada per executar-les actuï davant dels 
prestadors de serveis digitals amb els qui el causant hi tingui comptes actius.

2. En les voluntats digitals en cas de mort, el causant pot disposar del contingut i 
l’abast concret de l’encàrrec que es tracta d’executar, com ara, que la persona desig-
nada dugui a terme alguna o algunes de les actuacions següents: 

a) comunicar als prestadors de serveis digitals la seva defunció; b) sol·licitar als 
prestadors de serveis digitals que es cancel·lin els seus comptes actius; c) sol·licitar als 
prestadors de serveis digitals que executin les clàusules contractuals o que s’activin 
les polítiques establertes per als casos de defunció dels titulars de comptes actius, i, si 
escau, que se li lliuri una còpia dels arxius digitals que estiguin en els seus servidors.

3. Les voluntats digitals es poden ordenar per mitjà dels instruments següents: 
a) testament, codicil o memòries testamentàries; b) si la persona no ha atorgat 

disposicions d’última voluntat, un document que s’ha d’inscriure en el Registre de 
voluntats digitals.

4. El document de voluntats digitals es pot modificar i revocar en qualsevol mo-
ment i no produeix efectes si hi ha disposicions d’última voluntat.

5. Si el causant no ha expressat les seves voluntats digitals, l’hereu, o, si escau, 
el marmessor, pot executar les accions previstes en les lletres a), b) i c) de l’apartat 2 
d’aquest article d’acord amb els contractes que el causant hagi subscrit amb els pres-
tadors de serveis digitals o amb les polítiques que aquests prestadors tinguin en vigor.

6. En el supòsit que la persona atorgant de les voluntats digitals o la persona de-
signada per a la seva execució tinguin la capacitat modificada judicialment, s’ha de 
garantir que es tingui en compte la seva voluntat i la seva participació en la presa de 
decisions per mitjà dels mecanismes o suports necessaris.»

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió

Article 9. Compliment del mode
Es modifica l’apartat f) de l’article 428-2 del Codi civil de Catalunya, que queda 

redactat de la manera següent: 
«Article 428-2. Compliment del mode
Poden exigir el compliment dels modes: 
a) El marmessor.
b) L’hereu, respecte al mode imposat a altres partícips en l’herència.
c) El legatari gravat amb un llegat subjecte a mode.
d) El cohereu o col·legatari, respecte als modes imposats a tots o a determinats 

cohereus i col·legataris.
e) Els òrgans administratius corresponents, les entitats assistencials i les funda-

cions i associacions interessades, respecte als modes amb finalitats d’interès general.
f) Les persones que el testador hagi nomenat amb aquesta finalitat, inclosa la 

persona designada per executar les voluntats digitals.»

Palau del Parlament, 2 de maig de 2017.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 58619)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei sobre les voluntats digitals 
i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 200-
00024/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’article 1 que queda redactat de la manera següent

Article 1. Voluntats digitals en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat
Es modifica l’article 222-2 del Codi Civil de Catalunya amb la incorporació de 

tres nous paràgrafs. L’article 222-2 queda redactat de la manera següent: 
«Article 222-2. Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat
1. No cal posar en tutela les persones majors d’edat que, per causa d’una malal-

tia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no es poden governar per si 
mateixes, si a aquest efecte han nomenat un apoderat en escriptura pública perquè 
tingui cura de llurs interessos.

2. El poderdant pot establir que el poder produeixi efectes des de l’atorgament, 
o bé establir les circumstàncies que han de determinar l’inici de l’eficàcia del poder. 
En el primer cas, la pèrdua sobrevinguda de capacitat del poderdant no comporta 
l’extinció del poder. El poderdant també pot fixar les mesures de control i les causes 
per les quals s’extingeix el poder.

3. El poderdant pot establir les seves voluntats digitals, i determinar l’abast de la 
gestió dins del poder, perquè, en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat, la perso-
na a qui designi actuï davant dels prestadors digitals amb els qui el poderdant tingui 
comptes actius.

4. En la mesura que sigui possible, la persona designada per executar les volun-
tats digitals o l’apoderat han de garantir que el poderdant tingui coneixement i pu-
gui participar en l’adopció de les mesures de protecció.

5. Si no hi ha manifestació de voluntats digitals, l’apoderat pot comunicar als 
prestadors de serveis digitals la pèrdua sobrevinguda de capacitat de la persona i 
sol·licitar la cancel·lació dels comptes actius, inclosos els que tinguin contingut pa-
trimonial si, en aquest darrer cas, obté autorització judicial.

6. Si en interès de la persona protegida s’arriba a constituir la tutela, l’autoritat 
judicial, en aquell moment o amb posterioritat, a instància del tutor, pot acordar 
l’extinció del poder.»

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió a l’apartat 3 de l’article 222-36 del Codi civil de Catalunya que és 
modificat per l’article 2 del present projecte de llei

3. El tutor ha de vetllar perquè la presència del tutelat als entorns digitals resulti 
apropiada i protegir-lo dels riscos que en puguin derivar. Els tutors poden promou-
re les mesures adequades i oportunes també davant dels prestadors de serveis di-
gitals i, entre d’altres, sol·licitar-los la cancel·lació dels comptes actius dels tutelats 
sempre que hi hagi un risc clar per a llur salut física o mental i havent-los escoltat 
prèviament.
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Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió a l’apartat 5 de l’article 236-17 del Codi civil de Catalunya que és 
modificat per l’article 3 del present projecte de llei

5. Els progenitors han de vetllar perquè la presència dels fills en potestat en en-
torns digitals resulti apropiada a la seva edat i personalitat a fi de protegir-los dels 
riscos que en puguin derivar. Amb aquesta finalitat, els progenitors poden promoure 
les mesures adequades i oportunes també davant dels prestadors de serveis digitals 
i, entre d’altres, sol·licitar-los la cancel·lació dels comptes actius dels fills sempre que 
hi hagi un risc clar per a llur salut física o mental i havent-los escoltat prèviament.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un incís a la nova lletra l de l’apartat 1 de l’article 222-43 del Codi 
civil de Catalunya incorporada per l’article 4 del present projecte de llei

l) Demanar als prestadors de serveis digitals la cancel·lació de comptes digitals 
que tinguin un contingut patrimonial significatiu.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra d a l’apartat 2 de l’article 411-10 incorporat al Codi civil 
de Catalunya per l’article 5 del present projecte de llei

d) excepte que el causant no ho hagi disposat expressament en les seves volun-
tats digitals, la persona designada per executar-les no podrà tenir accés al contin-
gut de les comunicacions i continguts dels arxius digitals que hagi generat en vida 
el causant.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un incís a la lletra b de l’apartat 3 de l’article 411-10 incorporat al Codi 
civil de Catalunya per l’article 5 del present projecte de llei

b) si la persona no ha atorgat disposicions d’última voluntat, un document que 
s’ha d’inscriure en el Registre electrònic de voluntats digitals.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra c a l’apartat 3 de l’article 411-10 incorporat al Codi civil 
de Catalunya per l’article 5 del present projecte de llei

c) en els supòsits que les voluntats digitals tinguin de manera expressa o implíci-
ta un contingut patrimonial significatiu, s’hauran d’ordenar de manera obligatòria 
mitjançant escriptura pública.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 5 de l’article 411-10 incorporat al Codi civil de 
Catalunya per l’article 5 del present projecte de llei

5. Si el causant no ha expressat les seves voluntats digitals de manera expressa, 
l’hereu, el legatari, el marmessor o l’administrador de l’herència i en el seu defec-
te l’hereu o legatari poden executar les accions previstes en les lletres a), b) i c) de 
l’apartat 2 d’aquest article d’acord amb els contractes que el causant hagi subscrit 
amb els prestadors de serveis digitals o amb les polítiques que aquests prestadors 
tinguin en vigor.
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Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 6 de l’article 411-10 incorporat al Codi civil de Catalunya 
per l’article 5 del present projecte de llei

6. En el supòsit que la persona atorgant de les voluntats digitals o la persona de-
signada per a la seva execució tinguin la capacitat modificada judicialment, s’ha de 
garantir que es tingui en compte la seva voluntat i la seva participació en la presa de 
decisions per mitjà dels mecanismes o suports necessaris.

Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot

De supressió de la lletra f de l’article 428-2 del Codi civil de Catalunya modificat 
per l’article 9 del present projecte de llei

f) Les persones que el testador hagi nomenat amb aquesta finalitat, inclosa la 
persona designada per executar les voluntats digitals.

Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un incís a la disposició addicional tercera incorporada al Codi civil de 
Catalunya per l’article 10 del present projecte de llei

Cada vegada que apareix la paraula registre a la nova disposició addicional ter-
cera cal posar darrera la paraula electrònic.

Esmena 12
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un incís a l’article 11 del present projecte de llei 

Cada vegada que apareix la paraula registre a l’article 11 del present projecte de 
llei cal posar darrera la paraula electrònic.

Esmena 13
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un incís a la disposició final primera

Primera. Desplegament reglamentari
S’habilita el conseller o consellera del departament competent en matèria de dret 

civil per dur a terme el desplegament reglamentari, relatiu a l’organització, el fun-
cionament i l’accés al Registre electrònic de voluntats digitals, mitjançant l’ordre 
corresponent.

Palau del Parlament, 04 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 58753)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei sobre 
les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Ca-
talunya (tram. 200-00024/11).
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Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 1 que passa a tenir el següent redactat 

Article 1. Voluntats digitals en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat 
Es modifica l’article 222-2 del Codi civil de Catalunya amb la incorporació d’uns 

nous apartats 2, 3 i 4, i els apartats 2 i 3 passen a ser els apartats 5 i 6. L’article 
222– 2 queda redactat de la manera següent: 

«Article 222-2. Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat 
1. No cal posar en tutela les persones majors d’edat que, per causa d’una malal-

tia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no es poden governar per si 
mateixes, si a aquest efecte han nomenat un apoderat en escriptura pública perquè 
tingui cura de llurs interessos.

2. El poderdant pot establir les seves voluntats digitals, i determinar l’abast de la 
gestió dins del poder, perquè, en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat, la perso-
na a qui designi actuï davant dels prestadors digitals amb els qui el poderdant tingui 
comptes actius.

3. Si no hi ha manifestació de voluntats digitals que s’oposi, l’apoderat podrà 
exercir, en el millor interès del poderdant, davant els prestadors de serveis digitals 
les facultats d’administració ordinària i excepcionalment les facultats disposició pa-
trimonial extraordinària si, en aquest darrer cas, obté autorització judicial.

4. En la mesura que sigui possible, la persona designada per executar les vo-
luntats digitals o l’apoderat han de garantir que el poderdant tingui coneixement i 
pugui participar en l’adopció de les mesures de protecció. En tot cas, el poderdant 
haurà de retre comptes davant autoritat judicial de la mateixa manera i abasta que 
un tutor.

5. El poderdant pot ordenar que el poder produeixi efectes des de l’atorgament, 
o bé establir les circumstàncies que han de determinar l’inici de l’eficàcia del poder. 
En el primer cas, la pèrdua sobrevinguda de capacitat del poderdant no comporta 
l’extinció del poder. El poderdant també pot fixar les mesures de control i les causes 
per les quals s’extingeix el poder.

6. Si en interès de la persona protegida s’arriba a constituir la tutela, l’autoritat 
judicial, en aquell moment o amb posterioritat, a instància del tutor, pot acordar 
l’extinció del poder.»

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 2 que passa a tenir el següent redactat

Article 2. Presència dels tutelats en entorns digitals
Es modifica l’apartat 2 de l’article 222-36 del Codi civil de Catalunya i s’incor-

poren dos nous apartats, el 3 i el 4, de forma que l’article queda redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 222-36. Relacions entre tutors i tutelats
1. El tutor ha de tractar el tutelat amb consideració i ambdós s’han de respectar 

mútuament.
2. El tutelat, si és menor d’edat, ha d’obeir el tutor, que el pot corregir d’una ma-

nera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte a la seva dignitat. El 
tutor no li pot imposar sancions humiliants ni que atemptin contra els seus drets.

3. El tutor ha de vetllar perquè la presència del tutelat als entorns digitals resulti 
apropiada i protegir-lo dels riscos que en puguin derivar.

Els tutors poden, en el millor interès dels tutelats, promoure les mesures adequa-
des i oportunes també davant dels prestadors de serveis digitals.

Els tutors podran exercir en nom del tutelat, les facultats d’administració ordi-
nària i excepcionalment les facultats disposició patrimonial extraordinària si, en 
aquest darrer cas, obté autorització judicial. En tot cas, es presumirà que un acte o 
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negoci requereix de l’exercici de facultats de disposició patrimonial extraordinària 
quan comporti la formalització, novació o terminació de relacions jurídiques o el 
gravamen o disposició d’actius amb afectació d’almenys d’un setanta cinc per cent 
del patrimoni total del tutelat. No obstant, no serà necessària l’autorització judicial 
quan l’acte o negoci jurídic no comporti un increment del risc de pèrdua patrimonial 
o del risc d’actuació en perjudici del tutelat.

Sempre que sigui en interès del tutelat i la urgència o necessitat de l’actuació ho 
requereixi, el tutor podrà exercir els drets accés, rectificació i oposició de les dades 
personals del menor. 

Excepcionalment i, en tot cas, amb autorització judicial prèvia el tutor podrà 
instar el dret de cancel·lació.

No obstant l’anterior i de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de 
dades personals, el tutor estarà autoritzar per exercir els drets i facultats relatius a 
les dades personals dels menors que siguin estrictament necessàries per a la realit-
zació d’actes i negocis jurídics convencionals o legals pels quals estigui autoritzat 
legal o judicialment a actuar en nom del tutelat.

4. Als efectes del que estableixen els apartats 2 i 3, els tutors poden sol·licitar
l’assistència dels poders públics.»

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 3 que passa a tenir el següent redactat 

Article 3. Presència dels fills en entorns digitals 
S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 236-17 del Codi civil de Catalunya, l’an-

terior apartat 5 es modifica i passa a ser l’apartat 6, de forma que l’article queda 
redactat de la manera següent: 

«Article 236-17. Relacions entre pares i fills 1.
Els progenitors, en virtut de llurs responsabilitats parentals, han de tenir cura 

dels fills, prestar-los aliments en el sentit més ampli, conviure-hi, educar-los i pro-
porcionar-los una formació integral. Els progenitors també tenen el deure d’admi-
nistrar el patrimoni dels fills i de representar-los.

2. Els progenitors determinen el lloc o els llocs on viuen els fills i, d’una manera 
suficientment motivada, poden decidir que resideixin en un lloc diferent del domicili 
familiar.

3. Els progenitors i els fills s’han de respectar mútuament. Els fills, mentre estan 
en potestat parental, han d’obeir els progenitors, llevat que els intentin imposar con-
ductes indignes o delictives.

4. Els progenitors poden corregir els fills en potestat d’una manera proporciona-
da, raonable i moderada, amb ple respecte a llur dignitat.

5. Els progenitors han de vetllar perquè la presència dels fills en potestat en en-
torns digitals resulti apropiada a la seva edat i personalitat a fi de protegir-los dels 
riscos que en puguin derivar.

Sempre que sigui en interès dels fills i la urgència o necessitat de l’actuació ho 
requereixi, els progenitors podran exercir els drets accés, rectificació i oposició de 
les dades personals del menor. 

Excepcionalment i, en tot cas, amb autorització judicial prèvia el tutor podrà 
instar el dret de cancel·lació.

No obstant l’anterior i de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de 
dades personals, els progenitors estaran autoritzar per exercir els drets i facultats 
relatius a les dades personals dels menors que siguin estrictament necessàries per a 
la realització d’actes i negocis jurídics convencionals o legals pels quals estigui au-
toritzat legal o judicialment a actuar en nom dels fills.

6. Als efectes del que estableixen els apartats 3, 4 i 5, els progenitors poden sol· 
licitar excepcionalment l’assistència i la intervenció dels poders públics.»
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Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 4 que resta redactat de la següent manera 

Article 4. Cancel·lació de comptes digitals
S’incorpora una nova lletra l) a l’apartat 1 de l’article 222-43 del Codi civil de
Catalunya, que queda redactat de la manera següent: 
«Article 222-43. Actes que requereixen autorització judicial
1. El tutor i l’administrador patrimonial necessiten autorització judicial per als
actes següents: 
a) Alienar béns immobles, establiments mercantils, drets de propietat intel·lectual 

i industrial o altres béns de valor extraordinari, i també gravar-los o subrogar-se en 
un gravamen preexistent, llevat que el gravamen o la subrogació es faci per a finan-
çar l’adquisició del bé.

b) Alienar drets reals sobre els béns a què fa referència la lletra a o renunciar-hi, 
amb l’excepció de les redempcions de censos.

c) Alienar o gravar valors, accions o participacions socials. No cal l’autorització,
però, per a alienar, almenys pel preu de cotització, les accions cotitzades en bor-

sa ni per a alienar els drets de subscripció preferent.
d) Renunciar a crèdits.
e) Renunciar a donacions, herències o llegats; acceptar llegats i donacions mo-

dals o oneroses.
f) Donar i prendre diners en préstec o a crèdit, llevat que aquest es constitueixi
per a finançar l’adquisició d’un bé.
g) Atorgar arrendaments sobre béns immobles per un termini superior a quinze 

anys.
h) Avalar, prestar fiança o constituir drets de garantia d’obligacions alienes.
i) Adquirir la condició de soci en societats que no limitin la responsabilitat de
les persones que en formin part, i també constituir, dissoldre, fusionar o escindir 

aquestes societats.
j) Renunciar, assentir a la demanda, desistir o transigir en qüestions relaciona-

des amb els béns o els drets a què fa referència aquest apartat.
k) Cedir a terceres persones els crèdits que el tutelat tingui contra el tutor o ad-

quirir a títol onerós els crèdits de tercers contra el tutelat.
l) exercir els drets accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades perso-

nals del tutelat o administrat excepte quan per urgència i en interès exclusiu del me-
nor sigui necessari o quan aquests siguin necessaris per l’efectivitat d’actes o negocis 
jurídics pels quals estiguin prèviament autoritzats per la llei o judicialment. 

2. No cal l’autorització judicial amb relació als béns adquirits per donació o a 
títol successori si el donant o el causant l’han exclosa expressament.

3. El tutor i l’administrador patrimonial no poden sotmetre a arbitratge les qües-
tions relacionades amb els béns o els drets a què fa referència l’apartat 1.»

Palau del Parlament, 5 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP Cs 
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00055/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 58615).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 58581).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 09.05.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la nul·litat del Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny
250-00930/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 58662).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions del 
terme «sexe» en els diccionaris normatius català i espanyol
250-00931/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 58663).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la prevenció, la detecció i la protecció 
dels menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments
250-00932/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 58664).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional 
d’Automoció
250-00934/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 58665).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació i la posada en marxa d’un 
centre de dia i una residència per a la gent gran a Santa Coloma de 
Gramenet
250-00935/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58712).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques socials i la dotació 
pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00936/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58713).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques de seguretat i la 
dotació pressupostària corresponent Santa Coloma de Gramenet
250-00937/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58714).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques d’educació i la 
dotació pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00938/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58715).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la realització d’actuacions científiques, 
legislatives i jurídiques per a mobilitzar els sediments retinguts 
als embassaments de la conca de l’Ebre, especialment als de 
Mequinensa i Riba-roja d’Ebre
250-00939/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 58670).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol de bones 
pràctiques aplicable a les inauguracions de qualsevol tipus d’inversió 
pública
250-00940/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58716).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la gasificació dels residus a les plantes 
de tractament de purins
250-00941/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 58671).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la pràctica del silvestrisme
250-00942/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 58672).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la reforma del règim intern dels Mossos 
d’Esquadra
250-00943/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 58673).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat a l’Anoia
250-00944/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 58674).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el vestuari d’hivern dels mossos 
d’esquadra
250-00945/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 58675).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre residencial 
d’atenció educativa a Terrassa
250-00946/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58722).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació i posada en marxa del 
centre de dia i residència per a discapacitat greu o profunda La 
Pineda 2 a Terrassa
250-00947/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58723).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya des de la rambla d’Ibèria fins al 
passeig de Can Feu, a Sabadell
250-00948/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58724).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els treballadors de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí
250-00949/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58725).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la 
universitat
250-00950/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58726).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les subjeccions 
mecàniques en l’àmbit assistencial
250-00951/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58727).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transparència de les direccions per 
objectius sanitàries
250-00952/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58728).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la resposta a la violència contra els 
treballadors sanitaris
250-00953/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58729).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la no creació de noves facultats de 
medicina a Catalunya
250-00954/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58730).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les mesures destinades a la prevenció 
de maltractaments, abusos i agressions a menors
250-00955/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58731).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’estació i l’intercanviador 
de la plaça de Sants de Barcelona i sobre les actuacions a la línia 10 
del metro
250-00956/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 58676).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la implantació del programa de cribratge 
del càncer colorectal
250-00957/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58045).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2017 al 15.05.2017).
Finiment del termini: 16.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un sistema de bústia ètica i 
de bon govern a la Generalitat
250-00959/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 58046; 58124).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2017 al 15.05.2017).
Finiment del termini: 16.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la detenció del doctor Riaz Ahmed
250-00960/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 58125).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2017 al 15.05.2017).
Finiment del termini: 16.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs de l’Escola 
Francesc Aldea i Pérez, de Terrassa
250-00961/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 58047; 58126).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2017 al 15.05.2017).
Finiment del termini: 16.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la tarifació del transport públic a Mataró
250-00963/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 58048; 58127).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2017 al 15.05.2017).
Finiment del termini: 16.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els assassinats extrajudicials a les 
Filipines
250-00964/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 58049; 58128).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2017 al 15.05.2017).
Finiment del termini: 16.05.2017; 12:00 h.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre els accidents laborals dels joves
250-00965/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 58050; 58129).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2017 al 15.05.2017).
Finiment del termini: 16.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la situació de la cirurgia plàstica
250-00966/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 58051; 58130).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2017 al 15.05.2017).
Finiment del termini: 16.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les compensacions i l’atenció als 
viatgers en cas d’interrupció del servei de metro de Barcelona
250-00968/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58052).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2017 al 15.05.2017).
Finiment del termini: 16.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les compensacions en cas de retard 
o cancel·lació del viatge en els Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
250-00969/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58053).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2017 al 15.05.2017).
Finiment del termini: 16.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació d’Adults de 
Girona
250-00970/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 58054; 58131).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2017 al 15.05.2017).
Finiment del termini: 16.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de les llistes d’espera en 
el sistema sanitari
250-00971/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58055).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2017 al 15.05.2017).
Finiment del termini: 16.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del règim disciplinari del Cos 
de Mossos d’Esquadra
250-00972/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58056).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2017 al 15.05.2017).
Finiment del termini: 16.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi integral de la 
xarxa de carreteres de la Generalitat
250-00973/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58057).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2017 al 15.05.2017).
Finiment del termini: 16.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la implantació del Registre Unificat de 
Maltractaments Infantils
250-00974/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58058).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2017 al 15.05.2017).
Finiment del termini: 16.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el funcionament del telèfon «Infància 
respon»
250-00975/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58059).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2017 al 15.05.2017).
Finiment del termini: 16.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la instal·lació d’anemòmetres en els 
vehicles de bombers amb escala extensible
250-00976/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58060).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2017 al 15.05.2017).
Finiment del termini: 16.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la lluita contra la malaltia de Parkinson
250-00977/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 58061).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2017 al 15.05.2017).
Finiment del termini: 16.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets de les persones 
LGBTI a Txetxènia
250-00978/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 58062; 58132).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2017 al 15.05.2017).
Finiment del termini: 16.05.2017; 12:00 h.
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la conciliació 
de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els 
cuidadors i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell
295-00153/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 03.05.2017 

Reg. 58515 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 04.05.2017

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de 
los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 
2010/18/UE del Consejo [COM(2017) 253 final] [2017/0085 (COD)] 
{SWD(2017) 202 final} {SWD(2017) 203 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, 26.4.2017 COM(2017) 253 final 2017/0085 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 
progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 
2010/18/UE del Consejo {SWD(2017) 202 final} {SWD(2017) 203 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
A raíz de la retirada de la propuesta de la Comisión de 2008 destinada a revisar 

la Directiva 92/85/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de medidas para promo-
ver la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embaraza-
da, que haya dado a luz o en período de lactancia (en lo sucesivo, la Directiva sobre 
el permiso de maternidad), la Comisión anunció su intención de preparar una nueva 
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iniciativa con un planteamiento más amplio, que tendría en cuenta la evolución de la 
sociedad en los últimos diez años1.

La presente propuesta de Directiva forma parte de un paquete de medidas des-
tinadas a cumplir el compromiso de la Comisión. El objetivo de dicho paquete es 
abordar la infrarrepresentación femenina en el empleo y respaldar la trayectoria 
profesional de las mujeres a través de la mejora de las condiciones para conciliar 
sus tareas profesionales y privadas. Estas medidas se basan en los derechos y po-
líticas vigentes, no merman el nivel de protección que brinda el acervo de la UE y 
preservan los derechos existentes otorgados en el marco del Derecho vigente de la 
Unión Europea. Mejoran, además, los derechos existentes y añaden otros nuevos, 
tanto para las mujeres como para los hombres, abordando de este modo la igualdad 
de trato y las oportunidades en el mercado de trabajo de hoy en día, promoviendo la 
no discriminación y fomentando la igualdad de género.

En 2015, la tasa de empleo femenina (20-64 años) alcanzó el 64,3 %, frente al 
75,9 % en el caso de la masculina. La brecha laboral de género en el mercado de tra-
bajo afecta sobre todo a los progenitores y demás personas con responsabilidades 
familiares. En 2015, la tasa media de empleo de las mujeres con un hijo menor de 
seis años se situó un 9 % por debajo de la correspondiente a las mujeres sin hijos de cor-
ta edad, llegando la diferencia a superar el 30 % en algunos países2. Además, hay 
muchas más probabilidades de que las mujeres asuman el papel de cuidadoras in-
formales de familiares mayores o dependientes que los hombres3. También hay mu-
chas más probabilidades de que las mujeres trabajen a tiempo parcial debido a sus 
responsabilidades familiares. Esta situación contribuye de manera sustancial a la 
brecha salarial de género (que en algunos Estados miembros alcanza el 28 %), cuya 
acumulación a lo largo de la vida laboral da lugar a una brecha de género en materia 
de pensiones (40 % de media en la UE), generando un riesgo más elevado de pobreza 
y exclusión social para las mujeres, en particular a edades avanzadas. Las perspec-
tivas de futuro en la hipótesis de referencia muestran que, si la UE no interviene, 
no se abordarán como es debido los problemas enunciados. Se prevé que la brecha 
laboral de género siga aumentando, hasta alcanzar 9 puntos porcentuales en 2055.

Una de las causas principales de este problema es la inadecuada política en ma-
teria de conciliación de la vida familiar y la vida profesional. Ha quedado demos-
trado que el desequilibrio en el diseño de permisos para hombres y mujeres, la falta 
de incentivos suficientes para que los hombres disfruten de permisos que les per-
mitan ocuparse de sus hijos u otros familiares a cargo, las posibilidades limitadas 
para acogerse a fórmulas de trabajo flexible, la cantidad insuficiente de servicios 
asistenciales formales y los desincentivos económicos han agravado los problemas 
del empleo femenino.

El marco jurídico vigente a nivel de la Unión y de los Estados miembros contie-
ne pocas disposiciones que permitan que los hombres asuman la misma cantidad de 
responsabilidades familiares que las mujeres. Por ejemplo, en la actualidad no hay 
ningún acto legislativo de la UE que regule el permiso de paternidad ni el permiso 
para ocuparse de familiares enfermos o dependientes, salvo la ausencia por causa de 
fuerza mayor. Muchos Estados miembros carecen de permisos remunerados para los 
padres, que, sin embargo, sí tienen para las madres. El desequilibrio en el diseño de 
disposiciones sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional entre hom-
bres y mujeres puede, por tanto, incrementar las diferencias de género en materia 
laboral y familiar. Por el contrario, ha quedado demostrado que cuando los padres 
se acogen a fórmulas que permiten conciliar la vida familiar y la vida profesional, 

1. Véase el comunicado de prensa de la Comisión Europea de 2015: En beneficio de los padres y las madres, 
la Comisión retira la propuesta bloqueada sobre el permiso de maternidad y prepara el camino para un nu-
evo enfoque.
2. La brecha de género en materia de empleo fue de 24,7 puntos porcentuales en el caso de las mujeres con un 
hijo menor de seis años, de 25,6 puntos porcentuales en el caso de las mujeres con dos hijos (el más pequeño 
menor de seis años) y de 35,4 puntos porcentuales en el caso de las mujeres con tres hijos o más. 
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como son los permisos, esto tiene un impacto positivo en su implicación en la edu-
cación posterior de los hijos, en la reducción de la carga relativa de trabajo familiar 
no remunerado que recae sobre las mujeres y en dejar a las mujeres más tiempo para 
dedicarse al empleo remunerado.

El objetivo general de la presente Directiva es garantizar la implementación del 
principio de igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportuni-
dades en el mercado laboral y el trato en el trabajo. Mediante la adaptación y la 
modernización del marco jurídico de la UE, esta Directiva permitirá a los proge-
nitores y demás personas con responsabilidades familiares conciliar mejor sus ta-
reas profesionales y familiares. Dicha Directiva parte de los derechos existentes y 
los refuerza o añade otros nuevos. Mantiene el nivel de protección que ya ofrecía el 
acervo de la UE.

Los objetivos específicos de la presente Directiva son los siguientes: 
– mejorar el acceso a medidas para conciliar la vida familiar y la vida profesional, 

como los permisos o las fórmulas de trabajo flexible,
– aumentar la frecuencia con la que los hombres se acogen a permisos relaciona-

dos con la familia y a fórmulas de trabajo flexible.
Se ha demostrado que la disponibilidad de permisos y fórmulas de trabajo flexi-

ble reduce sustancialmente el efecto de las responsabilidades familiares en los re-
sultados del empleo femenino. Proporcionar a los progenitores y los cuidadores un 
abanico más amplio de posibilidades para organizar las tareas laborales y familiares 
ayudará a evitar que abandonen completamente el mercado de trabajo. Por otro lado, 
dado que, en general, los hombres disponen de escasas oportunidades e incentivos 
para conciliar la vida familiar y la vida profesional y, por consiguiente, en la mayo-
ría de los Estados miembros se acogen a ellas con poca frecuencia, un diseño más 
equilibrado de estas fórmulas para hombres y mujeres puede contribuir a reequili-
brar el reparto de responsabilidades en el hogar3.

Se espera que la presente propuesta beneficie considerablemente a los particula-
res, las empresas y la sociedad en general. Del mismo modo que los progenitores y 
los cuidadores se beneficiarán de una conciliación de la vida familiar y la vida pro-
fesional más adaptada a las necesidades de las familias de hoy en día, el aumento 
del empleo femenino, el incremento de los salarios de las mujeres y la mejora de su 
trayectoria profesional tendrán repercusiones positivas tanto para ellas como para la 
prosperidad económica, la inclusión social y la salud de sus familias. Las empresas 
se beneficiarán de una mayor reserva de talento, una mano de obra más motivada y 
productiva y un descenso del absentismo. El aumento del empleo femenino también 
contribuirá a abordar el problema del envejecimiento demográfico y a garantizar la 
estabilidad financiera de los Estados miembros.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El acervo de la UE contiene varios actos de Derecho derivado que son perti-

nentes para el ámbito político en el que se enmarca esta propuesta. Destacan los 
siguientes: 

– Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 
2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y muje-
res que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/
CEE del Consejo (DO L 180 de 15.7.2010, p. 1).

En esta Directiva se establece un marco para hacer efectivo en los Estados miem-
bros el principio de igualdad de trato entre los hombres y las mujeres que ejercen 
una actividad autónoma o contribuyen al ejercicio de una actividad de ese tipo. En 
particular, garantiza que se conceda a las trabajadoras autónomas, las cónyuges y 
las parejas de hecho un subsidio por maternidad de cuantía suficiente que permita 

3. Closing the Gender Gap [«Cerrando la brecha de género», documento en inglés], OCDE (2013).
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interrupciones en su actividad profesional por causa de embarazo o maternidad du-
rante por lo menos catorce semanas.

– Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 
2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición) 
(DO L 204 de 26.7.2006, p. 23).

Esta Directiva tiene por objeto garantizar la aplicación del principio de igual-
dad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo y la 
ocupación, y contiene disposiciones sobre igualdad de retribución, igualdad de trato 
en los regímenes profesionales de seguridad social, e igualdad de trato en lo que se 
refiere al acceso al empleo, a la formación profesional, a la promoción y a las condi-
ciones de trabajo, que van acompañadas de normas sobre recursos y cumplimiento 
y sobre la promoción de la igualdad a través del diálogo.

Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplica-
ción de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo 
de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (dé-
cima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE) (DO L 348 de 28.11.1992, p. 1).

Establece los derechos básicos de las mujeres durante el embarazo y después 
del parto, incluido el derecho a disfrutar de un permiso de maternidad remunera-
do de catorce semanas. Contiene, asimismo, medidas para garantizar la salud y la 
seguridad en el trabajo de las mujeres embarazadas e incluye una protección espe-
cial contra el despido desde el comienzo del embarazo hasta el final del permiso de 
maternidad.

– Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuer-
do marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la 
CES (DO L 14 de 20.1.1998, p. 9).

Prohíbe la discriminación contra los trabajadores a tiempo parcial y establece 
que los empleadores deben tomar en consideración las peticiones de trabajo a tiem-
po parcial de los trabajadores. Sin embargo, esta Directiva no contempla el derecho 
a solicitar otro tipo de fórmulas de trabajo flexible que son importantes para la con-
ciliación de la vida familiar y la vida profesional.

– Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica 
el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESS-
EUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/
CE (DO L 68 de 18.3.2010, p. 13).

Esta Directiva («la Directiva sobre el permiso parental») otorga a los trabajado-
res un derecho individual de permiso parental de al menos cuatro meses por motivo 
de nacimiento o adopción de un hijo. Al menos uno de los meses de permiso paren-
tal debe ser intransferible. Esta Directiva no impone ninguna obligación en cuan-
to a la remuneración durante el permiso parental, y deja en manos de los Estados 
miembros o los interlocutores sociales la definición de las normas de aplicación y 
las condiciones de dicho permiso. La Directiva sobre el permiso parental protege a 
los trabajadores contra el despido y contra un trato menos favorable por haber so-
licitado o disfrutado de un permiso parental, si bien no especifica las modalidades 
detalladas de la protección.

Recomendación 92/241/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, sobre el cui-
dado de los niños y de las niñas (DO L 123 de 8.5.1992, p. 16).

Recomienda a los Estados miembros que adopten iniciativas para conceder per-
misos especiales a los progenitores que trabajan, promover una mayor participación 
de los hombres en las responsabilidades derivadas del cuidado de los hijos, crear un 
entorno de trabajo propicio para los progenitores que trabajan y proporcionar unos 
servicios para el cuidado de los niños que sean asequibles y de calidad.
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Recomendación 2013/112/UE de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, Invertir 
en la infancia: romper el ciclo de las desventajas (DO L 59 de 2.3.2013, p. 5).

Recomienda a los Estados miembros que apoyen el acceso de los progenitores al 
mercado laboral y garanticen que para ellos trabajar «merezca la pena». Asimismo, 
la Recomendación hace hincapié en la necesidad de mejorar el acceso a una edu-
cación y unos cuidados de la primera infancia accesibles y de buena calidad y de 
proporcionar un apoyo adecuado a los ingresos; por ejemplo, mediante prestaciones 
familiares y por hijo.

Se ha analizado como es debido el contenido de los actos anteriormente men-
cionados y se ha tenido en cuenta durante el proceso de elaboración de la presente 
propuesta. Como consecuencia de ello, la propuesta, por un lado, es coherente con 
las disposiciones vigentes y, por otro, introduce nuevas disposiciones cuando se ha 
considerado que la legislación vigente es insuficiente y necesita evolucionar con 
arreglo a los cambios de la sociedad.

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión en el que se informa sobre 
la consulta pública que acompaña a la Comunicación de la Comisión sobre el Pilar 
Europeo de Derechos Sociales4.

Este informe evalúa los resultados de las consultas públicas sobre el Pilar Euro-
peo de Derechos Sociales. Por lo que respecta a la conciliación de la vida familiar 
y la vida profesional, hubo amplio consenso en cuanto a que es necesario apoyar la 
igualdad de género y la conciliación de la vida familiar y la vida profesional por me-
dio de un marco legislativo revisado y coherente que englobe el permiso de mater-
nidad, el permiso de paternidad, el permiso parental y el permiso para cuidadores, 
animando a que los hombres y las mujeres se acojan por igual a los distintos permi-
sos, a fin de mejorar el acceso y la posición de las mujeres en el mercado de trabajo.

Por lo que respecta a la Directiva de 2010 sobre el permiso parental, la presente 
propuesta tiene la intención de derogarla por completo y sustituirla por las disposi-
ciones del presente acto, preservando los derechos y obligaciones existentes. Como 
se explica en el preámbulo, ninguna disposición de la Directiva propuesta debe in-
terpretarse como una disminución de los derechos ya existentes en el marco de la 
Directiva sobre el permiso parental. La presente Directiva parte de tales derechos 
y los refuerza. La Directiva sobre el permiso parental debe ser derogada, por un 
lado, debido al carácter específico de su naturaleza y su base jurídicas (artículo 155, 
apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE), que hacen 
efectivo un acuerdo de los interlocutores sociales europeos, y, por otro, por motivos 
de transparencia, simplificación (un acto único que regule de manera global unos 
derechos específicos relacionados con la conciliación de la vida familiar y la vida 
profesional), seguridad jurídica y garantía de cumplimiento de derechos.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
Esta iniciativa contribuirá a lograr los objetivos del Tratado en cuanto a igualdad 

entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades del mercado laboral, 
igualdad de trato en el trabajo y fomento de un elevado nivel de empleo en la UE. Se-
gún el Tratado, la UE, en todas sus acciones, se propone eliminar las desigualdades 
entre el hombre y la mujer y promover su igualdad. La igualdad de género está en el 
núcleo de todas las políticas de la UE: dada la amplitud de la brecha de género en las 
tasas de empleo de las mujeres con hijos y los hombres con hijos, reducir esa brecha 
es fundamental para que se cumpla el objetivo de la UE en cuanto a tasa de empleo. 
Reducir esa brecha también es crucial para lograr una mayor igualdad de género.

Contribuirá igualmente a lograr las prioridades de la Comisión en cuanto a em-
pleo y crecimiento, como puso de relieve el presidente Juncker en sus orientaciones 
políticas para la Comisión Europea. La presente iniciativa también está vinculada 
a la iniciativa sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que pretende reforzar 

4. SWD(2017) 206.
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la dimensión social de la Unión y mejorar la convergencia al alza de los Estados 
miembros en cuanto a resultados sociales.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE). Concretamente: 
– en el artículo 153, apartado 1, letra  i), del TFUE se establece lo siguiente: 

«Para la consecución de los objetivos del artículo 151, la Unión apoyará y completa-
rá la acción de los Estados miembros en los siguientes ámbitos: [...]

i) la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en 
el mercado laboral y al trato en el trabajo»; 

– en el artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE se establece lo siguiente: 
«A tal fin, el Parlamento Europeo y el Consejo: [...]

b) podrán adoptar, en los ámbitos mencionados en las letras a) a i) del apartado 
1, mediante directivas, las disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresi-
vamente, teniendo en cuenta las condiciones y reglamentaciones técnicas existentes 
en cada uno de los Estados miembros. Tales directivas evitarán establecer trabas de 
carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas empresas.

El Parlamento Europeo y el Consejo decidirán, con arreglo al procedimiento le-
gislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de 
las Regiones».

• Subsidiariedad
Ya existe un marco legislativo de la UE relativo a las políticas de conciliación de 

la vida familiar y la vida profesional, que incluye la Directiva 2010/18/UE del Conse-
jo, de 8 de marzo de 2010. Esto ilustra la idea común de que la actuación a nivel de la 
UE es necesaria en este ámbito, de conformidad con el principio de subsidiariedad.

Como se explica en el punto 1, las medidas legislativas vigentes no bastan para 
abordar los retos consistentes en combinar de manera adecuada las obligaciones la-
borales y familiares en los entornos económico y social de hoy en día y garantizar la 
igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades del mer-
cado laboral y el trato en el trabajo.

La carga familiar sigue recayendo principalmente en las mujeres, ya que el mar-
co jurídico vigente es insuficiente para alentar y facilitar un reparto más equitativo 
de las responsabilidades laborales y familiares entre hombres y mujeres. En relación 
con el permiso de paternidad, el permiso para cuidadores (que no está contemplado 
en ninguna disposición vigente a nivel de la UE) y las fórmulas de trabajo flexible, 
muchos Estados miembros no disponen de medidas, o bien disponen de medidas 
pero son insuficientes. Por otro lado, cuando los Estados miembros sí disponen de 
medidas, sus condiciones varían (por ejemplo, la remuneración), lo que da lugar a de-
rechos dispares, a una protección desigual de los ciudadanos de la UE en los distintos 
Estados miembros y a diferencias en el funcionamiento de los mercados de trabajo.

Por tanto, la modernización del marco jurídico vigente destinado a proporcionar 
unas normas mínimas comunes para las políticas de conciliación de la vida familiar 
y la vida profesional solo puede lograrse a través de la actuación a nivel de la UE y 
no por medio de la acción individual de los Estados miembros.

El análisis del problema que se va a abordar y la información de que se dispone 
en la actualidad sobre este asunto muestran claramente lo siguiente: 

– solo cuando existe legislación de la UE hay también legislación en los distintos 
Estados miembros; 

– solo la actuación de la UE garantizará los avances suficientes en todos los Es-
tados miembros; 
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– solo la intervención a nivel de la UE puede mitigar las tendencias a reducir las 
disposiciones sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional que se dan 
en la actualidad en algunos Estados miembros; 

– solo la actuación a nivel de la UE abordará las diferencias entre las disposi-
ciones jurídicas nacionales vigentes sobre el permiso de paternidad, el permiso pa-
rental y el permiso para cuidadores y sobre las fórmulas de trabajo flexible, si bien 
no impedirá que los Estados miembros ofrezcan niveles superiores de protección; 

– solo la actuación a nivel de la UE proporcionará unos requisitos mínimos co-
munes para la conciliación de la vida familiar y la vida profesional que propicien la 
igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades del mer-
cado laboral y el trato en el trabajo; las normas mínimas comunes son especialmen-
te pertinentes en el contexto de la libre circulación de trabajadores y la libre presta-
ción de servicios en el mercado interior de la UE.

A la vista de lo expuesto, queda justificada la actuación legislativa y estratégica 
de la UE en este ámbito.

• Proporcionalidad
Una vez establecido el valor añadido de la intervención a nivel de la UE, el ins-

trumento jurídico elegido para llevarla a cabo (véase más adelante), que proporciona 
unas normas mínimas, permite que el grado de intervención se mantenga en el mí-
nimo necesario para garantizar que se alcancen los objetivos de la propuesta.

La Directiva respeta las medidas nacionales ya consolidadas de permisos y fór-
mulas de trabajo flexible, así como la posibilidad de que los Estados miembros y los 
interlocutores sociales determinen las disposiciones específicas de estas. Los Esta-
dos miembros que ya dispongan de medidas más favorables que las que ofrece la 
Directiva no tendrán que modificar su legislación. Los Estados miembros también 
podrán decidir ir más allá de las normas mínimas establecidas en esta Directiva.

La Directiva respeta plenamente la libertad y las preferencias de los particulares 
y las familias para organizar su vida, y no les impone ninguna obligación de aco-
gerse a las ventajas que ofrecen sus disposiciones.

Así pues, la actuación prevista de la Unión deja el mayor margen posible para 
las decisiones de los particulares y las decisiones nacionales, al tiempo que permi-
te alcanzar los objetivos consistentes en el aumento de la participación femenina 
en el mercado de trabajo y la mejora de la igualdad de género. Habida cuenta de la 
dimensión y la naturaleza de los problemas identificados, se respeta el principio de 
proporcionalidad.

• Elección del instrumento
El artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE, leído en relación con el aparta-

do 1, letra i), establece de manera explícita que la Directiva ha de ser el instrumento 
jurídico utilizado para establecer requisitos mínimos que los Estados miembros de-
ben implementar gradualmente.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

• Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
En el marco del trabajo de evaluación de impacto, se ha consolidado y evalua-

do la información disponible acerca del funcionamiento del marco vigente sobre la 
conciliación de la vida familiar y la vida profesional.

Este análisis se ha llevado a cabo a partir de: 
– un estudio realizado por el contratista externo, encargado a mediados de 2016 

con el fin de preparar la evaluación de impacto, así como una evaluación somera del 
marco de conciliación de la vida familiar y la vida profesional; 

– información pertinente disponible, como informes de la Comisión y de otras 
instituciones europeas, así como de la Red Europea de Expertos Legales y, en su 
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caso, informes nacionales e información compilada por organismos de fomento de 
la igualdad; 

– datos recogidos del análisis de la legislación sobre conciliación de la vida fa-
miliar y la vida profesional a nivel de los Estados miembros, y opiniones recabadas 
de las partes interesadas.

Se han evaluado dos de las Directivas mencionadas anteriormente, a saber, la Di-
rectiva sobre el permiso de maternidad (92/85/CEE) y la Directiva sobre el permiso 
parental (2010/18/UE), con respecto a su eficacia, eficiencia, coherencia, pertinencia 
y valor añadido de la UE.

A través de la evaluación se ha llegado a la conclusión de que el marco vigente 
no es, en gran medida, una herramienta eficaz para alcanzar los objetivos persegui-
dos, que, por consiguiente, no se han alcanzado plenamente.

Por lo que respecta a la Directiva sobre el permiso parental (2010/18/UE), no se ha 
alcanzado de manera suficiente el objetivo de lograr la conciliación de la vida familiar 
y la vida profesional por medio de un reparto más equitativo de las tareas laborales y 
familiares entre hombres y mujeres. El diseño actual del permiso parental no permite 
que ambos progenitores se acojan a él de manera equitativa, por lo que la gran mayoría 
de quienes lo disfrutan son mujeres. Esto se debe principalmente a que en muchos Esta-
dos miembros este permiso no va acompañado de una remuneración, y a la norma que 
permite que un progenitor transfiera la mayoría de su derecho al otro progenitor. En la 
práctica, los hombres a menudo transfieren a las mujeres su parte del derecho parental.

• Consultas con las partes interesadas
Entre noviembre de 2015 y febrero de 2016 se realizó una consulta pública abierta 

para recabar las opiniones de diversas partes interesadas y ciudadanos5. Una am-
plia variedad de partes interesadas compartieron sus opiniones: Estados miembros; 
organizaciones de interlocutores sociales; organizaciones de la sociedad civil; orga-
nismos de fomento de la igualdad; y otras organizaciones, así como particulares. Se 
recibió al menos una respuesta de cada Estado miembro. Se recibieron en total sete-
cientas ochenta y seis contribuciones, de las cuales doscientas veintinueve procedían 
de organizaciones y quinientas cincuenta y siete, de particulares. Los resultados 
principales en cuanto a opciones estratégicas para el futuro fueron los siguientes: 

– convergencia de opiniones de las partes interesadas en cuanto a la importan-
cia de las acciones de la UE en el ámbito de la conciliación de la vida familiar y la 
vida profesional; 

– convergencia de opiniones sobre la necesidad de mejorar las posibilidades o los 
incentivos destinados a los progenitores y otras personas con familiares a cargo para 
que asuman responsabilidades familiares y se acojan a las medidas de conciliación 
de la vida familiar y la vida profesional; 

– convergencia de opiniones sobre la necesidad de proporcionar servicios dispo-
nibles y asequibles para el cuidado de los niños; 

– convergencia de opiniones en cuanto a la necesidad de disponer de más orien-
tación, supervisión e intercambio de buenas prácticas a nivel de la UE; 

- cierto grado de convergencia de opiniones sobre la necesidad de adoptar medi-
das legislativas por parte de la UE.

Se consultó también al Comité consultivo de la UE para la igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres, que presentó sus dictámenes en una de sus reuniones el 
8 de diciembre de 2016.

Con arreglo a lo dispuesto en el TFUE, la Comisión puso en marcha una con-
sulta en dos etapas con los interlocutores sociales sobre los retos relacionados con 
la conciliación de la vida familiar y la vida profesional. Si bien los interlocutores 
socia les se han mostrado muy de acuerdo con los retos relacionados con la concilia-
ción de la vida familiar y la vida profesional y con el objetivo de aumentar la partici-

5. http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/1511_roadmap_reconciliation_en.htm

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/1511_roadmap_reconciliation_en.htm
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pación de las mujeres en el mercado laboral, sus opiniones en cuanto a la necesidad 
de adoptar nuevas medidas legislativas estaban divididas; además, no había ningún 
acuerdo entre los interlocutores sociales para entablar negociaciones directas con el 
fin de celebrar un convenio a nivel de la Unión. No obstante, es importante mejorar 
la protección en este ámbito modernizando y adaptando el marco jurídico vigente, 
teniendo siempre en cuenta el resultado de estas consultas. Los sindicatos han ma-
nifestado su deseo de que se adopte legislación a nivel de la UE sobre permisos de 
paternidad y permisos para cuidadores; en el caso de los permisos de maternidad, 
que aumente la duración y la remuneración y se refuerce la protección contra los 
despidos; que se establezca un derecho a solicitar fórmulas de trabajo flexible; y que 
se modifique la Directiva sobre el permiso parental para ampliar su duración y su 
intransferibilidad, así como para introducir una remuneración. Han destacado, asi-
mismo, que estas medidas deben combinarse con unos servicios asistenciales for-
males disponibles, accesibles, asequibles y de calidad. Las organizaciones patronales 
no se han mostrado favorables a nuevas medidas legislativas de la UE, pero apoyan 
la adopción de medidas no legislativas para el desarrollo de servicios asistenciales 
formales.

El Parlamento Europeo ha pedido que se prolongue el permiso de maternidad 
remunerado y la protección contra el despido, se amplíe la duración del permiso 
parental y se introduzca una remuneración; que se establezcan un permiso de pa-
ternidad y un permiso para cuidadores; así como que se actualicen los objetivos de 
Barcelona en cuanto al cuidado de niños y se establezcan objetivos para los servi-
cios de cuidados de larga duración.

Numerosas partes interesadas también han abogado por que se tomen nuevas me-
didas legislativas y no legislativas en el ámbito de la conciliación de la vida familiar 
y la vida profesional a nivel de la UE.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado 
La Comisión adjudicó un contrato para el análisis de los costes y beneficios de 

las posibles medidas de la UE destinadas a facilitar la conciliación de la vida fami-
liar y la vida profesional.

Además, recurrió a sus contratos vigentes para reunir datos que se han utilizado 
en apoyo de la presente evaluación de impacto. Estos datos incluyen: 

– un informe temático elaborado por la Red Europea de Política Social (REPS) 
sobre las medidas para la conciliación de la vida familiar y la vida profesional des-
tinadas a las personas con familiares a cargo; 

– un análisis de la documentación disponible sobre los costes y beneficios de las 
medidas para la conciliación de la vida familiar y la vida profesional realizado por 
investigadores de la London School of Economics; 

– otros estudios pertinentes realizados a nivel nacional, europeo e internacional 
que incluyen los datos facilitados por el Instituto Europeo para la Igualdad de Gé-
nero (EIGE).

Por otro lado, la Red Europea de Organismos para la Igualdad ha elaborado una 
encuesta entre sus miembros sobre incidentes notificados relativos a la discriminación 
en el lugar de trabajo y a los despidos relacionados con el ejercicio de la parternidad.

• Evaluación de impacto
De conformidad con los requisitos de la iniciativa Legislar Mejor, en septiembre 

de 2015 se creó un grupo director interservicios (GDI) de la Comisión, presidido por 
la Secretaría General, para trabajar en la elaboración de esta iniciativa. El GDI se 
reunió cinco veces entre septiembre de 2015 y marzo de 2017.

El 18 de enero de 2017 se presentó al Comité de Control Reglamentario (CCR) la 
evaluación de impacto para debate. El 8 de marzo de 2017 se presentó una versión 
revisada de la evaluación de impacto en la que se abordaban debidamente las cuestio-
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nes planteadas por el CCR. El 20 de marzo, el CCR emitió un dictamen favorable con 
observaciones, que se han tenido en cuenta en la evaluación de impacto definitiva.

A lo largo de todo el trabajo de evaluación de impacto se estudiaron diversas 
medidas legislativas y no legislativas en todos los ámbitos considerados importantes 
para abordar la infrarrepresentación femenina en el mercado laboral, a saber: per-
miso de maternidad, permiso de paternidad, permiso parental, permiso para cuida-
dores y fórmulas de trabajo flexible.

A raíz de una evaluación de la eficacia, la eficiencia y la coherencia de cada 
opción, se estableció una combinación de opciones preferidas. Dicha combinación 
consta de lo siguiente: 

– Permiso de maternidad: medidas no legislativas para mejorar la garantía de 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección contra los despidos, 
concienciación sobre los despidos de mujeres embarazadas y orientación para faci-
litar la transición del permiso de maternidad al empleo (incluyendo instalaciones y 
pausas para la lactancia).

– Permiso de paternidad: introducción de un derecho individual de diez días labo-
rables, remunerados como mínimo al nivel de la baja por enfermedad.

– Permiso parental: revisión del derecho vigente en la actualidad para regular: 
i) el derecho a acogerse a él de manera flexible (tiempo parcial o fragmentado); ii) 
derecho de cuatro meses intransferible entre progenitores; y iii) derecho de cuatro 
meses remunerado como mínimo al nivel de la baja por enfermedad.

– Permiso para cuidadores: introducción de un derecho individual de cinco días 
al año, remunerado como mínimo al nivel de la baja por enfermedad.

– Fórmulas de trabajo flexible: derecho de los progenitores con hijos a cargo de 
hasta doce años y de los cuidadores a solicitar flexibilidad de horarios, de calendario 
o de lugar de trabajo durante un período de tiempo establecido, sin obligación por 
parte del empleador de conceder el cambio solicitado.

Por lo que respecta al impacto esperado de la combinación de opciones preferi-
das, el análisis cuantitativo realizado en la evaluación de impacto muestra que di-
cha combinación repercute de manera positiva en el PIB (+ 840 000 millones EUR, 
VAN 2015-2055), el empleo (+ 1,6 millones en 2050) y la mano de obra (+ 1,4 mi-
llones en 2050). El análisis muestra que el aumento de la participación en el empleo 
y la mano de obra será sobre todo femenino. También se espera un aumento de los 
ingresos reales del 0,52 % en 2050. Esta combinación supone un coste, aunque re-
lativamente pequeño, para las empresas. No obstante, la mayor parte de ese coste 
se debe a la opción de fórmulas de trabajo flexible, que da por sentado que el nivel 
tanto de la demanda de esas fórmulas como de su aceptación será muy elevado, si 
bien los empleadores pueden denegar las peticiones de trabajo flexible, en particular 
cuando supongan un coste excesivo para la empresa. El coste total de dicha combi-
nación para las empresas podría, por tanto, ser mucho menor.

Debe tenerse en cuenta, además, que las opciones preferidas de la combinación 
tienen fuertes sinergias y que los costes de la combinación de opciones preferidas 
podrían ser inferiores a la suma de los costes individuales de cada opción.

• Derechos fundamentales
La igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental de la Unión 

Europea. De conformidad con el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Trata-
do de la Unión Europea (TUE)6, el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres 
es uno de los objetivos de la Unión Europea. Además, en el artículo 8 del TFUE se 
establece que la Unión, en todas sus acciones, se fijará el objetivo de eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad.

6. «La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, 
la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del 
niño».
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La propuesta también facilita el ejercicio de los derechos reconocido en los artí-
culos 237 y 338 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que se refieren de ma-
nera específica a la igualdad entre mujeres y hombres y a la conciliación de la vida 
familiar y la vida profesional.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no exige la utilización de recursos adicionales procedentes del pre-

supuesto de la Unión Europea.

5. Otros elementos

• Modalidades de seguimiento, evaluación e información
Los Estados miembros deberán transponer la Directiva en un plazo de dos años 

a partir de su adopción y deberán comunicar a la Comisión las medidas nacionales 
de ejecución a través de la base de datos MNE. En consonancia con el artículo 153, 
apartado 4, del TFUE, los Estados miembros podrán encomendar la realización de 
esta tarea, mediante acuerdo, a los interlocutores sociales.

A fin de evaluar la eficacia en el logro de los objetivos generales y específicos 
de la iniciativa, la Comisión ha identificado unos indicadores básicos de progreso 
para realizar el seguimiento de la buena ejecución9. La Comisión realizará un se-
guimiento periódico de estos indicadores, que servirán de base a la evaluación de la 
iniciativa. A partir de estos indicadores y de la información que faciliten los Estados 
miembros, la Comisión podrá comunicar periódicamente los avances a otras insti-
tuciones clave de la UE, como son el Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité 
Económico y Social Europeo. En cualquier caso, la Comisión evaluará el impacto 
de las propuestas legislativas cinco años después de su entrada en vigor y redactará 
un informe de evaluación.

La Comisión también seguirá llevando a cabo un seguimiento periódico del em-
pleo femenino y de las disposiciones de los Estados miembros sobre la conciliación 
de la vida familiar y la vida profesional, incluso en el informe conjunto anual sobre 
el empleo y los informes anuales por países del Semestre Europeo.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Artículo 1. Objeto
Esta disposición indica el objeto de la Directiva y en ella se enumeran los de-

rechos individuales para los cuales se establecen requisitos mínimos a nivel de la 
Unión.

Artículo 2. Ámbito de aplicación 
Esta disposición determina qué particulares pueden optar a los derechos regula-

dos en la Directiva.

Artículo 3. Definiciones 
En esta disposición se definen varios términos y conceptos, con el fin de acla-

rar desde el principio cómo deben entenderse cuando se mencionan en el texto de 
la Directiva.

7. «Artículo 23. Igualdad entre mujeres y hombres
La igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, 
trabajo y retribución.
El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concre-
tas en favor del sexo menos representado».
8. «Artículo 33. Vida familiar y vida profesional
1. Se garantiza la protección de la familia en los planos jurídico, económico y social.
2. Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda persona tiene derecho a ser protegida con-
tra cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad, así como el derecho a un permiso pagado 
por maternidad y a un permiso parental con motivo del nacimiento o de la adopción de un niño.
9. Los indicadores básicos elegidos proceden sobre todo de fuentes de datos comparativas (Eurostat, OCDE), 
pero cuando no existan indicadores, la información podrá extraerse de datos nacionales. La lista detallada de 
indicadores figura en la evaluación de impacto.
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Artículo 4. Permiso de paternidad
En la actualidad no existen normas mínimas para el permiso de paternidad a 

nivel de la UE.
Esta disposición introduce el derecho de los padres a acogerse al permiso de pa-

ternidad durante un breve período, que no debe ser inferior a diez días laborables, 
con ocasión del nacimiento de un hijo. Este permiso debe disfrutarse en torno al 
momento del nacimiento y ha de estar claramente vinculado a este acontecimiento.

La introducción del permiso de paternidad debería contribuir a resolver el pro-
blema de la desigualdad entre hombres y mujeres en cuanto a las posibilidades que 
tienen para disfrutar de un permiso en torno al momento del nacimiento de un hijo 
y animar a los hombres a compartir de manera más equitativa las responsabilidades 
familiares, permitiendo de este modo que se cree un vínculo temprano entre padres 
e hijos.

A fin de evitar cualquier tipo de discriminación entre parejas casadas y no casa-
das, así como entre parejas heterosexuales y homosexuales, el derecho al permiso 
de paternidad debe concederse con independencia del estado civil o familiar con 
arreglo a la definición del Derecho nacional.

Artículo 5. Permiso parental
La Directiva sobre el permiso parental (2010/18/UE) ya establece unos derechos 

individuales de una duración mínima de cuatro meses para este permiso por razón 
de nacimiento o adopción de un hijo o para cuidar a ese hijo. Por tanto, esta disposi-
ción se basa en los derechos existentes para los progenitores y mejora esos derechos 
tanto para los hombres como para las mujeres.

Tras el análisis realizado en la fase preparatoria, se considera que la Directiva 
sobre el permiso parental ha sido insuficiente para permitir que ambos progenitores 
ejerzan sus derechos por igual. Habida cuenta de que dicha Directiva no garantiza 
una prestación económica durante el permiso parental, muchas familias no pueden 
permitirse acogerse a él. Además, la Directiva tampoco ha logrado que los padres 
se impliquen más en las responsabilidades familiares. Los datos ponen de mani-
fiesto que la mayoría de los padres no aprovechan su derecho al permiso parental 
y transfieren una proporción considerable de este a las madres. Esto ha dado lugar 
a notables diferencias entre las tasas medias de disfrute del permiso parental entre 
madres y padres, tasas que, en el caso de estos últimos, siguen siendo muy bajas en 
numerosos Estados miembros.

Esta disposición pretende combatir las deficiencias identificadas: i) estableciendo 
un período mínimo de permiso parental de al menos cuatro meses que los progeni-
tores no puedan transferirse mutuamente; ii) introduciendo más flexibilidad por lo 
que respecta a la forma que puede adoptar el permiso parental (tiempo completo o 
tiempo parcial, u otras formas flexibles), dado que la flexibilidad hace que sea más 
probable que los progenitores, en particular los padres, se acojan a su derecho a dis-
frutar de este permiso. En otra disposición de esta Directiva se aborda la cuestión 
de la remuneración durante el permiso, ya que de ello depende en gran medida que 
los padres se acojan a él.

Esta disposición deja que los Estados miembros decidan: i) el plazo de pre aviso 
que ha de cumplir el trabajador; ii) si el derecho al permiso parental puede o no es-
tar supeditado a un período de trabajo o a una antigüedad determinados; y iii) la 
definición de las circunstancias en las que el empleador puede aplazar la concesión 
del permiso parental por un período razonable. Por último, esta disposición tam-
bién pretende garantizar que los Estados miembros evalúen la necesidad de ajustar 
las condiciones de acceso y las modalidades detalladas del permiso parental a las 
necesidades específicas de los progenitores en situaciones particularmente adversas 
relacionadas con discapacidades o enfermedades de larga duración, así como de los 
progenitores adoptivos.
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Artículo 6. Permiso para cuidadores
Esta disposición introduce un nuevo derecho anual para que los trabajadores 

puedan acogerse a un período de ausencia del trabajo en caso de enfermedad grave 
o de dependencia de un familiar, con arreglo a las definiciones de la propia Direc-
tiva. A fin de proteger al empleador contra abusos relacionados con este derecho, 
podrá exigirse prueba de la enfermedad o de la situación de dependencia antes de 
concederse el permiso.

El motivo que subyace a la introducción de este derecho es que la mejora de las 
posibilidades de que los trabajadores disfruten de un breve período de permiso para 
ocuparse de un familiar puede contribuir a mejorar su conciliación de la vida fami-
liar y la vida profesional y, al mismo tiempo, evitar que abandonen por completo el 
mercado de trabajo.

Artículo 7. Ausencia del trabajo por causa de fuerza mayor
Esta disposición mantiene el derecho ya existente de los trabajadores a ausentar-

se del trabajo por causa de fuerza mayor.
Todos los trabajadores (no solo los progenitores o los cuidadores a tenor de esta 

Directiva) pueden acogerse a este derecho, ya previsto en la Directiva sobre el per-
miso parental10, por motivos familiares urgentes.

Artículo 8. Ingresos adecuados 
La Directiva sobre el permiso parental (2010/18/UE) no establece unos requisi-

tos mínimos en relación con una prestación económica adecuada.
Esta disposición establece el derecho que permite que los trabajadores que se 

acogen a los diferentes tipos de permisos reciban una prestación económica adecua-
da durante el período mínimo de permiso previsto en esta Directiva. La cuantía de 
la prestación debe ser, como mínimo, equivalente a la de la baja por enfermedad.

Artículo 9. Fórmulas de trabajo flexible
La Directiva sobre el permiso parental ya contempla la posibilidad de solicitar 

dos tipos de fórmulas de trabajo flexible (modelo y horario) para los progenitores 
que vuelven de un permiso parental. La propuesta en curso amplía estas dos fórmu-
las existentes a una tercera (posibilidad de trabajo a distancia) y amplía también el 
ámbito de aplicación personal de estos derechos a todos los cuidadores, así como 
a los trabajadores con hijos hasta una determinada edad, que deberá fijarse, como 
mínimo, en doce años.

A fin de animar a los progenitores con hijos de corta edad y cuidadores que tra-
bajan a permanecer en el mercado laboral, estos han de poder adaptar su calendario 
de trabajo a sus necesidades y preferencias personales.

Por tanto, esta disposición introduce la posibilidad de que dichos trabajadores se 
acojan a las posibilidades de: i) horario de trabajo reducido; ii) calendario laboral 
flexible; y iii) trabajo a distancia.

A fin de tener en cuenta las necesidades de los empleadores y de los trabajadores, 
esta disposición ofrece a los Estados miembros la posibilidad de limitar la duración 
de las fórmulas de trabajo flexible. Esta posibilidad es especialmente pertinente en 
el caso del trabajo a tiempo parcial. Si bien ha resultado útil para que algunas muje-
res permanezcan en el mercado de trabajo después de dar a luz, también se ha obser-
vado que los largos períodos de horarios reducidos pueden dar lugar a un descenso 
de las cotizaciones a la seguridad social, lo que más tarde se traduce en derechos 
reducidos o inexistentes al cobro de pensiones.

Artículo 10. Derechos laborales 
La Directiva sobre el permiso parental (2010/18/UE) ya contempla determinados 

derechos laborales y garantiza un trato no favorable, de manera que los trabajadores 

10. Cláusula 7.
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puedan ejercer su derecho al permiso parental11. Se incluyen aquí el derecho a volver 
al mismo puesto de trabajo o, cuando no sea posible, a un puesto equivalente o simi-
lar, y el derecho a mantener los derechos adquiridos, o en proceso de ser adquiridos, 
por el trabajador el día que se inicia el permiso parental. Por último, también se ani-
ma a los trabajadores y los empleadores a mantener el contacto durante el período de 
permiso y a concertarse con respecto a cualquier medida oportuna de reintegración.

El objetivo del permiso es apoyar a los progenitores y los cuidadores que traba-
jan durante períodos de tiempo específicos, con el fin de mantener y promover su 
apego permanente al mercado de trabajo, al tiempo que asumen sus responsabilida-
des en el hogar.

Para que esto sea posible, esta disposición parte de los derechos existentes y 
contempla igualmente la protección mínima de los derechos laborales de los proge-
nitores y los cuidadores, permitiéndoles volver a su puesto de trabajo (o a un puesto 
equivalente), beneficiarse de cualquier mejora de las condiciones laborales que haya 
tenido lugar durante su ausencia, mantener sus derechos adquiridos y mantener su 
relación laboral durante el permiso.

Artículo 11. No discriminación 
La Directiva sobre el permiso parental ya protege a los trabajadores contra un 

trato menos favorable por haber solicitado o disfrutado de un permiso parental. 
Además, el artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2006/54/CE hace recaer la carga 
de la prueba en el empleador en caso de incumplimiento del principio de igualdad 
de trato. En el apartado 4 de dicho artículo se especifica que esta norma sobre la 
carga de la prueba también se aplica a la Directiva sobre el permiso parental; la re-
ferencia en la Directiva 2006/54/CE a la Directiva sobre el permiso parental se man-
tiene intacta, ya que en ella se establece que las referencias a esta última Directiva 
se entenderán hechas a la primera.

Se mantiene y amplía la protección que ofrece en la actualidad la Directiva so-
bre el permiso parental, de manera que los trabajadores que se acojan a otros tipos 
de permiso o fórmulas de trabajo flexible también estén protegidos contra un trato 
menos favorable, así como contra la discriminación, por haber solicitado o ejercido 
determinados derechos concedidos por esta Directiva.

Artículo 12. Protección contra el despido y carga de la prueba
La Directiva sobre el permiso parental (2010/18/UE) ya protege contra el despi-

do por haber solicitado o disfrutado de un permiso parental.
Esta disposición pretende mantener y ampliar la protección que ya existe de los 

trabajadores, protegiéndolos contra el despido, cuando se acojan al permiso de pa-
ternidad12, al permiso parental13, al permiso para cuidadores o a las fórmulas de tra-
bajo flexible, durante el período en el que soliciten dichos permisos o los disfruten.

Si, a pesar de esta protección, un trabajador considera que ha sido despedido por 
haber solicitado o ejercido los derechos a los que se hace referencia en el artículo 4, 5 
o 6 o por haber ejercido el derecho a solicitar las fórmulas de trabajo flexible a las que 
se hace referencia en el artículo 9, esta disposición hace recaer en el empleador la car-
ga de la prueba para demostrar que el despido se ha debido a otras razones objetivas.

Artículo 13. Sanciones
Esta disposición exige a los Estados miembros que establezcan sanciones efec-

tivas, proporcionadas y disuasorias, ya sean multas o indemnizaciones, por incum-
plimiento de las obligaciones de la Directiva, y que se aseguren de que se aplican.

11. Cláusula 5.
12. El artículo 16 de la Directiva 2006/54/CE se refiere a la protección contra el despido en caso de ejercer el 
permiso de paternidad contemplado en el Derecho nacional.
13. Véase la cláusula 5, apartado 4, de la Directiva sobre el permiso parental.
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Artículo 14. Protección contra el trato o las consecuencias desfavorables
Esta disposición exige a los Estados miembros que proporcionen a los trabaja-

dores que se quejen del incumplimiento de una disposición nacional adoptada con 
arreglo a esta Directiva una protección judicial adecuada contra cualquier trato o 
consecuencia desfavorable por parte del empleador, que impida que se aplique de 
manera efectiva el principio de igualdad de trato.

Artículo 15. Organismos de fomento de la igualdad
La Directiva 2006/54/CE ya establece que los Estados miembros han de desig-

nar uno o más organismos responsables de la promoción, el análisis, el seguimiento 
y el apoyo de la igualdad de trato entre todas las personas, sin discriminación por 
razón de sexo, incluido cualquier trato menos favorable a una mujer en relación con 
el embarazo o la maternidad.

Esta disposición establece que los organismos de fomento de la igualdad deben 
ser competentes en los ámbitos cubiertos por la Directiva. Ello debería reforzar, por 
un lado, el nivel de protección de los derechos contemplados en esta Directiva y, 
por otro, el seguimiento de su implementación.

Artículo 16. Nivel de protección
A la luz del acervo de la UE vigente que ha sido transpuesto en los Estados 

miembros y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en 
particular en relación con el permiso parental, debe hacerse hincapié en que la pro-
puesta en curso preserva los derechos existentes concedidos con arreglo a las Di-
rectivas europeas vigentes en materia de igualdad de género, y se basa en ellas para 
mejorar los derechos tanto para hombres como para mujeres.

Esta es una disposición estándar que permite que los Estados miembros propor-
cionen un nivel de protección superior al garantizado por la Directiva.

Artículo 17. Difusión de la información
Esta disposición pretende garantizar la difusión en los Estados miembros del co-

nocimiento de los derechos que otorga esta Directiva, así como de otros derechos ya 
existentes en el mismo ámbito.

Artículo 18. Informes y revisión 
Esta es una disposición estándar que establece la obligación de los Estados 

miembros de comunicar a la Comisión la información relativa a la aplicación de la 
presente Directiva, y de la Comisión de informar al colegislador al respecto y, si 
lo considera necesario, de hacer propuestas para revisar y actualizar la Directiva.

Artículo 19. Derogación 
El anexo de la Directiva sobre el permiso parental (2010/18/UE) contiene el texto 

de un acuerdo marco celebrado entre los interlocutores sociales en el que se esta-
blecen disposiciones específicas en relación con el permiso parental. Dado que los 
interlocutores sociales no pudieron alcanzar un acuerdo relativo a la renegociación 
de dicho acuerdo marco con el fin de introducir las mejoras necesarias en el sistema 
de permiso parental vigente, la Comisión decidió proponer cambios legislativos por 
iniciativa propia.

Habida cuenta de que las modificaciones de un acto deben hacerse utilizando 
la misma base jurídica que se utilizó en la adopción del acto original, lo que no es 
posible en este caso debido a la base jurídica específica utilizada en relación con 
la legislación basada en acuerdos de los interlocutores sociales, se considera que la 
opción jurídica disponible más adecuada consiste en derogar y sustituir la Directiva 
sobre el permiso parental. Asimismo, se considera también que un acto único global 
en el ámbito en cuestión es la mejor opción por motivos de transparencia, simplifi-
cación, seguridad jurídica y aplicabilidad de los derechos.
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Cabe destacar que la presente propuesta no merma en ningún caso los derechos 
existentes en la actualidad, sino que parte del acervo de la UE con el objetivo de 
ampliar y reforzar los derechos de los progenitores y los cuidadores que trabajan.

Por consiguiente, esta disposición establece la fecha de derogación de la Direc-
tiva 2010/18/UE, al tiempo que especifica que todas las referencias a la Directiva 
derogada se entenderán hechas a la nueva.

Artículo 20. Transposición
Esta disposición establece el plazo máximo que tienen los Estados miembros 

para transponer la Directiva en el Derecho nacional y comunicar los textos pertinen-
tes a la Comisión. Se fija un plazo de dos años. Por otro lado, pone de relieve que, 
con arreglo al artículo 153, apartado 3, del TFUE, los Estados miembros pueden 
confiar a los interlocutores sociales la implementación de la Directiva, si estos así lo 
solicitan y siempre que los Estados miembros adopten todas las medidas necesarias 
para asegurarse de que pueden garantizar en todo momento los resultados pretendi-
dos al amparo de esta.

Artículo 21. Entrada en vigor
Esta es una disposición estándar que establece que la Directiva debe entrar en 

vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 22. Destinatarios 
Esta es una disposición estándar sobre los destinatarios, en la que se aclara que 

los destinatarios de la Directiva son los Estados miembros.

2017/0085 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 
progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 
2010/18/UE del Consejo 

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 153, apartado 1, letra i), y apartado 2, letra b),
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) En el artículo 153, apartado 1, letra i), del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea se establece que la Unión debe apoyar y completar la acción de los 
Estados miembros en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres por lo que 
respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo.

(2) La igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental de la 
Unión. De conformidad con el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, el fo-
mento de la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los objetivos de la Unión. 
De la misma forma, en el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea se establece que la igualdad entre mujeres y hombres debe garan-
tizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución.

(3) En el artículo 33 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea se contempla el derecho a la protección contra el despido por una causa rela-
cionada con la maternidad, así como el derecho a un permiso pagado por materni-

14. DO C  de , p. .
15. DO C  de , p. .
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dad y a un permiso parental con motivo del nacimiento o de la adopción de un niño, 
con el fin de poder conciliar vida familiar y vida profesional.

(4) La Unión es Parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad. Por tanto, desde el momento de su entrada 
en vigor, las disposiciones de esta Convención forman parte del ordenamiento jurí-
dico de la Unión Europea y, en la medida de lo posible, la legislación de la Unión 
debe interpretarse de manera que sea coherente con dicha Convención. En su artícu-
lo 7, esta Convención establece, entre otras cosas, que las Partes han de tomar todas 
las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapaci-
dad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.

(5) Las políticas de conciliación de la vida familiar y la vida profesional deben 
contribuir a lograr la igualdad de género promoviendo la participación de las muje-
res en el mercado de trabajo, haciendo que para los hombres sea más fácil compar-
tir con las mujeres de manera equitativa las responsabilidades familiares y acabando 
con las brechas de género en materia de ingresos y salarios. Estas políticas deben 
tener en cuenta los cambios demográficos, incluidos los efectos del envejecimiento 
de la población.

(6) A nivel de la Unión, ya hay varias Directivas en el ámbito de la igualdad de 
género y las condiciones de trabajo que abordan determinadas cuestiones pertinentes 
para la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, en particular la Directi-
va 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo16, la Directiva 2010/41/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo17, la Directiva 92/85/CEE del Consejo18, la Direc-
tiva 97/81/CE del Consejo19 y la Directiva 2010/18/UE del Consejo20.

(7) No obstante, la conciliación de la vida familiar y la vida profesional sigue 
siendo un reto considerable para muchos progenitores y trabajadores con responsa-
bilidades familiares, que repercute negativamente en el empleo femenino. Un factor 
importante que contribuye a la infrarrepresentación de las mujeres en el mercado 
de trabajo es la dificultad para conciliar las obligaciones laborales y familiares. Las 
mujeres, cuando tienen hijos, tienden a trabajar menos horas en empleos retribuidos 
y pasan más tiempo ocupándose de responsabilidades familiares por las que no re-
ciben remuneración. Se ha demostrado que tener un familiar enfermo o dependien-
te también repercute negativamente en el empleo femenino, ya que lleva a algunas 
mujeres a abandonar por completo el mercado de trabajo.

(8) El marco jurídico vigente de la Unión proporciona pocos incentivos a los hom-
bres para que asuman la misma cantidad de responsabilidades familiares. La ausen-
cia de permisos de paternidad y permisos parentales remunerados en muchos Esta-
dos miembros contribuye a la baja frecuencia con la que los padres se acogen a estos 
permisos. El desequilibrio en el diseño de las políticas sobre conciliación de la vida 
familiar y la vida profesional entre hombres y mujeres incrementa las diferencias de 
género en materia laboral y familiar. Por el contrario, ha quedado demostrado que 
cuando los padres se acogen a fórmulas para conciliar la vida familiar y la vida pro-

16. Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo 
y ocupación (DO L 204 de 26.7.2006, p. 23).
17. Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se de-
roga la Directiva 86/613/CEE del Consejo (DO L 180 de 15.7.2010, p. 1).
18. Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para pro-
mover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz 
o en periodo de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE) (DO L 348 de 28.11.1992, p. 1).
19. Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a 
tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES - Anexo: Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo 
parcial (DO L 14 de 20.1.1998, p. 9). 
20. Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado 
sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la 
Directiva 96/34/CE (DO L 68 de 18.3.2010, p. 13).



BOPC 404
9 de maig de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 58

fesional, como los permisos o las fórmulas de trabajo flexible, esto tiene un impacto 
positivo en la reducción de la carga relativa de trabajo familiar no remunerado que re-
cae sobre las mujeres y en dejar a las mujeres más tiempo para el empleo remunerado.

(9) La Comisión ha puesto en marcha una consulta en dos etapas con los interlo-
cutores sociales sobre los retos relacionados con la conciliación de la vida familiar 
y la vida profesional, en consonancia con el artículo 154 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea. No había ningún acuerdo entre los interlocutores so-
ciales para entablar negociaciones sobre estos asuntos, ni siquiera sobre el permiso 
parental. Sin embargo, es importante intervenir en este ámbito modernizando y 
adaptando el marco jurídico vigente, teniendo en cuenta el resultado de las consul-
tas, así como de la consulta pública abierta realizada para recabar las opiniones de 
diversas partes interesadas y ciudadanos.

(10) Conviene derogar y sustituir la Directiva 2010/18/UE, que actualmente re-
gula el permiso parental, haciendo efectivo un acuerdo marco celebrado entre los 
interlocutores sociales. Esta Directiva se basa, en particular, en normas establecidas 
en la Directiva 2010/18/UE, y las complementa reforzando los derechos existentes 
e introduciendo otros nuevos.

(11) Esta Directiva establece requisitos mínimos relacionados con el permiso de 
paternidad, el permiso parental y el permiso para cuidadores y con las fórmulas 
de trabajo flexible para los progenitores y los trabajadores con responsabilidades fa-
miliares. Al facilitar a los progenitores y los cuidadores la conciliación de la vida 
familiar y la vida profesional, esta Directiva debería contribuir a lograr los objeti-
vos de igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades del 
mercado laboral, igualdad de trato en el trabajo y fomento de un elevado nivel de 
empleo en la Unión que figuran en el Tratado.

(12) La presente Directiva debe ser de aplicación para todos los trabajadores con 
contratos de trabajo o con otra relación laboral. Al igual que en la cláusula 2, apar-
tado 3, del anexo de la Directiva 2010/18/UE, deben incluirse aquí los contratos de 
trabajo o relaciones laborales de trabajadores a tiempo parcial, de trabajadores con 
contrato de duración determinada o de personas que tienen un contrato de trabajo o 
una relación laboral con una empresa de trabajo temporal.

(13) Al objeto de fomentar un reparto más equitativo de las responsabilidades 
familiares entre hombres y mujeres, debe introducirse el derecho al permiso de pa-
ternidad para que los padres se acojan a él con ocasión del nacimiento de un hijo. 
A fin de tener en cuenta las diferencias entre los Estados miembros, el derecho al 
permiso de paternidad debe ser independiente del estado civil o familiar definido 
en el Derecho nacional.

(14) Dado que la mayoría de los padres no aprovechan su derecho al permiso 
parental y transfieren una proporción considerable de este a las madres, la presente 
Directiva, al objeto de animar al segundo progenitor a acogerse al permiso parental, 
al tiempo que mantiene el derecho contemplado en la Directiva 2010/18/UE de que 
cada uno de los progenitores disfrute de un mínimo de cuatro meses de permiso pa-
rental, amplía de uno a cuatro meses el período de permiso parental que no puede 
ser transferido de un progenitor al otro.

(15) Con el fin de ofrecer más posibilidades a los progenitores para que disfru-
ten del permiso parental a medida que sus hijos van creciendo, debe concederse el 
derecho a acogerse a dicho permiso como mínimo hasta que el hijo cumpla doce 
años. Los Estados miembros deben poder determinar el plazo de preaviso que ha de 
cumplir el trabajador al solicitar al empleador el permiso parental, y decidir si dicho 
permiso puede estar supeditado a una antigüedad determinada. Habida cuenta de 
la creciente diversidad de fórmulas contractuales, para el cálculo de la antigüedad 
debe tenerse en cuenta la suma de contratos sucesivos de duración determinada con 
el mismo empleador. Para que exista un equilibrio entre las necesidades de los traba-
jadores y las de los empleadores, los Estados miembros también deben poder deter-
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minar si el empleador puede decidir aplazar la concesión del permiso parental en de-
terminadas circunstancias. En tales casos, el empleador debe justificar su decisión.

Dado que, gracias a la flexibilidad, es más probable que el segundo progenitor, en 
particular el padre, se acoja a su derecho a disfrutar de este permiso, debe permitirse 
que los trabajadores pidan disfrutarlo a tiempo parcial, a tiempo completo o con arre-
glo a otras formas flexibles. Debe ser el empleador quien decida si accede o no a esta 
petición del trabajador de disfrutar del permiso parental acogiéndose a formas flexi-
bles distintas del tiempo completo. Los Estados miembros también deben valorar si las 
condiciones y las modalidades detalladas del permiso parental deben adaptarse a las 
necesidades específicas de los progenitores en situaciones particularmente adversas.

(16) Para facilitar la vuelta al trabajo tras el permiso parental, se anima a los tra-
bajadores y los empleadores a mantener el contacto durante el período de permiso 
y a concertarse con respecto a cualquier medida oportuna de reintegración, que las 
partes afectadas deben decidir teniendo en cuenta la legislación, los convenios co-
lectivos o los usos nacionales.

(17) Con el fin de ofrecer más oportunidades de permanecer en el mercado de 
trabajo a los hombres y las mujeres que tengan a su cargo familiares mayores o ne-
cesitados de cuidados, debe permitirse a estos trabajadores que se ausenten del tra-
bajo acogiéndose a un permiso para cuidadores con el fin de ocuparse del familiar 
en cuestión. Para evitar abusos relacionados con este derecho, debe poder exigirse 
prueba de la enfermedad grave o de la situación de dependencia antes de conceder-
se el permiso.

(18) Además del derecho al permiso para cuidadores establecido en la presente 
Directiva, todos los trabajadores deben conservar su derecho a ausentarse del traba-
jo por causa de fuerza mayor por motivos familiares urgentes o inesperados, que en 
la actualidad se regula en la Directiva 2010/18/UE, en las condiciones establecidas 
en los Estados miembros.

(19) Para incentivar más a los trabajadores con hijos u otras responsabilidades 
familiares (en particular a los hombres) a que se acojan a los permisos contempla-
dos en la presente Directiva, debe establecerse el derecho a percibir una prestación 
económica adecuada durante el tiempo que dure el permiso. La cuantía de la presta-
ción debe ser, como mínimo, equivalente a la que recibiría el trabajador en cuestión 
en caso de baja por enfermedad. Los Estados miembros deben tener en cuenta la 
importancia de que no se interrumpan los derechos a la seguridad social, incluida 
la asistencia sanitaria.

(20) La Directiva 2010/18/UE exige a los Estados miembros que definan el régi-
men del contrato de trabajo o de la relación laboral durante el período de permiso 
parental. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, la relación laboral entre el trabajador y el empleador se mantiene, por tan-
to, durante el período de permiso, por lo que, a efectos del Derecho de la Unión, el 
beneficiario de dicho permiso sigue siendo, durante ese período, un trabajador. Por 
consiguiente, al definir el régimen del contrato de trabajo o de la relación laboral 
para los períodos de permiso contemplados en la presente Directiva, incluidos los 
derechos a la seguridad social, los Estados miembros deben asegurarse de que se 
mantiene la relación laboral.

(21) A fin de animar a los progenitores y los cuidadores que trabajan a perma-
necer en el mercado laboral, estos han de poder adaptar su calendario de trabajo a 
sus necesidades y preferencias personales. Por tanto, los progenitores y los cuidado-
res que trabajan deben poder solicitar fórmulas de trabajo flexible, es decir, han de 
poder ajustar sus modelos de trabajo para ocuparse de sus obligaciones familiares, 
acogiéndose a fórmulas de trabajo a distancia, calendarios laborales flexibles o re-
ducción del horario laboral. A fin de abordar las necesidades de los trabajadores y 
los empleadores, los Estados miembros deben poder limitar la duración de las fór-
mulas de trabajo flexible, incluida la reducción de horarios. Si bien se ha demostrado 
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que el trabajo a tiempo parcial es útil para que algunas mujeres permanezcan en el 
mercado de trabajo después de dar a luz, los largos períodos de horarios reducidos 
pueden dar lugar a un descenso de las cotizaciones a la seguridad social, lo que se 
traduce en derechos reducidos o inexistentes al cobro de pensiones. La decisión fi-
nal en cuanto a si se acepta o no la petición de un trabajador de acogerse a fórmulas 
de trabajo flexible debe recaer en el empleador, ya que las circunstancias específicas 
subyacentes a la necesidad de acogerse a estas fórmulas pueden cambiar. Por tanto, 
los trabajadores deben tener derecho no solo a volver a su modelo de trabajo original 
al término de un período acordado determinado, sino también a solicitar esa vuel-
ta siempre que cualquier cambio en las circunstancias subyacentes así lo requiera.

(22) Las distintas fórmulas de permisos pretenden brindar apoyo durante un pe-
ríodo de tiempo específico a los progenitores y los cuidadores que trabajan, y su 
objetivo es mantener y promover su apego permanente al mercado de trabajo. Así 
pues, conviene asimismo regular expresamente la protección de los derechos labo-
rales de los trabajadores que se acogen a alguno de los permisos contemplados en 
la presente Directiva, en particular su derecho a reincorporarse al mismo puesto de 
trabajo o a un puesto equivalente y a que sus condiciones no sufran ningún deterioro 
como consecuencia de su ausencia. Los trabajadores deben conservar sus derechos 
adquiridos, o en proceso de adquisición, hasta el final del permiso.

(23) Los trabajadores que ejercen su derecho a acogerse a un permiso o a fór-
mulas de trabajo flexible deben estar protegidos contra la discriminación o contra 
cualquier trato menos favorable por este motivo.

(24) Los trabajadores que ejercen su derecho a acogerse a los permisos o a las 
fórmulas de trabajo flexible contemplados en la presente Directiva deben estar pro-
tegidos contra el despido y contra cualquier preparación para un posible despido por 
haber solicitado tales permisos o haberse acogido a ellos, o por haber ejercido su 
derecho a solicitar tales fórmulas de trabajo flexible. Cuando los trabajadores con-
sideren que han sido despedidos por estos motivos, deben poder pedir al empleador 
que proporcione los motivos del despido debidamente fundamentados.

(25) Cuando el trabajador establezca, ante un tribunal u otra autoridad compe-
tente, unos hechos que permitan presuponer que el motivo del despido es haber so-
licitado o disfrutado de uno de los permisos contemplados en los artículos 4, 5 y 6 
o haber ejercido el derecho a solicitar las fórmulas de trabajo flexible contempladas 
en el artículo 9, la carga de la prueba para demostrar que ese no ha sido el motivo 
debe recaer en el empleador.

(26) Los Estados miembros deben establecer unas sanciones efectivas, proporcio-
nadas y disuasorias por incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas 
con arreglo a la presente Directiva o de las disposiciones pertinentes ya en vigor re-
lativas a los derechos que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. 
Para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato es necesario que los tra-
bajadores gocen de una protección judicial adecuada contra cualquier trato o conse-
cuencia desfavorable resultante de una denuncia o procedimiento relacionado con los 
derechos contemplados en la presente Directiva. Las víctimas pueden ser disuadidas 
de ejercer sus derechos ante la amenaza de posibles represalias, por lo que deben re-
cibir protección contra cualquier trato desfavorable cuando ejerzan los derechos que 
les otorga la presente Directiva. Dicha protección es especialmente pertinente en el 
caso de los representantes de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones.

(27) Con vistas a seguir mejorando el nivel de protección de los derechos contem-
plados en la presente Directiva, los organismos nacionales de fomento de la igualdad 
también deben ser competentes en los ámbitos cubiertos por dicha Directiva.

(28) La presente Directiva establece requisitos mínimos, ofreciendo así a los Es-
tados miembros la posibilidad de introducir o de mantener disposiciones más favora-
bles. A menos que la presente Directiva introduzca disposiciones menos favorables, 
deben seguir aplicándose los derechos adquiridos en el contexto del marco jurídico 
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vigente. La implementación de la presente Directiva no puede utilizarse para dismi-
nuir los derechos existentes establecidos en la legislación vigente de la Unión en este 
ámbito, ni puede constituir un motivo válido para reducir el nivel de protección ge-
neral del que gozan los trabajadores en el ámbito cubierto por la presente Directiva.

(29) En concreto, ninguna disposición de la presente Directiva debe interpretar-
se como una disminución de los derechos ya existentes en virtud de la Directiva 
2010/18/UE y la Directiva 2006/54/CE, incluido su artículo 19. Toda referencia hecha 
a la Directiva derogada 2010/18/UE debe entenderse hecha a la presente Directiva.

(30) La presente Directiva debe evitar establecer trabas de carácter administra-
tivo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas 
y medianas empresas. Se invita, por tanto, a los Estados miembros a evaluar el im-
pacto de su acto de transposición en las pymes, con el fin de asegurarse de que estas 
no se ven afectadas de manera desproporcionada, prestando especial atención a las 
microempresas y a la carga administrativa.

(31) Los Estados miembros pueden confiar a los interlocutores sociales la im-
plementación de la presente Directiva, si estos así lo solicitan de manera conjunta y 
siempre que los Estados miembros adopten todas las medidas necesarias para ase-
gurarse de que pueden garantizar en todo momento los resultados pretendidos al 
amparo de esta.

(32) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, garantizar la apli-
cación del principio de igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las 
oportunidades del mercado laboral y al trato en el trabajo en todo el territorio de la 
Unión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, 
sino que pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Trata-
do de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad es-
tablecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

Han adoptado la presente Directiva: 

Artículo 1. Objeto
La presente Directiva establece requisitos mínimos destinados a lograr la igual-

dad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades del mercado 
laboral y al trato en el trabajo facilitando a los progenitores y los cuidadores la con-
ciliación de la vida familiar y la vida profesional.

Para ello, establece derechos individuales relacionados con: 
a) el permiso de paternidad, el permiso parental y el permiso para cuidadores; 
b) fórmulas de trabajo flexible para los progenitores y los cuidadores que trabajan.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
La presente Directiva se aplicará a todos los trabajadores, hombres y mujeres, 

con contratos de trabajo o con otra relación laboral.

Artículo 3. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las definiciones siguientes: 
a) «permiso de paternidad»: ausencia del trabajo a la que pueden acogerse los 

padres con ocasión del nacimiento de un hijo; 
b) «permiso parental»: ausencia del trabajo por motivo del nacimiento o la adop-

ción de un hijo para cuidar de este; 
c) «cuidador»: trabajador que dispensa cuidados o presta ayuda en caso de enfer-

medad grave o dependencia de un familiar; 
d) «familiar»: hijo, hija, padre, madre o cónyuge del trabajador, o pareja de he-

cho de este cuando las uniones de hecho están contempladas en el Derecho nacional; 
e) «dependencia»: situación en la que una persona necesita cuidados, con carác-

ter temporal o permanente, debido a una discapacidad o a un problema médico serio 
distinto de una enfermedad grave; 
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f) «fórmulas de trabajo flexible»: posibilidad que tienen los trabajadores de ajus-
tar sus modelos de trabajo acogiéndose a fórmulas de trabajo a distancia, calenda-
rios laborales flexibles o reducción del horario laboral.

Artículo 4. Permiso de paternidad
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

los padres tengan derecho a disfrutar de un permiso de paternidad de al menos diez 
días laborables con ocasión del nacimiento de un hijo.

2. El derecho al permiso de paternidad al que se hace referencia en el apartado 1 
se concederá con independencia del estado civil o familiar con arreglo a la defini-
ción del Derecho nacional.

Artículo 5. Permiso parental 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

los trabajadores tengan un derecho individual a disfrutar de un permiso parental de 
al menos cuatro meses antes de que el hijo alcance una determinada edad, que será, 
como mínimo, de doce años.

2. Cuando los Estados miembros permitan que uno de los progenitores transfie-
ra su derecho al permiso parental al otro progenitor, se asegurarán de que al menos 
cuatro meses no puedan ser transferidos.

3. Los Estados miembros establecerán el plazo de preaviso que debe cumplir el 
trabajador de cara al empleador al ejercer su derecho al permiso parental. Para ello, 
los Estados miembros tendrán en cuenta las necesidades tanto de los empleadores 
como de los trabajadores. Los Estados miembros se asegurarán de que en la petición 
del trabajador se indique la fecha prevista de inicio y de fin del período de ausencia.

4. Los Estados miembros podrán supeditar el derecho a disfrutar del permiso pa-
rental a un período de trabajo o a una antigüedad que no podrá exceder de un año. 
Cuando existan sucesivos contratos de duración determinada (a tenor de lo dispues-
to en la Directiva 1999/70/CE del Consejo21) con el mismo empleador, deberá tener-
se en cuenta la suma de todos ellos para el cálculo de la antigüedad.

5. Los Estados miembros podrán definir las circunstancias en las que un emplea-
dor, tras llevar a cabo consultas de conformidad con la legislación, los convenios 
colectivos o los usos nacionales, puede aplazar la concesión de un permiso parental 
por un período razonable alegando como motivo que dicho permiso alteraría seria-
mente el buen funcionamiento del establecimiento. Los empleadores deberán justi-
ficar cualquier aplazamiento de un permiso parental por escrito.

6. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 
los trabajadores también tengan derecho a solicitar el permiso parental a tiempo 
parcial, en bloques separados por períodos de trabajo o con arreglo a otras formas 
flexibles. Los empleadores estudiarán y atenderán estas peticiones teniendo en cuen-
ta tanto sus propias necesidades como las de los trabajadores. Los empleadores de-
berán justificar cualquier denegación de estas peticiones por escrito.

7. Los Estados miembros evaluarán la necesidad de adaptar las condiciones de 
acceso y las modalidades detalladas de la aplicación del permiso parental a las ne-
cesidades de los progenitores adoptivos, los progenitores con una discapacidad, así 
como los progenitores con hijos con una discapacidad o con una enfermedad de lar-
ga duración.

Artículo 6. Permiso para cuidadores
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los 

trabajadores tengan derecho a disfrutar de un permiso para cuidadores de al menos 
cinco días laborables al año por trabajador. Este derecho podrá estar supeditado a la 
justificación adecuada de que el familiar del trabajador sufre un problema médico.

21. Directiva del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP 
sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175 de 10.7.1999, p. 43).
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Artículo 7. Ausencia del trabajo por causa de fuerza mayor
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

los trabajadores tengan derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor 
por motivos familiares urgentes, en caso de enfermedad o accidente, que hagan in-
dispensable la presencia inmediata del trabajador. Los Estados miembros podrán 
limitar el derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor a un tiempo 
determinado por año o por caso, o por año y por caso.

Artículo 8. Ingresos adecuados 
De conformidad con las circunstancias nacionales, como la legislación, los con-

venios colectivos o los usos, y teniendo en cuenta los poderes delegados en los in-
terlocutores sociales, los Estados miembros garantizarán que los trabajadores que 
ejerzan su derecho a disfrutar de uno de los permisos contemplados en los artículos 
4, 5 y 6 reciban un remuneración o una prestación económica adecuada equivalente 
al menos a la que recibirían en caso de baja por enfermedad.

Artículo 9. Fórmulas de trabajo flexible
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

los trabajadores con hijos de hasta una edad determinada, que será como mínimo 
de doce años, y los cuidadores tengan derecho a solicitar fórmulas de trabajo flexi-
ble para ocuparse de sus obligaciones familiares. La duración de estas fórmulas de 
trabajo flexible podrá estar supeditada a un límite razonable.

2. Los empleadores estudiarán y atenderán estas peticiones de acogerse a fór-
mulas de trabajo flexible a las que se hace referencia en el apartado 1 teniendo en 
cuenta tanto sus propias necesidades como las de los trabajadores. Los empleadores 
deberán justificar cualquier denegación de estas peticiones.

3. Cuando la duración de las fórmulas de trabajo flexible a las que se hace refe-
rencia en el apartado 1 esté limitada, el trabajador tendrá derecho a volver a su mo-
delo de trabajo original al término del período acordado. El trabajador también ten-
drá derecho a solicitar volver a su modelo de trabajo original siempre que un cambio 
en las circunstancias lo justifique. Los empleadores estarán obligados a estudiar y 
atender estas peticiones, teniendo en cuenta tanto sus propias necesidades como las 
de los trabajadores.

Artículo 10. Derechos laborales 
1. Los derechos adquiridos, o en proceso de ser adquiridos, por los trabajadores 

en la fecha en la que se inicie alguno de los permisos contemplados en los artículos 
4, 5 y 6 se mantendrán hasta que finalice el permiso en cuestión. Al finalizar dicho 
permiso se aplicarán tales derechos, incluidos los cambios derivados de la legisla-
ción, los convenios colectivos o los usos nacionales.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que, al finalizar los permisos contem-
plados en los artículos 4, 5 y 6, los trabajadores tengan derecho a reincorporarse a su 
puesto de trabajo o a un puesto equivalente en unas condiciones que no les resulten 
menos favorables, así como a beneficiarse de cualquier mejora de las condiciones 
laborales a la que hubieran tenido derecho durante su ausencia.

3. Los Estados miembros definirán el régimen del contrato de trabajo o de la re-
lación laboral durante los períodos de permiso contemplados en los artículos 4, 5 y 
6, incluso por lo que respecta a la seguridad social, y se asegurarán de que la rela-
ción laboral se mantenga durante esos períodos.

Artículo 11. No discriminación
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir que los 

trabajadores reciban un trato menos favorable por haber solicitado o disfrutado de 
uno de los permisos contemplados en los artículos 4, 5 y 6 o por haber ejercido el 
derecho a solicitar las fórmulas de trabajo flexible contempladas en el artículo 9.
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Artículo 12. Protección contra el despido y carga de la prueba
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir el des-

pido y cualquier preparación para el despido de los trabajadores por haber solicita-
do o disfrutado de uno de los permisos contemplados en los artículos 4, 5 y 6 o por 
haber ejercido el derecho a solicitar las fórmulas de trabajo flexible contempladas 
en el artículo 9.

2. Los trabajadores que consideren que han sido despedidos por haber solicitado 
o disfrutado de uno de los permisos contemplados en los artículos 4, 5 y 6, o por 
haber ejercido el derecho a solicitar las fórmulas de trabajo flexible contempladas en 
el artículo 9, podrán pedir al empleador que proporcione los motivos del despido de-
bidamente fundamentados. El empleador proporcionará dichos motivos por escrito.

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, 
cuando los trabajadores a los que se hace referencia en el apartado 2 establezcan 
ante un tribunal u otra autoridad competente unos hechos que permitan presuponer 
que ha tenido lugar este tipo de despido, corresponderá a la parte demandada de-
mostrar que el despido se ha basado en motivos distintos a los contemplados en el 
apartado 1.

4. El apartado 3 se entenderá sin perjuicio del derecho de los Estados miembros 
a imponer un régimen probatorio más favorable a la parte demandante.

5. Los Estados miembros no estarán obligados a aplicar lo dispuesto en el apar-
tado 3 a los procedimientos en los que la instrucción de los hechos corresponda a 
los órganos jurisdiccionales o al órgano competente.

6. Salvo disposición en contrario de los Estados miembros, el apartado 3 no se 
aplicará a los procedimientos penales.

Artículo 13. Sanciones
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable a las in-

fracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva o de las disposiciones pertinentes ya en vigor relativas a los derechos que 
entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación de dichas san-
ciones. Las sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Podrán adoptar 
la forma de multa. Podrán también incluir el pago de una indemnización.

Artículo 14. Protección contra el trato o las consecuencias 
desfavorables
Los Estados miembros introducirán las medidas necesarias para proteger a los 

trabajadores, incluidos los trabajadores que representan a los empleados, contra 
cualquier trato desfavorable por parte del empleador o contra las consecuencias des-
favorables resultantes de la interposición de una demanda contra la empresa o de 
cualquier procedimiento iniciado con el objetivo de hacer cumplir los derechos es-
tablecidos en la presente Directiva.

Artículo 15. Organismos de fomento de la igualdad
Los Estados miembros garantizarán que el organismo u organismos designados, 

con arreglo al artículo 20 de la Directiva 2006/54/CE, para la promoción, el análi-
sis, el seguimiento y el apoyo de la igualdad de trato de los progenitores y los cui-
dadores, sin discriminación por razón de sexo, sean también competentes para las 
cuestiones que entran en el ámbito de la presente Directiva.

Artículo 16. Nivel de protección
Los Estados miembros podrán introducir o mantener disposiciones que sean más 

favorables para los trabajadores que las establecidas en la presente Directiva. No 
obstante, deberán garantizar que, como mínimo, cuatro meses del permiso parental 
sigan siendo intransferibles, de conformidad con el artículo 5, apartado 2.
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Artículo 17. Difusión de la información
Los Estados miembros velarán por que las disposiciones adoptadas en aplicación 

de la presente Directiva y las disposiciones pertinentes ya en vigor relativas al objeto 
establecido en el artículo 1 de esta Directiva se pongan en conocimiento de los inte-
resados por todos los medios apropiados en el conjunto de su territorio.

Artículo 18. Informes y revisión
1. A más tardar cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directi-

va, los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda la información pertinen-
te necesaria para que la Comisión elabore un informe dirigido al Parlamento Euro-
peo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva.

2. Basándose en la información facilitada por los Estados miembros con arreglo 
al apartado 1, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un in-
forme en el que analizará la aplicación de la presente Directiva, acompañado, en su 
caso, de una propuesta legislativa.

Artículo 19. Derogación
Queda derogada la Directiva 2010/18/UE con efecto a partir de los dos años si-

guientes a la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. Las referencias a 
la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva y se leerán con 
arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo.

Artículo 20. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar dos años después de su entrada en vigor. Comunicarán inme-
diatamente 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.

3. Los Estados miembros podrán confiar a los interlocutores sociales la imple-
mentación de la presente Directiva, si estos así lo solicitan de manera conjunta y 
siempre que los Estados miembros adopten todas las medidas necesarias para ase-
gurarse de que pueden garantizar en todo momento los resultados pretendidos al 
amparo de esta.

Artículo 21. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 22. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre les 
declaracions de Lluís Llach sobre les sancions als funcionaris 
que no acatin les lleis de desconnexió
354-00161/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP Cs (reg. 58018).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 02.05.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre la situació 
dels edificis d’habitatges del carrer de Victòria Kent, 4, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
354-00163/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs (reg. 58407).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 02.05.2017.

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

Sol·licitud de compareixença de representants de l’associació 
Projecte dels Noms davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i 
contra l’estigma relacionat
356-00293/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 26, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 401.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió 
Cívica de la Commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa 
davant la Comissió de Cultura perquè expliqui la finalitat de la 
commemoració
356-00571/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 11, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 400.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Fornt, director de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, davant la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre la 
situació dels edificis d’habitatges del carrer de Victòria Kent, 4, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
356-00638/11

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs (reg. 58405).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 02.05.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Veïnal Victòria Kent davant la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre la 
situació dels edificis d’habitatges del carrer de Victòria Kent, 4, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
356-00639/11

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs (reg. 58406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 02.05.2017.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre els fons de la garantia juvenil
355-00064/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 
04.05.2017, DSPC-C 402.



BOPC 404
9 de maig de 2017

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 68

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre el Pla anual 
de cooperació al desenvolupament 2017
355-00065/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior i Coopera-
ció, Relacions Institucionals i Transparència, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 404.

Sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre el descompromís de més de la 
meitat dels fons destinats a la garantia juvenil
355-00068/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 
04.05.2017, DSPC-C 402.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’avaluació del 
Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a 
Catalunya 2015-2016
355-00069/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió 19, tinguda el 
03.05.2017, DSPC-C 399.

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

Compareixença en ponència d’una representació del Port de Palamós 
amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals
353-00428/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 03.05.2017.
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Compareixença en ponència d’una representació del Port de Sant 
Carles de la Ràpita amb relació al Projecte de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals
353-00429/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 03.05.2017.

Compareixença en ponència d’una representació del Port de Vilanova 
i la Geltrú amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals
353-00430/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 03.05.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana de Ports Esportius i Turístics amb relació al Projecte de llei 
de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
353-00431/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 03.05.2017.

Compareixença en ponència d’una representació del Moviment 
de Justícia Climàtica amb relació al Projecte de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals
353-00432/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 03.05.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació 
Catalana de Vela amb relació al Projecte de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals
353-00434/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 03.05.2017.



BOPC 404
9 de maig de 2017

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 70

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació 
Catalana de Motonàutica amb relació al Projecte de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals
353-00435/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 03.05.2017.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell General 
de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals
353-00436/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 03.05.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics amb relació al Projecte de llei 
de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
353-00437/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 03.05.2017.

Compareixença en ponència d’una representació dels voluntaris de 
salvament marítim de la Creu Roja amb relació al Projecte de llei de 
ports i de transport en aigües marítimes i continentals
353-00441/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 03.05.2017.
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Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
353-00445/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 03.05.2017.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones 
Cineastes i de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Cultura 
per a explicar com s’ha de fomentar la presència equitativa de les 
dones en el sector audiovisual
357-00281/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Cultura, tinguda el 03.05.2017, 
DSPC-C 400.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones 
Cineastes i de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Cultura 
per a presentar les seves propostes per al Pla estratègic de 
l’audiovisual 2017-2020
357-00394/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Cultura, tinguda el 03.05.2017, 
DSPC-C 400.

Compareixença de Jesús Quiroga, responsable del Programa de 
garantia juvenil, davant la Comissió de Treball per a informar sobre el 
descompromís de més de la meitat dels fons destinats a la garantia 
juvenil
357-00462/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, 
DSPC-C 402.
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Compareixença de Mercè Garau, directora del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Treball per a 
informar sobre el descompromís de més de la meitat dels fons 
destinats a la garantia juvenil
357-00463/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Treball, tinguda el 04.05.2017, 
DSPC-C 402.

Compareixença de representants de l’associació Projecte dels Noms 
davant la Comissió de Salut per a informar sobre l’Acord nacional 
per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma 
relacionat
357-00472/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 26, tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 401.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 26 de la Comissió de Salut, tinguda el 04.05.2017, 
DSPC-C 401.

Compareixença d’una representació de la Comissió Cívica de la 
Commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa davant la 
Comissió de Cultura per a explicar la finalitat de la commemoració
357-00473/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 11, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 400.
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