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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre l’harmonització de la renda nacional bruta a 
preus de mercat («Reglament RNB») pel qual es deroga la Directiva 89/130EE Eura-
tom del Consell i el Reglament (CE Euratom) 1287/2003 del Consell
295-00168/11
Text presentat 18
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència sobre els viatges als Estats Units d’Amèrica amb el 
president de la Generalitat
354-00158/11
Rebuig de la sol·licitud 29
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre el Pla Japó del Govern de Cata-
lunya 2016-2019 i sobre el Pla Marroc del Govern de Catalunya 2014-2017
354-00165/11
Rebuig de la sol·licitud 29

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre les actuacions desenvolupades 
o en execució del Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 
durant el 2016
354-00166/11
Rebuig de la sol·licitud 29

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals 
i Transparència sobre el canvi en la presidència del Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic
354-00178/11
Rebuig de la sol·licitud 29

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència sobre el nomenament de Neus Colet Arean com a 
presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
354-00181/11
Rebuig de la sol·licitud 30

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

Sol·licitud de compareixença de Ruben Suriñach Padilla, membre de la Xarxa d’Eco-
nomia Solidària, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
l’economia col·laborativa
356-00632/11
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença d’Albert Royo Mariné, secretari general del Consell de 
la Diplomàcia Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Acció Exterior i Coopera-
ció, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les despeses de 
la Generalitat en favor d’Independent Diplomat i sobre les circumstàncies que van 
motivar els serveis d’aquesta companyia
356-00684/11
Rebuig de la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i Famí-
lies davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei de 
cooperatives
356-00688/11
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença de la directora general de la Inspecció de Treball davant 
la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives
356-00689/11
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença del director general d’Economia Social, el Tercer Sec-
tor, les Cooperatives i l’Autoempresa davant la Comissió de Treball perquè informi 
sobre la modificació de la Llei de cooperatives
356-00690/11
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença de Perfecto Alonso i Tejera, en representació de la 
Confederació de Cooperatives de Catalunya, davant la Comissió de Treball perquè 
informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives
356-00691/11
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença de Cristina Grau, en representació de la Xarxa d’Eco-
nomia Solidària, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació 
de la Llei de cooperatives
356-00692/11
Acord sobre la sol·licitud 31
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Sol·licitud de compareixença d’Antoni Iborra i Plans, en representació de Càrnies 
en Lluita, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de la 
Llei de cooperatives
356-00693/11
Acord sobre la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença de Montse Castañé, coordinadora obrera i sindical, 
davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei de co-
operatives
356-00694/11
Acord sobre la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença de Manuel Prieto, en representació de la Confederació 
General del Treball d’Osona, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la 
modificació de la Llei de cooperatives
356-00695/11
Retirada de la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença d’Anna Franquesa i Roca, alcaldessa de Santa Eugè-
nia de Berga, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de 
la Llei de cooperatives
356-00696/11
Acord sobre la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballa-
dors davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la situació laboral de les 
cooperatives càrnies
356-00698/11
Acord sobre la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant 
la Comissió de Treball perquè informi sobre la situació laboral de les cooperatives 
càrnies
356-00699/11
Acord sobre la sol·licitud 33

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

Compareixença de Senén Florensa, president executiu de l’Institut Europeu de la 
Mediterrània, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institu-
cionals i Transparència per a informar sobre les línies d’actuació d’aquest institut
357-00203/11
Substanciació 33

Compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies davant la 
Comissió de Treball per a informar sobre la modificació de la Llei de cooperatives
357-00559/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 33
Substanciació 33

Compareixença de la directora general de la Inspecció de Treball davant la Comissió 
de Treball per a informar sobre la modificació de la Llei de cooperatives
357-00560/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 33
Substanciació 33

Compareixença del director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Coo-
peratives i l’Autoempresa davant la Comissió de Treball per a informar sobre la mo-
dificació de la Llei de cooperatives
357-00561/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 34
Substanciació 34

Compareixença d’Anna Franquesa i Roca, alcaldessa de Santa Eugènia de Berga, 
davant la Comissió de Treball per a informar sobre la modificació de la Llei de co-
operatives
357-00562/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 34
Substanciació 34
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Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la Co-
missió de Treball per a informar sobre la situació laboral de les cooperatives càrnies
357-00563/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 34
Substanciació 34

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de 
Treball per a informar sobre la situació laboral de les cooperatives càrnies
357-00564/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 34
Substanciació 35

Compareixença de Montse Castañé, coordinadora obrera i sindical, davant la Co-
missió de Treball per a informar sobre la modificació de la Llei de cooperatives
357-00565/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 35
Substanciació 35

Compareixença d’Antoni Iborra i Plans, en representació de Càrnies en Lluita, davant 
la Comissió de Treball per a informar sobre la modificació de la Llei de cooperatives
357-00566/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 35
Substanciació 35

Compareixença de Perfecto Alonso i Tejera, en representació de la Confederació 
de Cooperatives de Catalunya, davant la Comissió de Treball per a informar sobre 
la modificació de la Llei de cooperatives
357-00567/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 35
Substanciació 35

Compareixença de Moisés Lara, en representació de la Xarxa d’Economia Solidà-
ria, davant la Comissió de Treball per a informar sobre la modificació de la Llei de 
cooperatives
357-00568/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 36
Substanciació 36

Compareixença de Ruben Suriñach Padilla, membre de la Xarxa d’Economia Soli-
dària, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’econo-
mia col·laborativa
357-00569/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 36

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 38, convocada per al 28 de juny de 2017
Correcció d’errades de publicació (BOPC 449) 36
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 713/XI del Parlament de Catalunya, sobre el vestuari 
d’hivern dels mossos d’esquadra
250-00945/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 22, 21.06.2017, DSPC-C 466

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 21 de juny de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el vestuari d’hivern dels mossos d’esquadra 
(tram. 250-00945/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 59199).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer un estudi per a valorar el vestuari específic necessari per als mossos d’es-

quadra destinats a les zones de muntanya i a les zones amb temperatures més baixes 
en temporada de fred, de manera que aquests agents puguin prestar un bon servei.

b) Dotar la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, un cop fet aquest es-
tudi, del vestuari adequat per a les zones de muntanya i per a les zones que en la 
temporada d’hivern arriben a temperatures crítiques.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; el presi-

dent de la Comissió, Matías Alonso Ruiz

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 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre l’harmonització 
de la renda nacional bruta a preus de mercat («Reglament RNB») 
pel qual es deroga la Directiva 89/130EE Euratom del Consell i el 
Reglament (CE Euratom) 1287/2003 del Consell
295-00168/11

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 ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
200-00014/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CSP (reg. 63401; 63507; 63530).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 28.06.2017; 12:00 h.

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00017/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 62667, 63138 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 

22.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 62667)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 116 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Pro-
jecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes resi-
dents a l’estranger (tram. 200-00017/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt a l’article 7

Article 7. Identificació de l’elector a la Plataforma de votació electrònica per In-
ternet

7.5. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha de verificar que es garantei-
xin el caràcter secret del vot i la seguretat dels procediments d’emmagatzematge i 
transmissió de la informació. L’informe de l’Autoritat és preceptiu, i vinculant si té 
caràcter negatiu.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’article 9

Article 9. Custòdia dels vots emesos per mitjans electrònics
Durant els dies assenyalats per exercir el dret de vot per mitjans electrònics i fins 

a la data fixada per a l’escrutini general, l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya, sempre de titularitat pública, a través dels òrgans, ens o entitats que tenen 
atribuïdes les competències en matèria d’administració electrònica, TIC i ciberse-
guretat, ha d’establir les mesures de seguretat necessàries per a la correcta custòdia 
dels vots emesos per mitjans electrònics a l’urna electrònica.
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Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’article 12

Article 12. Assessorament i suport tecnològic i en matèria de seguretat
L’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través dels òrgans, ens o en-

titats públiques que tenen atribuïdes les competències en matèria d’administració 
electrònica, TIC i ciberseguretat, dona assessorament i suport continu en aquestes 
matèries per tal de garantir la seguretat i el correcte funcionament de la Platafor-
ma de votació electrònica per Internet en totes les fases del procediment de votació 
electrònica.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió del punt 2 de l’article 13

13.2 Una entitat, pública o privada, externa i independent, prestadora de serveis 
d’auditoria i certificació de vot electrònic, designada per l’Administració convocant 
del procediment on s’hagi d’implementar el vot electrònic, ha de certificar, amb ca-
ràcter previ, que la Plataforma de votació electrònica per Internet compleix amb els 
principis de privadesa, integritat, inalterabilitat del vot, seguretat, autenticació ro-
busta, accessibilitat, transparència i objectivitat detallats a l’article 5, per mitjà d’un 
informe que ha de lliurar a l’Administració convocant, al Govern i al Parlament de 
Catalunya.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova disposició addicional quarta

El Govern, amb l’autorització prèvia del Parlament de Catalunya, durà a terme 
proves pilot a diversos països prèviament a la completa instauració de la votació 
electrònica, per tal de garantir el correcte funcionament i el compliment dels drets 
fonamentals de la ciutadania de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat 

GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 63138)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat del Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 200-00017/11).

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

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta Llei és regular un procediment de votació electrònica i de fa-

cilitats electròniques per vot per als catalans i catalanes residents a l’estranger.
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Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió a l’article 2

Article 2. Naturalesa del procediment de votació electrònica
2.1 El procediment de votació electrònica té: 
a) Caràcter complementari respecte de les previsions de l’article 75 de la Llei or-

gànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
b) Caràcter facultatiu, atès que l’elector pot escollir entre votar electrònicament 

o votar mitjançant papereta.
2.2 L’elector que triï votar electrònicament no podrà votar mitjançant papereta i 

viceversa, sens perjudici del que es preveu a l’article 10.4.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 6.1 

Article 6. Sol·licitud de vot
6.1 La sol·licitud de vot per part dels electors catalans inscrits en el CERA es 

regeix per la normativa estatal vigent en aquesta matèria i en el que disposi la llei 
electoral catalana en el moment de la seva adopció.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 7.3

7.3 La identificació en la Plataforma de votació electrònica per Internet s’ha de 
fer entre el vint-i-cinquè i el trenta-quatrè vint-i-u i el trentè dia posterior a la con-
vocatòria, en aquelles províncies on no hagués estat impugnada la proclamació de 
candidats, i en les restants, no més tard del quarantè segon trenta-sisè.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 10.1

10.1 El dia de l’escrutini general del vot exterior, abans de procedir al mateix, la 
Junta Electoral competent es constitueix en Mesa Electoral, a les vuit hores del matí, 
amb els Interventors que a tal efecte designin les candidatures concurrents.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova disposició addicional

Addicionalment a la implementació del procediment de vot electrònic pels cata-
lans i catalanes residents a l’estranger el Departament corresponent de la Generali-
tat vetllarà perquè en el Decret de convocatòria del procés electoral per l’elecció de 
diputats al Parlament de Catalunya s’habilitin des de l’administració electoral cata-
lana les necessàries facilitats per a la descarrega de la (les) paperetes electorals dels 
partits o coalicions que participin en la circumscripció de l’elector sigui en forma de 
papereta en blanc que l’elector omplirà o siguin les paperetes de totes les formacions 
que concorrin en la circumscripció. Es vetllarà també per habilitar un sistema que 
permeti la descarrega del sobre adreçat al consolat.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC; Anna Gabriel i Sabaté, porta-

veu GP CUP-CC 
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3.01.10. Propostes de normes de règim interior

Projecte de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya
221-00012/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 63036 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 22.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 63036) 

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 168 del Reglament 
del Parlament, la lletra d de l’apartat 2 de la disposició addicional cinquena de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern i la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, 
presenten les següents esmenes al Projecte de codi de conducta dels alts càrrecs de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya (tram. 221-00012/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 14 del principi VII. Imparcialitat que passa a tenir el 
següent redactat 

Revelació, abstenció i recusació
14. Revelar i abstenir-se d’intervenir, participar i decidir en els assumptes de llur 

competència quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix l’ordenament 
jurídic, i en qualsevol altra circumstància en què, tingui, personalment o per la rela-
ció que té amb una persona vinculada, un conflicte d’interessos de qualsevol mena, 
directe o indirecte amb l’interès general que ha de perseguir amb el que es pugui ma-
terialitzar en el perjudici de veure compromesa la imparcialitat en la seva actuació.

En particular, són circumstàncies de risc que determinen el deure d’abstenir-se: 
− Vinculació amb els subjectes inclosos en l’àmbit de control de l’Oficina d’acord 

amb l’article 2 de la seva Llei: 
a) Prestació efectiva de serveis professionals durant els deu anys immediatament 

anteriors a la presa de possessió del càrrec quan dita prestació es trobi en connexió 
directa, material o orgànica, amb el discerniment que comporta l’actuació de l’Ofi-
cina, i sempre que l’objectivitat pugui ser raonablement qüestionada als ulls dels 
tercers; 

b) Ocupació efectiva de càrrecs de responsabilitat en la gestió o l’administració 
del subjecte durant els deu anys immediatament anteriors a la presa de possessió 
del càrrec; 

c) Participació en la titularitat del subjecte, tant durant el càrrec com en els deu 
anys anteriors a la presa de possessió.

− La vinculació amb els subjectes denunciants: 
a) Prestació de serveis laborals o professionals durant els deu anys immediata-

ment anteriors a la presa de possessió del càrrec; 
b) Tenir o haver tingut en els deu anys anteriors a la presa de possessió, relacions 

de parentiu, amistat o enemistat o litigioses.
c) Participació en la titularitat del subjecte, tant durant el càrrec com en els deu 

anys anteriors a la presa de possessió.
− La vinculació política.
a) Quan els fets objecte de l’assumpte en el que intervé impliquin o tinguin a 

veure amb persones vinculades amb una formació política (o ens dependent/vincu-
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lat) amb la que l’alt càrrec s’hi hagi relacionat, per pertinença, afinitat o prestació de 
serveis en els deu anys immediatament anteriors a la presa de possessió del càrrec.

b) Quan els fets objecte de l’assumpte en el que intervé impliquin o tinguin a 
veure amb institucions governades o que haguessin estat governades per una forma-
ció política (o ens dependent/vinculat) amb la que l’alt càrrec s’hi hagi relacionat, 
per pertinença, afinitat o prestació de serveis en els deu anys immediatament ante-
riors a la presa de possessió del càrrec.

En tot cas, als efectes d’aquests principis, s’entendrà per: 
– Persona vinculada a l’alt càrrec: 
1. La persona o persones que haguessin proposat el seu nomenament.
2. La persona o persones que haguessin adoptat el seu nomenament.
2. El grup parlamentari, la coalició o coalicions electoral/s, la federació elec-

toral/s, el partit o partit polítics, en què hagués estat en els últims deu anys el re-
presentant o qualsevol de les persones físiques o jurídiques vinculades indicades en 
aquest article. Així mateix, també s’entendran incloses de les persones físiques que 
en el moment específic o els últims deu anys dels càrrecs directius d’entitats o asso-
ciacions anteriorment mencionades.

Qualsevol entitat derivada en l’últim terme del dret d’associació, amb o sense 
personalitat jurídica, en la que els representants o les persones físiques o jurídiques 
vinculades al mateix tinguessin un especial interès. Es presumirà que tenen un espe-
cial interès quan l’alt càrrec o qualsevol de les persones exerceixi control sobre en-
titat segons el previst a l’article 42 del Codi de Comerç o quan sigui membre de l’òr-
gan d’administració o el titular real d’aquests en el sentit indicat a la Llei 10/2010.

3. El cònjuge o persona amb què l’alt càrrec mantingui una relació afectiva 
d’anàloga naturalesa. En tot cas, tindrà aquesta consideració qualsevol persona 
que tingui aquesta consideració respecte de qualsevol de les persones que tingui la 
condició de persona vinculada.

4. Qualsevol familiar fins al quart grau per afinitat o consanguinitat de les per-
sones vinculades indicades.

– S’entendrà per interès indirecte qualsevol interès directe o indirecte el que tin-
gui qualsevol de les persones vinculades.

L’alt càrrec que d’acord amb l’anterior s’hagi d’abstenir ho comunicarà al Comitè 
de Compliment per tal que aquest en verifiqui les circumstàncies i elevi proposta de 
resolució a l’òrgan competent. La competència per resoldre correspon a la direcció 
de l’Oficina, llevat dels casos en què la persona en qui concorre la causa d’absten-
ció sigui la titula de la direcció, cas en el qual, la competència recau en la comissió 
competent del Parlament de Catalunya.

En cas d’incompliment del deure d’abstenció, el Comitè de Compliment resta 
igualment facultat per elevar la corresponent proposta de recusació.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 14 bis al principi VII. Imparcialitat amb el següent 
redactat 

14 bis. Transparència en la gestió dels conflictes d’interessos 
1. Els actes i les actuacions tant de les persones afectades com els òrgans compe-

tents en els casos de conflicte d’interessos hauran de recollir-se amb suport durador.
2. Els actes i les actuacions tant de les persones afectades com els òrgans com-

petents en els casos de conflicte d’interessos hauran de recollir-se amb suport dura-
dor hauran de reflectir-se en la memòria anual de l’Oficina en un apartat específic 
en el qual es detallin les situacions de conflicte d’interessos en els quals hagi pogut 
incórrer qualssevol dels alts càrrecs i s’expliquin les mesures adoptades per evitar 
la materialització d’un dany a l’interès general.
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3. En atenció a les circumstàncies concurrents o sempre que es produeixi més d’una 
situació de conflicte d’interès durant un any natural, alternativament s’haurà de: 

– justificar de manera suficient i fundada que es tracta d’una situació de conflic-
tes d’interessos puntual i concret que, en cap cas comporta la falta d’idoneïtat de la 
persona per seguir en el càrrec.

– detallar les mesures de remoció de la persona afectada per la situació de con-
flictes d’interessos estructural i la data d’efectivitat d’aquestes.

4. Aquesta informació, un cop no comprometi les actuacions preventives i inves-
tigadores de l’Oficina, haurà d’incloure’s a l’apartat de transparència de l’adminis-
tració o entitat corresponent de manera destacada i fàcilment accessible.

5. En tot cas, el compliment del que es disposa en aquest principi s’entén sense 
perjudici de la normativa en matèria de protecció de dades i, per tant, deuran sola-
ment s’incorporen aquelles dades personals estrictament necessàries.

6. La informació prevista en aquest apartat es presentarà amb caràcter anual a 
la comissió competent del Parlament de Catalunya.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió parcial del punt 20 del principi VII. Imparcialitat amb el següent 
redactat 

20. Abstenir-se d’acceptar qualsevol regal, liberalitat, invitació, favor o servei. 
que vagin més enllà dels usos de cortesia interinstitucional. A aquests efectes, s’en-
tén per cortesia interinstitucional la consideració, atenció o agraïment al paper o tas-
ca desenvolupada per l’Oficina Antifrau provinent d’altres entitats públiques o priva-
des sense ànim de lucre, essent irrellevant la recepció material de l’oferiment per un 
concret alt càrrec, sense que en cap cas el valor total pugui ser superior a 100 euros.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió del punt 21 del principi VII. Imparcialitat amb el següent redactat 

21. Posar en coneixement del Comitè de Compliment del Codi de Conducta els 
regals interinstitucionals que hagin estat acceptats d’acord amb el punt anterior, als 
efectes que en decideixi sobre el seu inventari i destinació.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 43 bis al principi de Transparència 

43 bis. Excepte quan aquestes circumstàncies puguin posar en perill les funcions 
preventives, de detecció i persecució de pràctiques fraudulentes de l’Oficina i/o les 
anàlogues dutes a terme per altres poders públics, tots els actes i les actuacions 
derivades de l’aplicació d’aquest codi es faran en suport o format durador, de ma-
nera que es puguin conservar per un temps potencialment indefinit, i es sotmetran, 
mitjançant el seu reflex a la memòria d’activitat de l’Oficina els termes indicats a 
l’apartat 14bis, amb caràcter almenys anual, a la comissió competent del Parlament 
de Catalunya. 

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del segon paràgraf relatiu a l’apartat denominat Comitè de 
Compliment del Codi de Conducta 

El Comitè està integrat per tres membres que seran triats per un termini de 5 
anys, a proposta del Director de l’Oficina, pel Parlament de Catalunya amb els ma-
teixos requisits, incompatibilitats i procediments aplicables pel nomenament del Di-
rector de l’Oficina.
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Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat a l’apartat denominat Comitè de 
Compliment del Codi de Conducta

Pel cas que el Comitè hagués de conèixer d’un expedient relatiu al compliment 
d’aquest Codi en què el Director l’Oficina fos el subjecte implicat, el Comitè haurà de 
remetre la informació relativa a aquest a la comissió competent del Parlament 
de Catalunya. 

Palau del Parlament, 19 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP Cs 

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones al Circuit de 
Barcelona-Catalunya
250-01037/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 63402; 63508).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 63577).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a la 
urbanització Mas del Plata, de Cabra del Camp
250-01040/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 63403; 63509).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 63578).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el desdoblament de la via a la línia 3 de 
rodalia entre Parets del Vallès i la Garriga
250-01041/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63404).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la priorització de la rehabilitació de 
la línia entre Reus i Roda de Berà per al trànsit de mercaderies al 
Corredor Mediterrani
250-01042/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63405).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la mutilació genital femenina
250-01043/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 63406; 63510).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 63579).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el soterrament de les línies d’alta tensió 
de les zones urbanes
250-01044/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 63511).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 63580).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-01045/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63407).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de les revisions 
ginecològiques i obstètriques a les dones amb mobilitat reduïda
250-01046/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 63408; 63512).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 63581).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un museu de la Tàrraco 
romana
250-01047/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63409).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reposició del mamògraf del CAP El 
Castell, de Castelldefels
250-01048/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 63410; 63513).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 63582).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la seguretat en les obres de rehabilitació 
del barri de Sant Roc de Badalona
250-01049/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 63411; 63514).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 63583).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la dotació d’un servei d’urgència 
pediàtrica de vint-i-quatre hores a Sant Cugat del Vallès
250-01050/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63412).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Carnet Jove
250-01051/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 63413; 63515).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.06.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 63584).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.06.2017; 12:00 h.
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre l’harmonització 
de la renda nacional bruta a preus de mercat («Reglament RNB») 
pel qual es deroga la Directiva 89/130EE Euratom del Consell i el 
Reglament (CE Euratom) 1287/2003 del Consell
295-00168/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 20.06.2017 

Reg. 63219 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 22.06.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la armonización de la renta nacional bruta a precios de 
mercado («Reglamento RNB») por el que se deroga la Directiva 89/130/
CEE, Euratom del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1287/2003 
del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 329 final] 
[COM(2017) 329 final Anexo] [2017/0134 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 20.6.2017 COM(2017) 329 final 2017/0134 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la armonización de la renta nacional bruta a precios de mercado 
(«Reglamento RNB») por el que se deroga la Directiva 89/130/CEE, 
Euratom del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1287/2003 del 
Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La renta nacional bruta (RNB), constituye la base para el cálculo de la parte más 

importante de los recursos propios en el presupuesto de la Unión Europea (UE). El 
Reglamento (CE, Euratom) n.º 1287/2003 del Consejo, de 15 de julio de 2003, so-
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bre la armonización de la renta nacional bruta a precios de mercado1 («Reglamento 
RNB»), establece la base estadística para calcular y verificar las estadísticas sobre 
la RNB a efectos de los recursos propios.

La Comisión considera necesario revisar el Reglamento RNB por los siguientes 
motivos: 

– El 26 de mayo de 2014 se adoptó una nueva Decisión sobre recursos propios, a 
saber, la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, sobre el sistema de recursos 
propios de la Unión Europea2, la cual entró en vigor el 1 de octubre de 2016. Dicha 
Decisión establece que, para el cálculo de los recursos propios, la RNB de los Esta-
dos miembros se definirá de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 549/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Eu-
ropeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010).

– El 21 de mayo de 2013 se adoptó el SEC 20103, que se convirtió en septiembre 
de 2014 en la nueva norma para el cálculo de las cuentas nacionales en la UE. Sus-
tituye al Reglamento (CE) n.º 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo 
al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad4 (SEC 95).

– En el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo n.º 11/2013 «Corri-
giendo los datos sobre la renta nacional bruta (RNB): un enfoque más estructurado 
y preciso mejoraría la eficacia de la verificación de la Comisión»5 se formuló una 
serie de recomendaciones sobre la manera de mejorar esa labor.

– En la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo so-
bre el método de elaboración de las estadísticas de la UE: una visión para la próxi-
ma década»6 se realizan, entre otras cosas, propuestas para integrar los procesos de 
producción estadísticos, tales como la armonización de las fechas de transmisión 
de los datos de las cuentas nacionales y su integración en un único sistema de TI.

– Puesto que los datos sobre la RNB se utilizan para fines distintos de los recur-
sos propios y a fin de mantener la integridad estadística, se considera que una base 
jurídica distinta para la elaboración de estadísticas, a saber, el artículo 338, aparta-
do 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), sería más ade-
cuada que la actual base jurídica, es decir, la Decisión 2000/597/CE, Euratom del 
Consejo, de 29 de septiembre de 2000, sobre el sistema de recursos propios de las 
Comunidades Europeas7, que, en cualquier caso, ha sido derogada.

– El Sistema Estadístico Europeo (SEE) ha decidido concentrar sus compe-
tencias de comitología en un comité, el Comité del Sistema Estadístico Europeo 
(CSEE); lo cual significa que el Comité RNB existente debe sustituirse por un gru-
po formal de expertos.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El contenido de la propuesta es muy similar al Reglamento (CE, Euratom) n.º 

1287/2003. No obstante, las disposiciones de la propuesta se repartirán entre un Re-
glamento adoptado por el Consejo y el Parlamento Europeo y una Decisión de la 
Comisión que defina las actividades del grupo formal de expertos que va a sustituir 
al Comité RNB.

Coherencia con otras políticas de la Unión
No procede.

1. DO L 181 de 19.7.2003, p. 1.
2. DO L 168 de 7.6.2014, p. 105.
3. DO L 174 de 26.6.2013, p. 1.
4. DO L 310 de 30.11.1996, p. 1.
5. DO C 362 de 12.12.2013, p. 2.
6. COM(2009) 404 de 10.8.2009.
7. DO L 253 de 7.10.2000, p. 42.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El artículo 338 del TFUE proporciona la base jurídica para las estadísticas eu-

ropeas. Conforme a su apartado 1, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arre-
glo al procedimiento legislativo ordinario, adoptan medidas para la elaboración de 
estadísticas cuando es necesario para que la UE desempeñe su función. Por otra 
parte, en su apartado 2 se establecen los requisitos para la elaboración de estadísti-
cas europeas y se declara que estas han de cumplir los estándares de imparcialidad, 
fiabilidad, objetividad, independencia científica, rentabilidad y secreto estadístico.

La utilización del artículo 338, apartado 1, del TFUE como base jurídica supo-
ne un cambio con respecto al Reglamento (CE, Euratom) n.º 1287/2003, cuya base 
jurídica era el artículo 8, apartado 2, de la decisión vigente anteriormente sobre re-
cursos propios, a saber, la Decisión 2000/597/CE, Euratom. La nueva decisión sobre 
recursos propios (Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo) no contiene ningu-
na base jurídica similar que permita adoptar un nuevo Reglamento RNB.

El principal objetivo del presente Reglamento es armonizar la RNB con el Re-
glamento (UE) n.º 549/2013, cuya la base jurídica es también el artículo 338, aparta-
do 1, del TFUE. Además, los datos sobre la RNB se utilizan para fines distintos de 
los recursos propios, en particular para las políticas económicas nacionales y varias 
políticas de la Unión. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el artículo 338, 
apartado 1, del TFUE constituye una base jurídica pertinente y adecuada. Mediante 
el artículo 338, apartado 1, del TFUE, es posible tener en cuenta y apoyar la política 
esbozada en la nueva decisión sobre recursos propios y, al mismo tiempo, destacar 
el contenido de mayor alcance, desde el punto de vista estadístico, de esta nueva 
propuesta de Reglamento.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La propuesta no forma parte de las competencias exclusivas de la Unión, por lo 

que se aplica el principio de subsidiariedad.
La presente propuesta de Reglamento se ha elaborado con el fin de reforzar la 

comparabilidad, la fiabilidad y la exhaustividad del agregado de la RNB. Los datos 
sobre la RNB solo pueden verificarse a nivel de la UE para determinar las contri-
buciones al presupuesto de la UE. Los Estados miembros por separado no pueden 
alcanzar de manera suficiente los objetivos de la acción propuesta a fin de garantizar 
la comparabilidad, la fiabilidad y la exhaustividad. Puede actuarse de manera más 
eficiente a nivel de la UE, mediante un acto jurídico de la UE.

Por consiguiente, la Unión puede adoptar medidas en este ámbito con arreglo al 
principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado.

Proporcionalidad
La propuesta abarca la recogida de los datos sobre la RNB. De conformidad con 

el artículo 10, apartado 1, del SEC 2010, que es una disposición transitoria, el ré-
gimen uniforme definitivo para la recaudación de los recursos propios debe seguir 
siendo el SEC 95 mientras siga estando vigente la Decisión 2007/436/CE, Euratom 
del Consejo de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos propios de las Co-
munidades Europeas8. Se ha sustituido la Decisión 2007/436/CE, Euratom, por lo 
que la recogida de los datos sobre la RNB debe adaptarse en consecuencia.

Los cambios propuestos con respecto a la situación existente con el Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 1287/2003 consisten en adaptar la comunicación de los datos so-
bre la RNB al SEC 2010 e introducir el CSEE como el comité pertinente para la co-
mitología en lugar del Comité RNB como parte de una nueva estructura del SEE, a 
fin de mejorar la coordinación y la asociación en una estructura piramidal clara en 

8. DO L 163 de 23.6.2007, p. 17.
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el SEE, en la que el CSEE sea el máximo órgano estratégico. En febrero de 20129, el 
CSEE apoyó este nuevo planteamiento.

La presente propuesta no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos del 
Reglamento.

Elección del instrumento
El instrumento es el mismo que el utilizado en la legislación actual. No obstante, 

una vez que este Reglamento haya entrado en vigor se necesitará una Decisión de la 
Comisión para crear el grupo de expertos RNB.

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

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
Cabe señalar que este Reglamento es una simple actualización del actualmen-

te vigente y que es necesaria para tener en cuenta el nuevo fundamento jurídico, la 
nueva Decisión sobre los recursos propios y la legislación conexa, el SEC 2010, y 
las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas Europeo en su audito-
ría especial.

Según las normas de la Comisión, se siguió el sistema de Eurostat para la eva-
luación de la legislación vigente, que incluyó la evaluación del programa estadístico 
europeo10 y constituyó una parte central de todo el proceso. Además, cada año se 
realizan encuestas a los usuarios con el fin de mejorar el conocimiento acerca de 
ellos, de sus necesidades y de su satisfacción con los servicios proporcionados por 
Eurostat. Los resultados de la evaluación son utilizados por Eurostat para mejorar 
tanto el proceso de elaboración de la información estadística como su producción 
estadística. También se integran en diversos planes estratégicos, como el programa 
de trabajo y el plan de gestión.

Hasta 2013 se llevaron a cabo periódicamente exámenes continuados sobre los 
productos de Eurostat entre las partes interesadas (usuarios y Estados miembros). El 
más reciente, relativo a las cuentas nacionales, tuvo lugar en 201011. Abarcó la tota-
lidad del conjunto de cuentas nacionales pero los resultados son pertinentes para la 
RNB, que es un agregado clave.

La satisfacción de los usuarios correspondiente a una serie de factores se mide 
mediante el índice de satisfacción12. La satisfacción de los usuarios correspondiente 
a la comparabilidad entre países y regiones (un elemento clave de la presente pro-
puesta) era de 0,8. Se aplicó una recomendación relativa a la mejora de los metada-
tos.

En cuanto al Comité RNB, que será sustituido por el grupo formal de expertos, 
se obtuvieron calificaciones altas del índice de satisfacción para la posibilidad de 
que los Estados miembros realicen sus contribuciones y preparen las decisiones en 
el seno del Comité RNB (1,0), la función del Comité RNB a la hora de contribuir al 
desarrollo de la metodología en el ámbito de las cuentas nacionales (1,0) y la eficacia 
general del Comité RNB (0,83). Respecto de esto último y en respuesta a las obser-
vaciones en texto libre, se han producido mejoras por lo que se refiere al idioma de 
las reuniones (ahora en inglés, ya que los intérpretes no siempre entendían bien las 
cuestiones técnicas) y la disponibilidad de los inventarios relativos a la RNB. Asi-
mismo, se puso en práctica una propuesta para encontrar la mejor solución metodo-
lógica para el cálculo y la asignación de los SIFMI.

9. Duodécima reunión del CSEE, 12 de febrero de 2012.
10. Véase http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation 
11. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4375784/08-National+Accounts-RR-2011.pdf/
12. El índice de satisfacción se define como el número de opiniones positivas («bien» o «muy bien»), menos el 
número de opiniones negativas («mal» o «muy mal») dividido por el número de opiniones positivas y negativas. 
Puede tomar valores entre - 1 y 1. Es igual a 1 si no hay opiniones negativas («mal» o «muy mal») y es igual a 
-1 si no hay opiniones positivas («bien» o «muy bien»).

http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4375784/08-National+Accounts-RR-2011.pdf/
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Cada año el Comité de la RNB, en su reunión de otoño, emite un dictamen sobre 
la adecuación de los datos sobre la RNB a efectos de los recursos propios. Su dicta-
men ha sido siempre positivo.

Consultas con las partes interesadas
La propuesta fue tratada en detalle durante las reuniones del Comité RNB en 

2012 (dos sesiones), en 2013 (dos sesiones), en 2015 (una sesión) y en 2016 (dos se-
siones). Se respalda la propuesta sobre la transmisión de los datos y los informes 
de calidad, los inventarios de la RNB, la mejora de la integración del Comité RNB 
en la estructura general de gobernanza del Sistema Estadístico Europeo (SEE), el 
procedimiento de verificación y las visitas de información. El Comité RNB acoge 
favorablemente la propuesta de armonización de la fecha de notificación de la RNB 
con el programa de transmisión del SEC y la fecha de notificación del PDE de 30 
de septiembre.

El CSEE refrendó el texto en su sesión de mayo de 2013 y fue consultado sobre 
un texto revisado en mayo de 2017. En la reunión de directores de estadísticas ma-
croeconómicas también se informó periódicamente de las novedades.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Las autoridades estadísticas nacionales de los Estados miembros fueron consul-

tadas en el marco del Comité RNB y en la reunión de directores de estadísticas ma-
croeconómicas (véase anteriormente).

La presente propuesta también incorpora las recomendaciones del Tribunal de 
Cuentas Europeo en su informe especial sobre la RNB.

Evaluación de impacto
La propuesta impone una menor carga a los Estados miembros que en la actuali-

dad, ya que si no se pasa al SEC 2010 a efectos de los recursos propios, sería nece-
sario que los Estados miembros elaborasen un doble conjunto de cuentas, uno para 
cada norma. Sincronizar la transmisión de los datos relativos a los recursos propios 
RNB con la transmisión de los datos relativos a otros fines de la contabilidad nacio-
nal (por ejemplo, los agregados de las cuentas nacionales, las estadísticas sobre deu-
da y déficit excesivo) también reduce también la carga que supone la presentación 
de información para los Estados miembros.

El cambio al SEC 2010 mejorará la calidad de los datos utilizados para los re-
cursos propios RNB.

Adecuación regulatoria y simplificación
La propuesta cumple los objetivos de simplificación del programa REFIT, en 

parte, al sincronizar la transmisión de los datos relativos a los recursos propios RNB 
con la transmisión de los datos relativos a otros fines de la contabilidad nacional y, 
en parte, por el cambio al SEC 2010 a efectos de los recursos propios a fin de evitar 
que los Estados miembros elaboren un doble conjunto de cuentas, uno correspon-
diente al SEC 2010 y el otro, al SEC 95.

Dado que la propuesta solo afecta a los contables nacionales de los Estados 
miembros, las empresas no se ven afectadas por la propuesta.

Derechos fundamentales
No procede.

4. Repercusiones presupuestarias
No se necesitarán recursos presupuestarios adicionales.
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Al igual que en el caso del actual Reglamento RNB, se prevé la presentación de 

un informe sobre su aplicación al cabo de tres años, es decir, antes del 31 de diciem-
bre de 2022. En él se incluirán cuestiones como la actualidad y calidad de los inven-
tarios de la RNB y de los datos sobre la RNB, el funcionamiento del grupo formal 
de expertos y del SEE y las mejoras aportadas a la RNB.

No antes de cinco años después de la fecha de aplicación del presente Reglamen-
to, la Comisión llevará a cabo una evaluación del presente Reglamento y presentará 
un informe sobre las principales conclusiones al Parlamento Europeo y al Consejo. 
La evaluación se llevará a cabo de conformidad con las directrices para la mejora 
de la legislación13.

Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la información necesaria 
para la preparación de dicho informe.

El Tribunal de Cuentas Europeo examina exhaustivamente la verificación de la 
RNB a efectos de los recursos propios en el capítulo relativo a los ingresos de su 
informe anual.

En la reunión de directores de estadísticas macroeconómicas se informa sobre 
las actividades en este ámbito dos veces al año.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
Ninguno.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La estructura de la propuesta se basa en el actual Reglamento RNB. Las princi-

pales modificaciones pueden resumirse de la manera siguiente: 

Exposición de motivos y considerandos
Para destacar la integridad estadística a la hora de recopilar y armonizar la RNB, 

la base jurídica es el artículo 338, apartado 1, del TFUE. Se ha añadido una referen-
cia a la nueva legislación estadística14 y al Código de buenas prácticas de las estadís-
ticas europeas15, así como a la legislación en materia de recursos propios.

Artículo 1: definición
Este artículo define el PIB y la RNB. No hay ningún cambio sustancial; se trata 

de una actualización de la norma que se utilizará al pasar del SEC 95 al SEC 2010.

Artículo 2: envío de datos, revisiones e informes de calidad
Se propone que los datos se envíen a Eurostat a más tardar el 30 de septiembre, 

en vez del 22 de septiembre. Ello tiene por objetivo coincidir con la fecha de trans-
misión de datos de las cuentas nacionales y, por lo tanto, reducir la carga de la res-
puesta para los Estados miembros.

Artículo 3: inventario de la RNB
Adaptación al SEC 2010. Debido a la duración del procedimiento para ratificar 

la legislación en materia de recursos propios, el plazo para proporcionar los inven-
tarios ya ha vencido. Este artículo prevé también un calendario para la actualización 
de los inventarios.

Artículo 4: grupo de expertos de la RNB
La Comisión ha propuesto una nueva estructura del SEE para mejorar la coor-

dinación y la asociación en una estructura piramidal clara del SEE, en la que el 

13. SWD(2015) 111.
14. Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a 
la estadística europea (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164). 
15. Aprobado por el CSEE el 28 de septiembre de 2011.
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CSEE es el máximo organismo estratégico. Un aspecto de esta racionalización es 
concentrar las competencias de comitología en manos del CSEE. En febrero de 
201216, el CSEE apoyó este nuevo planteamiento. Como consecuencia de ello, el tra-
bajo ajeno al ámbito de la comitología que realiza actualmente el Comité RNB, in-
cluido el dictamen anual sobre la adecuación de los datos sobre la RNB presentados 
cada año por los Estados miembros a fines de los recursos propios, será responsabi-
lidad de un nuevo grupo formal de expertos creado por la Comisión. La definición 
de la mayoría de las tareas ajenas al ámbito de la comitología definidas en el actual 
Reglamento RNB de las que se encarga el Comité RNB se traslada ahora a la De-
cisión de la Comisión.

Artículo 5: procedimiento de verificación. Aclaraciones sobre la correcta aplica-
ción del SEC. Mejora de los procedimientos de elaboración

La Comisión seguirá siendo responsable de verificar las fuentes y métodos rela-
tivos a la RNB. Con la adopción del SEC 2010, la Comisión también se convierte en 
responsable de aclarar la correcta aplicación del SEC 2010.

Artículo 6: visitas de información
El texto del actual Reglamento RNB permite «visitas de información» pero no 

precisa qué han de conllevar. Estas visitas podrían examinar asuntos «cualitativos» 
(es decir, la conformidad con el SEC 2010) o «cuantitativos» (es decir, la verifica-
ción directa de los cálculos). El Tribunal de Cuentas Europeo ha recomendado a la 
Comisión (Eurostat) que se centre más en estos últimos.

Las visitas de información para la RNB son distintas de las relativas a los recur-
sos propios debido a que es más probable que Eurostat posea el conocimiento de la 
metodología del SEC, mientras que es más común que sean los Estados miembros 
quienes poseen el conocimiento práctico de aplicar dicha metodología para producir 
estimaciones nacionales.

Artículo 7
Se asigna al CSEE la función de asistir a la Comisión a la hora de adoptar medi-

das de comitología necesarias para la armonización de la RNB. Por consiguiente, el 
CSEE sustituye al Comité RNB, que dejará de existir.

Artículo 8: informe 
La Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 9: derogación de disposiciones legales vigentes
Pese a la derogación del Reglamento RNB y de la Directiva PNB actuales, es 

preciso mantener las decisiones adoptadas con arreglo a ambos instrumentos.

2017/0134 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la armonización de la renta nacional bruta a precios de mercado 
(«Reglamento RNB») por el que se deroga la Directiva 89/130/CEE, 
Euratom del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1287/2003 del 
Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 338, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 

16. Duodécima reunión del CSEE, 12 de febrero de 2012.
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(1) La parte creciente de los recursos propios de la Unión basada en la renta na-
cional bruta a precios de mercado (denominada en adelante «RNB») de los Estados 
miembros requiere que se refuerce aún más la comparabilidad, la fiabilidad y la ex-
haustividad de este agregado.

(2) La integridad estadística mediante el cumplimiento de los principios del Có-
digo de buenas prácticas de las estadísticas europeas, revisado y actualizado por el 
Comité del Sistema Estadístico Europeo el 28 de septiembre de 2011, y del Regla-
mento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo17, es de especial 
importancia cuando se están utilizando directamente las estadísticas para fines ad-
ministrativos.

(3) Estos datos son también un importante instrumento analítico para la coordi-
nación de las políticas económicas nacionales y para diversas políticas de la Unión.

(4) De conformidad con el artículo  2, apartado  7, de la Decisión 2014/335/
UE, Euratom del Consejo, a efectos del cálculo de los recursos propios, la RNB se 
entiende como una RNB anual a precios de mercado, tal y como se contempla en el 
anexo A del Reglamento (UE) n.º 549/2013 (en lo sucesivo, «SEC 2010»). Además, 
se derogó la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo18, de conformidad con el 
artículo 10, apartado 1, de la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo19 y sin 
perjuicio de lo dispuesto en su artículo 10, apartado 2.

(5) Es esencial que los datos sobre la RNB sean comparables y, por lo tanto, es 
preciso que se respeten las correspondientes definiciones y normas contables del 
SEC 2010. A este fin, los procedimientos de evaluación y los datos básicos realmen-
te utilizados deberían permitir la correcta aplicación de las definiciones y normas 
contables del SEC 2010.

(6) Es esencial que las fuentes y los métodos utilizados para elaborar la RNB 
sean fiables. Esto significa que, en la medida de lo posible, deben aplicarse técnicas 
bien fundadas a unas estadísticas de base que sean sólidas, adecuadas y actualiza-
das.

(7) Es imprescindible que los datos sobre la RNB sean exhaustivos y, en conse-
cuencia, han de tener en cuenta las actividades que no se declaran en las encuestas 
estadísticas o a las autoridades fiscales, de la seguridad social u otras autoridades 
administrativas. Una mejor cobertura de la RNB presupone desarrollar bases esta-
dísticas y procedimientos de evaluación idóneos y realizar los ajustes necesarios.

(8) A fin de garantizar la existencia de condiciones uniformes para la ejecución 
del presente Reglamento proporcionando datos sobre la RNB a efectos de los re-
cursos propios, es preciso conferir competencias de ejecución a la Comisión para 
adoptar medidas relativas al inventario de las fuentes y los métodos utilizados para cal-
cular la RNB y sus componentes de acuerdo con el SEC 2010, así como medidas 
destinadas a mejorar la comparabilidad, fiabilidad y exhaustividad de la RNB de 
los Estados miembros. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo20.

(9) El Reglamento (UE, Euratom) n.º 608/2014 del Consejo21 contempla la reali-
zación de visitas de inspección en los Estados miembros para fines de verificación 

17. Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo 
a la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008, relativo a la trans-
misión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto 
estadístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo, sobre la estadística comunitaria, y la Decisión 89/382/
CEE, Euratom del Consejo, por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Euro-
peas (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164).
18. Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos propios 
de las Comunidades Europeas (DO L 163 de 23.6.2007, p. 17).
19. Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios 
de la Unión Europea (DO L 168 de 7.6.2014, p. 105).
20. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
21. Reglamento (CEE, Euratom) n.º 608/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, por el que se establecen me-
didas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión Europea (DO L 168 de 7.6.2014, p. 29).
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de los recursos propios. Además de dichas inspecciones, la Comisión debe estar 
facultada para llevar a cabo visitas de información relativas a la RNB con el fin de 
garantizar que los datos sobre la RNB sean comparables, fiables y exhaustivos. La 
participación de los representantes de autoridades nacionales de estadística en visi-
tas de información sobre la RNB a otros Estados miembros deben contribuir a au-
mentar la transparencia del proceso de verificación de la RNB.

(10) Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 223/2009, 
se solicitó al CSEE que prestase su orientación experta en la materia.

(11) El Comité RNB contemplado en el artículo 4 del Reglamento (CE, Eura-
tom) n.º 1287/2003 del Consejo22 ha emitido dictámenes y ha asesorado y asistido 
a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución. En el marco de la 
estrategia para una nueva estructura del Sistema Estadístico Europeo (SEE), dirigi-
da a mejorar la coordinación y la asociación en una estructura piramidal clara del 
Sistema, el Comité del Sistema Estadístico Europeo, creado por el Reglamento (CE) 
n.º 223/2009, debe desempeñar un papel consultivo y ayudar a la Comisión en el 
ejercicio de sus competencias de ejecución. A tal efecto, el Comité RNB debe sus-
tituirse por el CSEE, con el fin de ayudar a la Comisión en el ejercicio de sus com-
petencias de ejecución en el marco del presente Reglamento. No obstante, a efectos 
de las demás funciones antes desempeñadas por el Comité RNB en virtud del Re-
glamento (CE, Euratom) n.º 1287/2003, y que no están relacionadas con la asistencia 
en el ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión, la Comisión debe 
crear un grupo formal de expertos que le presten asistencia para esos otros fines.

(12) La Directiva 89/130/CEE, Euratom del Consejo23 y el Reglamento (CE, Eu-
ratom) n.º 1287/2003 han creado un procedimiento para verificar y evaluar la com-
parabilidad, la fiabilidad y la exhaustividad del PNB y de la RNB en el seno de los 
Comités RNB y PNB en los que los Estados miembros y la Comisión cooperan 
estrechamente. Dicho procedimiento debe adaptarse para tener en cuenta la utili-
zación de la RNB conforme al SEC 2010 a efectos de los recursos propios, el calen-
dario revisado para la puesta a disposición de los recursos propios y las novedades 
relativas al Sistema Estadístico Europeo. Procede, por lo tanto, derogar dichos actos.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Capítulo I. Definición y cálculo de la renta nacional bruta a precios de 
mercado

Artículo 1
1. La renta nacional bruta a precios de mercado (RNB) y el producto interior 

bruto a precios de mercado (PIB) deberán definirse de conformidad con el Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010), establecido mediante el 
Reglamento (UE) n.º 549/2013.

2. De conformidad con el punto  8.89 del anexo A del Reglamento (UE) 
n.º 549/2013, el PIB es el resultado final de la actividad productiva de las unidades 
de producción residentes. Puede definirse de tres formas: 

a) el enfoque de la producción: el PIB es igual a la suma de los valores añadidos 
brutos de los diversos sectores institucionales o de las diferentes ramas de actividad, 
más los impuestos y menos las subvenciones sobre los productos (que no se asignan 
a los sectores y a las ramas de actividad). También es igual al saldo de la cuenta de 
producción del total de la economía; 

b) el enfoque del gasto: el PIB es igual a la suma de los empleos finales de bie-
nes y servicios de las unidades institucionales residentes (consumo final y forma-

22. Reglamento (CE, Euratom) n.º 1287/2003 del Consejo, de 15 de julio de 2003, sobre la armonización de la 
renta nacional bruta a precios de mercado («Reglamento RNB») (DO L 181 de 19.7.2003, p. 1)
23. Directiva 89/130/CEE, Euratom del Consejo, de 13 de febrero de 1989, relativa a la armonización del esta-
blecimiento del producto nacional bruto a precios de mercado (DO L 49 de 21.2.1989, p. 26).
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ción bruta de capital), más las exportaciones y menos las importaciones de bienes 
y servicios; 

c) el enfoque de la renta: el PIB es igual a la suma de los empleos de la cuenta 
de explotación del total de la economía (remuneración de los asalariados, impuestos 
menos subvenciones sobre la producción y las importaciones, excedente de explota-
ción bruto y renta mixta bruta del total de la economía).

3. De conformidad con el punto  8.94 del anexo A del Reglamento (UE) 
n.º 549/2013, la RNB representa la renta primaria total a cobrar por las unidades 
institucionales residentes: remuneración de los asalariados, impuestos menos sub-
venciones a la producción y las importaciones, rentas de la propiedad (la diferencia 
entre las rentas a cobrar y a pagar), excedente de explotación bruto y renta mixta 
bruta. La RNB es igual al PIB menos las rentas primarias a pagar por las unidades 
institucionales residentes a unidades institucionales no residentes, más las rentas 
primarias del resto del mundo a cobrar por las unidades institucionales residentes.

Capítulo II. Transmisión de los datos de la RNB e información adicional

Artículo 2
1. Los Estados miembros elaborarán la RNB de acuerdo con el artículo 1 en el 

contexto de la elaboración ordinaria de las cuentas nacionales.
2. Antes de finales de septiembre de cada año, los Estados miembros facilitarán 

a la Comisión (Eurostat), en el contexto de la elaboración de sus cuentas nacionales, 
las cifras para el agregado RNB y sus componentes, de acuerdo con las definiciones 
a que hace referencia el artículo 1. Los totales correspondientes al PNB y sus com-
ponentes podrán presentarse de acuerdo con los tres enfoques que se mencionan en 
el artículo 1, apartado 2. Las cifras facilitadas cubrirán el año anterior y todos los 
cambios introducidos en las cifras de los años anteriores.

3. Cuando comuniquen los datos previstos en el apartado 2, los Estados miem-
bros transmitirán a la Comisión (Eurostat) un informe sobre la calidad de los datos 
sobre la RNB. Dicho informe proporcionará la información necesaria para mostrar 
de qué manera se ha calculado el agregado y, en concreto, describirá todo cambio 
significativo aportado a las fuentes y a los métodos utilizados y explicará las revi-
siones realizadas sobre las estimaciones anteriores de la RNB.

Artículo 3
1. A fin de garantizar la plena conformidad con el SEC 2010, los Estados miem-

bros facilitarán a la Comisión (Eurostat) un inventario de las fuentes y de los méto-
dos utilizados para calcular la RNB y sus componentes de acuerdo con el SEC 2010.

2. La Comisión determinará, mediante actos de ejecución, la estructura y el con-
tenido detallados del inventario contemplado en el apartado 1, así como el calenda-
rio para su actualización. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 7, apartado 2.

3. Para facilitar la realización de análisis comparables de la conformidad, la Co-
misión elaborará una guía del inventario en estrecha colaboración con el grupo de 
expertos mencionado en el artículo 4.

Capítulo III. Procedimientos y comprobación de los cálculos de la RNB

Artículo 4
La Comisión creará un grupo formal de expertos, compuesto por representan-

tes de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión, para 
asesorar a la Comisión sobre la comparabilidad, la fiabilidad y la exhaustividad de 
los cálculos de la RNB y para que exprese su opinión al respecto, así como a fin de 
examinar las cuestiones sobre la aplicación del presente Reglamento y para emitir 
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dictámenes anuales sobre la adecuación de los datos sobre la RNB transmitidos por 
los Estados miembros a efectos de los recursos propios.

Artículo 5
1. La Comisión comprobará las fuentes y métodos que figuran en el inventario a 

que se refiere el artículo 3, apartado 1. En este contexto, se utilizará un modelo para 
la verificación elaborado por la Comisión en estrecha colaboración con el grupo de 
expertos contemplado en el artículo 4. El modelo se basará en el principio de la re-
visión por pares y la relación coste-eficacia.

2. La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, las medidas necesarias 
para que los datos sobre la RNB sean más comparables, fiables y exhaustivos. Di-
chos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de exa-
men a que se refiere el artículo 7, apartado 2.

Artículo 6
1. Sin perjuicio de las inspecciones previstas en el artículo 2 del Reglamento 

(UE, Euratom) n.º 608/2014, la Comisión (Eurostat) podrá efectuar visitas de in-
formación en los Estados miembros sobre la RNB cuando se considere apropiado.

2. A la hora de llevar a cabo las visitas de información en los Estados miembros, 
la Comisión (Eurostat) podrá solicitar la asistencia de expertos en las cuentas nacio-
nales que representen a las autoridades nacionales de estadística.

Los expertos en las cuentas nacionales estarán inscritos en una lista elaborada a 
partir de las propuestas voluntarias remitidas a la Comisión (Eurostat) por las auto-
ridades nacionales encargadas de la notificación de las cuentas nacionales.

La participación de los Estados miembros en dichas visitas es voluntaria.

Artículo 7
1. La Comisión estará asistida por el Comité del Sistema Estadístico Europeo 

creado en virtud del Reglamento (CE) n.º 223/2009. Dicho comité será un comité en 
el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

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

Capítulo IV. Disposiciones finales

Artículo 8
A más tardar el 31 de diciembre de 2022, la Comisión presentará un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente Reglamento.

Artículo 9
Quedan derogados la Directiva 89/130/CEE, Euratom y el Reglamento (CE, Eu-

ratom) n.º 1287/2003.
Las referencias a los actos derogados se entenderán hechas al presente Regla-

mento y se leerán con arreglo a las tablas de correspondencias que figura en el ane-
xo del mismo.

Artículo 10
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

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

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

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre els 
viatges als Estats Units d’Amèrica amb el president de la Generalitat
354-00158/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 27, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 468.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre el Pla Japó del Govern de Catalunya 2016-2019 i sobre 
el Pla Marroc del Govern de Catalunya 2014-2017
354-00165/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 27, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 468.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre les actuacions desenvolupades o en execució del Pla 
estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea durant 
el 2016
354-00166/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 27, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 468.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre el canvi 
en la presidència del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
354-00178/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 27, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 468.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre el 
nomenament de Neus Colet Arean com a presidenta del Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic
354-00181/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 27, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 468.

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

Sol·licitud de compareixença de Ruben Suriñach Padilla, membre 
de la Xarxa d’Economia Solidària, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre l’economia col·laborativa
356-00632/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 26, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 469.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Royo Mariné, secretari 
general del Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, davant 
la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència perquè informi sobre les despeses de la Generalitat 
en favor d’Independent Diplomat i sobre les circumstàncies que van 
motivar els serveis d’aquesta companyia
356-00684/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 27, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 468.

Sol·licitud de compareixença del secretari general de Treball, Afers 
Socials i Famílies davant la Comissió de Treball perquè informi sobre 
la modificació de la Llei de cooperatives
356-00688/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.
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Sol·licitud de compareixença de la directora general de la Inspecció 
de Treball davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la 
modificació de la Llei de cooperatives
356-00689/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Economia 
Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa davant la 
Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei de 
cooperatives
356-00690/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.

Sol·licitud de compareixença de Perfecto Alonso i Tejera, en 
representació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, 
davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la modificació de 
la Llei de cooperatives
356-00691/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.

Sol·licitud de compareixença de Cristina Grau, en representació de 
la Xarxa d’Economia Solidària, davant la Comissió de Treball perquè 
informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives
356-00692/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.
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Sol·licitud de compareixença d’Antoni Iborra i Plans, en representació 
de Càrnies en Lluita, davant la Comissió de Treball perquè informi 
sobre la modificació de la Llei de cooperatives
356-00693/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.

Sol·licitud de compareixença de Montse Castañé, coordinadora 
obrera i sindical, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre 
la modificació de la Llei de cooperatives
356-00694/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.

Sol·licitud de compareixença de Manuel Prieto, en representació de 
la Confederació General del Treball d’Osona, davant la Comissió de 
Treball perquè informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives
356-00695/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 15 de la Comissió de Treball, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.

Sol·licitud de compareixença d’Anna Franquesa i Roca, alcaldessa 
de Santa Eugènia de Berga, davant la Comissió de Treball perquè 
informi sobre la modificació de la Llei de cooperatives
356-00696/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la 
situació laboral de les cooperatives càrnies
356-00698/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la 
situació laboral de les cooperatives càrnies
356-00699/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.

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

Compareixença de Senén Florensa, president executiu de l’Institut 
Europeu de la Mediterrània, davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar 
sobre les línies d’actuació d’aquest institut
357-00203/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 468.

Compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i 
Famílies davant la Comissió de Treball per a informar sobre la 
modificació de la Llei de cooperatives
357-00559/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Treball, tinguda el 22.06.2017, 
DSPC-C 467.

Compareixença de la directora general de la Inspecció de Treball 
davant la Comissió de Treball per a informar sobre la modificació de 
la Llei de cooperatives
357-00560/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Treball, tinguda el 22.06.2017, 
DSPC-C 467.
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Compareixença del director general d’Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa davant la Comissió de 
Treball per a informar sobre la modificació de la Llei de cooperatives
357-00561/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Treball, tinguda el 22.06.2017, 
DSPC-C 467.

Compareixença d’Anna Franquesa i Roca, alcaldessa de Santa 
Eugènia de Berga, davant la Comissió de Treball per a informar sobre 
la modificació de la Llei de cooperatives
357-00562/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Treball, tinguda el 22.06.2017, 
DSPC-C 467.

Compareixença d’una representació de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió de Treball per a informar sobre la 
situació laboral de les cooperatives càrnies
357-00563/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Treball, tinguda el 22.06.2017, 
DSPC-C 467.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant 
la Comissió de Treball per a informar sobre la situació laboral de les 
cooperatives càrnies
357-00564/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.



BOPC 450
27 de juny de 2017

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 35 

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Treball, tinguda el 22.06.2017, 
DSPC-C 467.

Compareixença de Montse Castañé, coordinadora obrera i sindical, 
davant la Comissió de Treball per a informar sobre la modificació de 
la Llei de cooperatives
357-00565/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Treball, tinguda el 22.06.2017, 
DSPC-C 467.

Compareixença d’Antoni Iborra i Plans, en representació de Càrnies 
en Lluita, davant la Comissió de Treball per a informar sobre la 
modificació de la Llei de cooperatives
357-00566/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Treball, tinguda el 22.06.2017, 
DSPC-C 467.

Compareixença de Perfecto Alonso i Tejera, en representació de la 
Confederació de Cooperatives de Catalunya, davant la Comissió de 
Treball per a informar sobre la modificació de la Llei de cooperatives
357-00567/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Treball, tinguda el 22.06.2017, 
DSPC-C 467.
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Compareixença de Moisés Lara, en representació de la Xarxa 
d’Economia Solidària, davant la Comissió de Treball per a informar 
sobre la modificació de la Llei de cooperatives
357-00568/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 15, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 467.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Treball, tinguda el 22.06.2017, 
DSPC-C 467.

Compareixença de Ruben Suriñach Padilla, membre de la Xarxa 
d’Economia Solidària, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
per a informar sobre l’economia col·laborativa
357-00569/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 26, tinguda el 
22.06.2017, DSPC-C 469.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 38, convocada per al 28 de juny de 2017

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 449)

Al BOPC 449, pàgina 23

On hi diu:
«3. Projecte de llei de l’arquitectura. Tram. 200-00003/11. Comissió de Treball. 

Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 446).»

Hi ha de dir:
«3. Projecte de llei de l’arquitectura. Tram. 200-00003/11. Comissió de Territori. 

Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 446).»
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