
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 129/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 21/2021, 
pel qual es crea el Fons extraordinari addicional 2021 per als ens locals
203-00012/13
Adopció 9

Resolució 130/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 20/2021, 
de modificació del Decret llei 41/2020, del 10 de novembre, de mesures extraordi-
nàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure 
i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19
203-00010/13
Adopció 9

Resolució 131/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 22/2021, 
de modificació de l’article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, relatiu a l’acreditació d’una tercera 
llengua per part de l’estudiantat de grau de les universitats catalanes
203-00011/13
Adopció 10

1.10. Acords i resolucions

Resolució 119/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la situació dels professionals 
del Centre Sociosanitari del Solsonès
250-00057/13
Correcció d’errades de publicació (BOPC 136) 10

Resolució 132/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement de l’Admi-
nistració Autònoma del Nord-est de Síria i l’impuls d’una xarxa de solidaritat amb 
aquest país
250-00225/13
Adopció 11

Resolució 133/XIV del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió d’Estudi 
sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
252-00005/13
Adopció 12

1.15. Mocions

Moció 26/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’exercici de la competència de la 
seguretat pública
302-00034/13
Aprovació 13

Moció 27/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’arrelament a Catalunya de la nar-
coeconomia de la marihuana i de la criminalitat associada
302-00037/13
Aprovació 14

Moció 28/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat ciutadana
302-00041/13
Aprovació 16
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Moció 29/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la discriminació de Catalunya per 
part de l’Estat i de rebuig a la decisió del Tribunal de Comptes relativa als avals del 
Fons Complementari de Riscos de la Generalitat
302-00035/13
Aprovació 17

Moció 30/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’acompanyament i l’atenció a les 
dones víctimes de violència masclista
302-00036/13
Aprovació 18

Moció 31/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’escola inclusiva i la lluita contra 
la segregació escolar
302-00038/13
Aprovació 20

Moció 32/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la gent jove
302-00039/13
Aprovació 21

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la T-Mobilitat
300-00048/13
Substanciació 23

Interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’Administració de justícia
300-00049/13
Substanciació 23

Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’Afganistan i el paper de la Generalitat 
en l’acollida de refugiats i el respecte als drets humans
300-00050/13
Substanciació 23

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat pública i la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra
300-00051/13
Substanciació 23

Interpel·lació al Govern sobre l’escola a Catalunya
300-00052/13
Substanciació 24

Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels espais agraris
300-00053/13
Substanciació 24

Interpel·lació al Govern sobre l’acció econòmica per a combatre la concentració de 
la riquesa i les desigualtats socials
300-00054/13
Substanciació 24

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat
300-00055/13
Substanciació 24

Interpel·lació al Govern sobre l’autonomia universitària
300-00056/13
Substanciació 24

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 Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es modifiquen la Directiva (UE) 2018/2001 
del Parlament Europeu i del Consell, el Reglament (UE) 2018/1999 del Parlament 
Europeu i del Consell i la Directiva 98/70/CE del Parlament Europeu i del Consell 
pel que fa a la promoció de l’energia procedent de fonts renovables i es deroga la 
Directiva (UE) 2015/652 del Consell
295-00031/13
Coneixement de la proposta 25
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/631 pel 
que fa al reforç de les normes de comportament en matèria d’emissions de diòxid 
de carboni dels turismes nous i dels vehicles comercials lleugers nous, en conso-
nància amb la major ambició climàtica de la Unió
295-00032/13
Coneixement de la proposta 25

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual en modifica la Decisió (UE) 2015/1814 pel 
que fa a la quantitat de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que s’han 
d’incorporar a la reserva d’estabilitat en el marc del règim de comerç de drets d’emis-
sió de la Unió fins al 2030
295-00033/13
Coneixement de la proposta 25

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/842, sobre 
reduccions anuals vinculants de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per 
part dels estats membres entre el 2021 i el 2030 que contribueixin a l’acció pel clima, 
amb l’objecte de complir els compromisos contrets en el marc de l’Acord de París
295-00034/13
Coneixement de la proposta 26

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un fons social per al clima
295-00035/13
Coneixement de la proposta 26

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat
302-00040/13
Rebuig 27

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 creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de 
Catalunya
200-00001/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 28

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació dels impostos ambientals que estableix la 
Llei 16/2017, del canvi climàtic
250-00228/13
Esmenes presentades 28

Proposta de resolució sobre les emissions odoríferes
250-00233/13
Esmenes presentades 29

Proposta de resolució sobre l’ús de sulfat de coure a les instal·lacions de reg del 
delta de l’Ebre
250-00235/13
Esmenes presentades 29

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació del Cos de Mos-
sos d’Esquadra en els desnonaments
250-00244/13
Esmenes presentades 30

Proposta de resolució sobre l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial 
i financer de Cuba per part dels Estats Units d’Amèrica
250-00249/13
Esmenes presentades 30
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Proposta de resolució sobre la comissió tècnica per a la protecció de les oliveres i 
els oliverars monumentals
250-00250/13
Esmenes presentades 31

Proposta de resolució sobre la construcció d’una guingueta a la zona de l’antiga 
marisqueria de Roses
250-00257/13
Esmenes presentades 31

Proposta de resolució sobre la inclusió de la formació LGBTI+ a l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya
250-00262/13
Esmenes presentades 32

Proposta de resolució sobre l’increment de la presència policial als barris de Tar-
ragona
250-00269/13
Esmenes presentades 32

Proposta de resolució sobre la dotació del Parc de Bombers de Rubí, Sant Cugat 
del Vallès i Castellbisbal amb un camió amb escala
250-00276/13
Esmenes presentades 33

Proposta de resolució sobre el projecte de macro parc eòlic marí a la Costa Brava 
nord
250-00279/13
Esmenes presentades 33

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’una estratègia catalana sobre 
l’Alzheimer i de suport específic al Pla nacional d’Alzheimer impulsat per l’Estat
250-00308/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la supressió de mesures restrictives en l’oci nocturn
250-00309/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el sexisme en els videojocs
250-00310/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la senyalització relativa a la ramaderia extensiva
250-00311/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la gestió telemàtica ramadera
250-00312/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-59 a Sant Feliu de Codines
250-00313/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre l’impuls i la millora del sistema de formació professional
250-00314/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la fossa de Bonastre
250-00315/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36
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Proposta de resolució sobre la implementació de programaris de transcripció de 
veu als jutjats
250-00316/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre l’assistència lletrada a les víctimes de violència de gè-
nere
250-00317/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre les teràpies dirigides amb radiolligands
250-00318/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la permissivitat amb què es reprodueixen atacs a les 
forces i cossos de seguretat de l’Estat
250-00319/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la unitat de mercat
250-00320/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el canal Segarra-Garrigues
250-00321/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el control de la sobreabundància de conills
250-00322/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre la realització d’un estudi del sistema de seguretat social 
sobre la base de la recomanació primera del Pacte de Toledo
250-00323/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució de suport al manteniment del monument a la batalla de l’Ebre 
de Tortosa
250-00324/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre l’Escola Eladi Homs, de Valls
250-00325/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre la convocatòria de les direccions del Museu d’Història 
de Catalunya i del Museu d’Arqueologia de Catalunya
250-00326/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre l’execució de determinades mesures i actuacions esta-
blertes en la legislació relativa a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
250-00327/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 9/2017, d’uni-
versalització de l’assistència sanitària
250-00328/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39
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Proposta de resolució sobre l’avaluació del Pla territorial metropolità de Barcelona
250-00329/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre l’exhumació de Cipriano Martos Jiménez, militant an-
tifranquista torturat i assassinat per les forces de seguretat del règim franquista el 
1973 a Reus
250-00330/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40
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 reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 2017/746 pel que 
fa a les disposicions transitòries per a determinats productes sanitaris per a diag-
nòstic «in vitro» i a l’aplicació diferida dels requisits aplicables als productes interns
295-00042/13
Text presentat 41

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional 
i Estructural a Catalunya
408-00005/13
Acord 52

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural a 
Catalunya
408-00006/13
Acord 52

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Ad-
diccions
408-00007/13
Acord 52

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
408-00008/13
Acord 53

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de 
l’Ebre
408-00009/13
Acord 53

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
408-00010/13
Acord 53

Atribució de la presidència de la Comissió sobre la Joventut
408-00011/13
Acord 54

Composició de la Comissió sobre la Joventut
408-00012/13
Acord 54

Atribució de la presidència de la Comissió sobre la Infància
408-00013/13
Acord 54

Composició de la Comissió sobre la Infància
408-00014/13
Acord 55

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
408-00015/13
Acord 55
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Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
408-00016/13
Acord 55

Atribució de la presidència de la Comissió d’estudi sobre el desplegament d’un sis-
tema educatiu inclusiu a Catalunya
408-00017/13
Acord 56

Atribució de la presidència de la Comissió específica per a la tramitació de textos 
consolidats
408-00019/13
Acord 56

Atribució de la presidència de la Comissió específica sobre l’aplicació del principi 
de subsidiarietat i seguiment del dret de la Unió Europea
408-00021/13
Acord 56

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre les llistes d’espera per a accedir als serveis de salut mental
354-00024/13
Acord sobre la sol·licitud 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Sa-
lut sobre la seva negativa a desprivatitzar el servei telefònic 061 Salut Respon i el 
transport sanitari
354-00036/13
Acord sobre la sol·licitud 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre el Pla de prevenció del suïcidi 2021-2025
354-00045/13
Acord sobre la sol·licitud 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre l’evolució de la vacunació a Catalunya
354-00047/13
Acord sobre la sol·licitud 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre l’aplicació mèdica dels estàndards internacionals del sistema de codificació 
dels procediments de diagnosi en el sistema sanitari
354-00060/13
Sol·licitud i tramitació 57

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

Sol·licitud de compareixença del director de l’Àrea Econòmica del Departament de 
Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les contractacions realitza-
des durant l’estat d’alarma i la creació de la central de logística
356-00078/13
Acord sobre la sol·licitud 58

Sol·licitud de compareixença de la secretària de Salut Pública davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre les actuacions per a afrontar la Covid-19 en l’atenció 
primària
356-00226/13
Sol·licitud 58

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Músics Activistes 
de Catalunya davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l’informe relatiu 
a la contractació d’artistes en espectacles públics del Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts
356-00235/13
Sol·licitud 58
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Sol·licitud de compareixença de Francesc Perendreu Mata, president de l’Associació 
Centre Català d’Addiccions Socials (ACENCAS), davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la situació de les addiccions al joc
356-00274/13
Sol·licitud 58

Sol·licitud de compareixença de Yolanda Lejardi Estévez, directora gerent de l’Institut 
Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els sobresous 
del director de Recursos Humans i d’altres alts càrrecs, i sobre els pagaments al 
servei sanitari durant la cinquena onada de la pandèmia
356-00275/13
Sol·licitud 59

Sol·licitud de compareixença de Gemma Craywinckel Martí, directora de l’Institut 
Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els sobresous 
del director de Recursos Humans i d’altres alts càrrecs, i sobre els pagaments al 
servei sanitari durant la cinquena onada de la pandèmia
356-00276/13
Sol·licitud 59

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Celíacs de Ca-
talunya davant la Comissió de Salut perquè presenti l’entitat i els seus objectius
356-00285/13
Sol·licitud 59

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Junts per l’Autisme 
davant la Comissió de Salut perquè presenti l’entitat i els seus objectius
356-00286/13
Sol·licitud 59

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les llis-
tes d’espera per a accedir als serveis de salut mental
355-00031/13
Acord de tenir la sessió informativa 60

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la seva 
negativa a desprivatitzar el servei telefònic 061 Salut Respon i el transport sanitari
355-00032/13
Acord de tenir la sessió informativa 60

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el Pla 
de prevenció del suïcidi 2021-2025
355-00033/13
Acord de tenir la sessió informativa 60

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l’evolu-
ció de la vacunació a Catalunya
355-00034/13
Acord de tenir la sessió informativa 60

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

Compareixença del director de l’Àrea Econòmica del Departament de Salut davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre les contractacions realitzades durant l’estat 
d’alarma i la creació de la central de logística
357-00074/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 60
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 129/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 21/2021, pel qual es crea el Fons extraordinari addicional 
2021 per als ens locals
203-00012/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 20.10.2021, DSPC-P 25

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 d’octubre de 2021, ha debatut el 
Decret llei 21/2021, del 5 d’octubre, pel qual es crea el Fons extraordinari addicio-
nal 2021 per als ens locals (tram. 203-00012/13), i ha aprovat la resolució següent, 
que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha 
de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 21/2021, del 5 d’octubre, pel qual es crea el Fons extraordinari addicional 
2021 per als ens locals.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució 130/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 20/2021, de modificació del Decret llei 41/2020, del 10 
de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en 
centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les 
activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la 
COVID-19
203-00010/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 20.10.2021, DSPC-P 25

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 d’octubre de 2021, ha debatut 
el Decret llei 20/2021, del 14 de setembre, de modificació del Decret llei 41/2020, 
del 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres edu-
catius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per 
fer front a les conseqüències de la COVID-19 (tram. 203-00010/13), i ha aprovat 
la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Regla-
ment del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 20/2021, del 14 de setembre, de modificació del Decret llei 41/2020, del 10 
de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i 
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en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les 
conseqüències de la COVID-19.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

Resolució 131/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 22/2021, de modificació de l’article 211 de la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic, relatiu a l’acreditació d’una tercera llengua per part de 
l’estudiantat de grau de les universitats catalanes
203-00011/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 20.10.2021, DSPC-P 25

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 d’octubre de 2021, ha debatut el 
Decret llei 22/2021, del 5 d’octubre, de modificació de l’article 211 de la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, 
relatiu a l’acreditació d’una tercera llengua per part de l’estudiantat de grau de les 
universitats catalanes (tram. 203-00011/13), i ha aprovat la resolució següent, que, 
d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de pu-
blicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 22/2021, del 5 d’octubre, de modificació de l’article 211 de la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, 
relatiu a l’acreditació d’una tercera llengua per part de l’estudiantat de grau de les 
universitats catalanes.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

1.10. Acords i resolucions

Resolució 119/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la situació dels 
professionals del Centre Sociosanitari del Solsonès
250-00057/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 136)

Havent-se detectat una errada a la Resolució 119/XIV del Parlament de Catalu-
nya, sobre la situació dels professionals del Centre Sociosanitari del Solsonès, publi-
cada en el BOPC 136, cal fer-hi les correccions següents: 

A l’apartat 2 lletra c
On hi diu:
«c) Fer les gestions oportunes, per mitjà del Departament de Salut i l’Institut Ca-

talà de la Salut [...]»
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hi ha de dir:
«c) Fer les gestions oportunes, per mitjà del Departament de Salut i del Servei 

Català de la Salut [...]»

A l’apartat 2 lletra c
On hi diu:
«c) [...] i perquè es paguin els complements de productivitat variable [...]»

hi ha de dir:
«c) [...] i perquè es doni compliment al pagament dels complements de producti-

vitat variable [...]»

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2021
La secretària general, Esther Andreu i Fornós

Resolució 132/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el 
reconeixement de l’Administració Autònoma del Nord-est de Síria 
i l’impuls d’una xarxa de solidaritat amb aquest país
250-00225/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 20.10.2021, DSPC-P 25

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 d’octubre de 2021, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el compromís de Catalunya amb la recons-
trucció del Kurdistan (tram. 250-00225/13), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana, pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, pel Grup Par-
lamentari d’En Comú Podem i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya reconeix l’existència de l’Administració Autònoma 

del Nord-est de Síria, sustentada en el confederalisme democràtic, com a subjecte 
polític, i insta les institucions catalanes a establir relacions institucionals amb aques-
ta administració.

2. El Parlament de Catalunya posa en valor el potencial del confederalisme de-
mocràtic com a solució pacífica, inclusiva, democràtica i de convivència a l’Orient 
Mitjà, basada en el municipalisme, el feminisme i l’ecologisme social.

3. El Parlament de Catalunya fa una crida a les institucions, la societat civil i la 
ciutadania de Catalunya perquè impulsin una xarxa de solidaritat per a participar en 
la reconstrucció de la regió, fraternalment amb la seva ciutadania, tant pel que fa a 
la reconstrucció material del país com a l’acollida permanent o temporal de perso-
nes refugiades, tot emmirallant-se en la xarxa de solidaritat entre Catalunya i Bòs-
nia de principi dels anys noranta, basada en la fraternitat entre tots dos pobles, en la 
cooperació i la participació ciutadanes i en un rol actiu del municipalisme.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear una taula d’administra-
cions, entitats i societat civil per a impulsar la dita xarxa de solidaritat.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer
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Resolució 133/XIV del Parlament de Catalunya, de creació de la 
Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu 
Inclusiu
252-00005/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 21.10.2021, DSPC-P 26

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 d’octubre de 2021, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre el desple-
gament d’un sistema educatiu inclusiu a Catalunya (tram. 252-00005/13), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, pel Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i pel Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem, i, d’acord amb els articles 63 i 66 del Reglament, ha adoptat la 
següent

Resolució
El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un 

Sistema Educatiu Inclusiu (CEDSEI), d’acord amb el que estableixen els articles 63 
i 66 del Reglament del Parlament.

Tipus
Comissió d’estudi, d’acord amb el que estableix l’article 63 del Reglament del 

Parlament.

Composició
La Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu és 

integrada per un membre de cada grup parlamentari. La seva composició és regu-
lada per les disposicions del Reglament del Parlament per a aquest tipus d’òrgans.

Hi poden assistir experts, especialistes, directors de centres educatius, docents, 
professionals de suport educatiu –com psicopedagogs–, representants d’entitats i de 
la comunitat educativa en general, integrants de la Comissió d’Estudi sobre l’Educa-
ció Inclusiva en la Lluita contra la Segregació Escolar, impulsada pel Síndic de Greu-
ges, i representants de la taula d’educació inclusiva del Govern de la Generalitat.

Objecte
Garantir un sistema educatiu inclusiu des de l’etapa educativa de zero a tres anys 

fins a la postobligatòria que reforci l’equitat del sistema i millori l’atenció a l’alumnat 
amb necessitats específiques de suport educatiu i necessitats educatives especials, 
tant en horari lectiu com no lectiu (sortides i colònies, temps de menjador, activitats 
extraescolars, etc.), i que alhora doni suport a la tasca pedagògica dels docents, que 
han d’afrontar diàriament una complexitat creixent a les aules.

Termini per a cloure els treballs 
El termini per a cloure els treballs de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 

d’un Sistema Educatiu Inclusiu fineix amb el finiment de la catorzena legislatura.
La Comissió pot redactar un informe final que, si escau, ha d’ésser aprovat 

d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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Moció 26/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’exercici de la 
competència de la seguretat pública
302-00034/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 21.10.2021, DSPC-P 26

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 d’octubre de 2021, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’exercici de la competència de la seguretat pública (tram. 302-00034/13), 
presentada pel diputat Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 
18592), pel Grup Parlamentari de VOX en Cataluña (reg. 18612) i pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
18640).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya reconeix la importància de la seguretat pública 

com a servei essencial i com a eina fonamental en la protecció del lliure exercici 
dels drets i les llibertats públiques de la ciutadania. En aquest sentit, el Parlament 
insta el Govern, que disposa de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
com a policia integral per a garantir el manteniment de la seguretat pública, a exer-
cir les competències en seguretat reconegudes per l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya i reflectides en la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incloure en els pressupostos de la Generalitat els recursos necessaris per a do-

tar la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra dels mitjans i els equipaments 
que, d’acord amb l’anàlisi de les necessitats i les dotacions pressupostàries, s’ha va-
lorat que són adequats perquè pugui acomplir les seves tasques amb la màxima efi-
càcia. Esmerçar els recursos econòmics necessaris per a assegurar unes condicions 
òptimes en un servei essencial com la seguretat pública és una obligació ineludible 
per a qualsevol govern democràtic, ja que la seguretat pública permet a la ciutada-
nia desenvolupar els seus projectes de vida en pau i llibertat, gaudint plenament dels 
drets i les llibertats públiques.

b) Analitzar i revisar les mesures de prevenció i control dels desordres públics, 
actes vandàlics i fets delictius relacionats amb les concentracions descontrolades i el 
consum massiu de begudes alcohòliques al carrer, que es produeixen reiteradament 
a diverses ciutats catalanes. En aquest sentit, cal reforçar la presència policial i mi-
llorar la coordinació amb altres forces i cossos de seguretat, especialment la Guàr-
dia Urbana de Barcelona i les altres policies locals; controlar la venda ambulant i 
sedentària de begudes alcohòliques per a assegurar que no se’n dispensen a menors, 
i executar, en col·laboració amb els ajuntaments, campanyes informatives específi-
ques que alertin els joves sobre els perills que comporta per a llur salut la ingesta 
descontrolada d’alcohol i el consum de qualsevol mena de substància psicotròpica.

c) Informar-lo en un termini de trenta dies sobre el grau de tramitació de les ac-
tes aixecades pels agents de policia i l’obertura dels expedients corresponents.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer
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Moció 27/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’arrelament a 
Catalunya de la narcoeconomia de la marihuana i de la criminalitat 
associada
302-00037/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 21.10.2021, DSPC-P 26

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 d’octubre de 2021, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’arrelament a Catalunya de la narcoeconomia de la marihuana i de la cri-
minalitat associada (tram. 302-00037/13), presentada pel diputat Ramon Espadaler 
Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle 
per Guanyar (reg. 18588) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 18642).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que: 
a) El conreu i el tràfic de marihuana ha experimentat un creixement exponencial 

a Catalunya al llarg dels darrers anys i que aquesta activitat, vinculada a organitza-
cions criminals, ha convertit Catalunya en un dels principals territoris productors i 
exportadors de marihuana a Europa.

b) L’increment progressiu del conreu i el tràfic de marihuana ha comportat l’arre-
lament a Catalunya d’un important nombre de xarxes delictives, tant autòctones com 
provinents de l’entorn europeu i mediterrani i de països de l’Est.

c) El perill d’aquests grups criminals o xarxes ha augmentat notòriament al llarg 
dels darrers anys, ja que han eixamplat llur activitat delictiva cap a àmbits com el 
tràfic d’armes, el tràfic d’éssers humans o el blanqueig de capitals, o cap a la capa-
citat creixent de corrompre autoritats.

d) L’activitat del conreu i el tràfic de marihuana, vinculada a organitzacions cri-
minals, s’ha estès amb diferent intensitat arreu de Catalunya, i afecta tant entorns 
rurals i espais naturals com entorns urbans i propicia fenòmens com l’ocupació 
d’immobles, robatoris amb violència, assalts i homicidis, amb la consegüent gene-
ració d’entorns insegurs.

e) El conreu i el tràfic de marihuana afecta molts barris i àrees residencials de 
Catalunya, amb, d’una banda, el consegüent perjudici social i econòmic derivat de 
delictes com les ocupacions il·legals de pisos, cases i immobles o els talls de llum 
com a conseqüència de connexions fraudulentes, i, de l’altra, la visibilització sovint 
impune d’aqueta activitat a l’espai públic. Aquest fenomen no sols incrementa la co-
missió de delictes, sinó també la percepció d’inseguretat dels ciutadans més direc-
tament afectats.

f) Hi ha una bona coordinació entre els cossos policials i que la lluita contra el 
crim organitzat associat al conreu i el tràfic de marihuana és una qüestió de què 
tracten recurrentment la Comissió de Policia de Catalunya, les subcomissions que 
en depenen o la Comissió Nacional de Coordinació de la Policia Judicial. A més, 
l’ingrés del Cos de Mossos d’Esquadra al Centre d’Intel·ligència contra el Terroris-
me i el Crim Organitzat ha representat un pas endavant important en tot el que fa 
referència a la persecució del crim organitzat.

g) L’establiment de grups criminals organitzats als barris i pobles de Catalunya 
aconsella aprofundir la coordinació entre, d’una banda, el Govern i els ajuntaments, 
fent ús dels instruments establerts en la legislació vigent, i, de l’altra, entre els go-
verns de Catalunya i Espanya.
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h) La lluita contra el crim organitzat associat al conreu i el tràfic de marihuana 
exigeix la màxima unitat entre els grups polítics amb responsabilitats institucionals, 
evitant debats partidistes i afrontant amb rigor la problemàtica del crim organitzat 
i les màfies.

i) En la persecució de la criminalitat associada al conreu i el tràfic de marihuana 
s’aprecia nítidament el caràcter de política social de la seguretat, particularment en 
tot el que fa referència a garantir entorns segurs als barris, els pobles i les ciutats de 
Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incorporar la lluita contra la criminalitat associada al conreu de marihuana 

com un dels objectius prioritaris del Pla general de seguretat 2022-2023, atesa l’ele-
vada afectació d’aquest fenomen sobre la seguretat i la convivència als barris.

b) Constituir la Comissió del Govern per a la Seguretat que estableix l’article 7 
de la Llei 4/2003, del 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Ca-
talunya, amb el doble objectiu de sensibilitzar el conjunt del Govern de la magni-
tud del problema i d’assegurar una coordinació correcta de les diverses actuacions 
departamentals. La presència a la Comissió dels responsables governamentals de 
matèries com la protecció de menors, la immigració, la salut, la justícia, el consum, 
els serveis socials o l’economia, entre d’altres, permet contextualitzar la política de 
seguretat com a política social, que és sens perjudici, sinó tot el contrari, d’enfortir 
la lluita contra el crim organitzat.

c) Incorporar, ateses la naturalesa i la gravetat del fenomen i considerant que ha 
estat objecte d’anàlisi per part de la Comissió de Policia de Catalunya, la lluita con-
tra la criminalitat associada al conreu de marihuana a l’ordre del dia de la propera 
reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, a fi d’establir objectius compartits i 
coordinar les actuacions dels governs català i espanyol en aquesta qüestió.

d) Avaluar, amb els ajuntaments afectats, la creació de les comissions regionals 
de seguretat que estableix l’article 12 de la Llei 4/2003 per a cadascuna de les re-
gions policials, a fi de disposar d’un àmbit formal de trobada entre ajuntaments i 
Govern en què es pugui analitzar i valorar la situació de la seguretat pública, parti-
cularment pel que fa a la criminalitat associada al conreu i el tràfic de marihuana.

e) Reforçar la presència de la policia a totes les zones residencials i tots els barris 
afectats per les ocupacions relacionades amb les màfies associades al consum i el 
tràfic de marihuana, a fer-ho d’una manera coordinada amb els ajuntaments, amb el 
doble objectiu de contenir els delictes i evitar que les activitats criminals associades 
al conreu i el tràfic de marihuana acabin generant un problema de seguretat, coar-
tant l’ús de l’espai públic als veïns, que tenen dret a viure en entorns segurs i a per-
cebre’ls com a tals, i a vetllar perquè no s’estigmatitzin determinats barris.

f) Habilitar en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2022 les 
partides necessàries que garanteixin més recursos materials i humans per al Cos de 
Mossos d’Esquadra, prioritzant les àrees clau que permeten combatre la criminali-
tat associada al conreu i el tràfic de marihuana i la persecució dels grups criminals 
que arrelen a Catalunya.

g) Prestar atenció al risc de corrupció d’autoritats, funcionaris, empresaris o al-
tres col·lectius per part dels grups criminals organitzats i actuar amb celeritat i fer-
mesa, i d’acord amb els procediments legalment establerts, davant qualsevol indici 
en aquest sentit.

h) Analitzar en el marc de les comissions establertes les disfuncions i les limi-
tacions de la legislació vigent, a fi d’identificar possibles modificacions legislatives 
que ajudin a combatre més eficaçment la xacra de la criminalitat associada al conreu 
i el tràfic de marihuana.

i) Vetllar en tot moment per mantenir i continuar enfortint la col·laboració entre 
els cossos policials i entre les autoritats judicials i la fiscalia i els cossos policials, 
com a element bàsic per a guanyar eficàcia davant el crim organitzat.
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j) Continuar mantenint en tot moment un contacte estret amb els ajuntaments 
per a coordinar les accions pertinents, fent ús de les juntes locals de seguretat com 
a punt de trobada entre autoritats polítiques i policials.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Moció 28/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat 
ciutadana
302-00041/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 21.10.2021, DSPC-P 26

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 d’octubre de 2021, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la seguretat ciutadana (tram. 302-00041/13), presentada per la diputada 
Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de VOX en Cataluña (reg. 18491 i 18590), pel Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar (reg. 18593) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i 
el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 18637).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya reconeix la important tasca que desenvolupen el 

Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals en la preservació de la convivència 
cívica i pacífica, el manteniment de la seguretat ciutadana i la garantia de l’ordre 
públic a Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya expressa el seu agraïment i el seu suport a tots els 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals per llur incansable de-
dicació en la protecció dels drets i les llibertats de tots els catalans.

3. El Parlament de Catalunya lamenta el greu debilitament que està patint l’auto-
ritat del Cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals de Catalunya. Per aquest 
motiu, el Parlament fa una crida als poders públics perquè actuïn de manera conjun-
ta en el restabliment de l’autoritat dels cossos i forces policials.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Comparèixer com a acusació en defensa dels membres del Cos de Mossos 

d’Esquadra que, com a conseqüència del servei, hagin patit lesions acreditades amb 
un informe mèdic.

b) Millorar la resposta policial davant d’aldarulls i actuacions violentes i in-
cíviques, com els botellots de les darreres setmanes a Barcelona i arreu de Cata-
lunya.

c) Millorar la col·laboració i la coordinació del Cos de Mossos d’Esquadra amb 
les policies locals, especialment als municipis amb un índex més alt d’inseguretat 
ciutadana, i revisar i actualitzar, amb aquest objectiu, els convenis entre el Govern i 
els ajuntaments que ho sol·licitin.

d) Sol·licitar al Govern de l’Estat, en el si de la Junta de Seguretat de Catalu-
nya, un increment del nombre màxim d’agents del Cos dels Mossos d’Esquadra 
que permeti augmentar el nombre d’efectius amb noves convocatòries de places els 
propers anys.

e) Plantejar al Govern de l’Estat les modificacions legislatives necessàries per 
a garantir als agents del Cos de Mossos d’Esquadra el dret a la jubilació anticipa-
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da, i equiparar, en aquest sentit, la policia autonòmica catalana a la policia autonò-
mica basca.

f) Garantir que la retribució de l’hora extraordinària dels membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra no sigui mai inferior a l’hora ordinària, tenint en compte la clas-
sificació, el nivell i la família professional.

g) Crear un grup de treball amb les organitzacions sindicals representatives que 
estudiï un nou procés d’equiparació retributiva entre el Cos de Mossos d’Esquadra i 
altres col·lectius especials de la Generalitat.

h) Fer una avaluació i planificació preventiva de tots els llocs de treball dels fun-
cionaris membres del Cos de Mossos d’Esquadra que inclogui també la valoració 
dels riscos biològics i bacteriològics.

i) Fer una avaluació de riscos laborals de les funcions operatives de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en què s’incloguin també els vehicles en 
què els membres del cos desenvolupen part del treball, i adoptar les mesures pre-
ventives necessàries per a adaptar els vehicles a les directrius de l’avaluació de 
riscos.

j) Avaluar les mesures organitzatives i en matèria de riscos laborals necessàries 
per a garantir la custòdia de les intervencions de marihuana i evitar-ne l’exposició 
als membres del Cos de Mossos d’Esquadra mentre estiguin dipositades a les co-
missaries.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

Moció 29/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la discriminació de 
Catalunya per part de l’Estat i de rebuig a la decisió del Tribunal de 
Comptes relativa als avals del Fons Complementari de Riscos de la 
Generalitat
302-00035/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 21.10.2021, DSPC-P 26

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 d’octubre de 2021, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la fiscalitat a Catalunya (tram. 302-00035/13), presentada pel diputat 
Joan Canadell i Bruguera, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 18420) i pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 18629).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a quantificar la discriminació acu-

mulada d’inversions en infraestructures de l’Estat a Catalunya i a reclamar-les com 
a deute històric de l’Estat amb Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya constata que hi ha hagut una discriminació dels 
governs de l’Estat envers Catalunya independentment del partit que governés.

3. El Parlament de Catalunya reprova i rebutja la decisió del Tribunal de Comp-
tes sobre els avals del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalu-
nya, i la denuncia com una decisió que ignora la plena vigència del Decret 15/2021, 
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la legalitat del qual ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries, i que té 
l’objectiu d’expropiar trenta-quatre servidors públics per motius purament polítics.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

Moció 30/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’acompanyament i 
l’atenció a les dones víctimes de violència masclista
302-00036/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 21.10.2021, DSPC-P 26

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 d’octubre de 2021, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la solitud i la indefensió de les dones víctimes de violència masclista 
(tram. 302-00036/13), presentada per la diputada Gemma Lienas Massot, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 18633) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 18634).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Proporcionar una formació obligatòria i continuada que proporcioni les eines 

necessàries per a saber detectar la violència masclista a tots els professionals que 
hi treballen: serveis socials, serveis sanitaris, cossos de seguretat, personal de l’Ad-
ministració de justícia i de l’àmbit de l’execució penal i personal de l’ensenyament.

b) Difondre l’existència dels serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD) i 
els serveis d’informació especialitzada en violència masclista (SIE) per tal que les 
dones coneguin els serveis que tenen a l’abast.

c) Continuar garantint que, tant a les comissaries dels Mossos d’Esquadra com 
de les policies locals, les dones víctimes de violència masclista tinguin el dret que 
un advocat d’ofici sigui present al moment de la denúncia, perquè posteriorment les 
pugui acompanyar també durant el judici. Incorporar a totes les comissaries els mit-
jans telemàtics suficients perquè l’advocat d’ofici, en cas que no hi pugui arribar al 
cap d’una hora o abans, pugui tenir el primer contacte amb la víctima telemàtica-
ment. El temps d’espera de la víctima per a tenir el contacte presencial amb l’advo-
cat d’ofici no pot excedir les tres hores.

d) Garantir que l’espera d’una dona maltractada a les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra o de les policies locals es faci en espais dignes en què les dones vícti-
mes de la violència masclista, llurs fills i la persona de referència puguin esperar 
l’advocat d’ofici.

e) Disposar a les comissaries d’un servei de traducció per a les dones víctimes 
de violència masclista, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 4/2015, del 27 
d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte.

f) Elaborar un estudi sobre les ordres de protecció i els drets de les dones que 
han patit violència masclista a Catalunya, i analitzar els obstacles per a una protec-
ció efectiva que també tingui en compte l’efecte de l’eina de valoració de risc en 
l’atorgament d’aquestes ordres.

g) Revisar els indicadors de valoració de risc de les comissaries i incloure-hi la 
violència psicològica, la sexual i l’econòmica.
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h) Establir als jutjats un espai separat, segur i còmode per a les dones víctimes de 
violència masclista, llurs fills i la persona de referència, en què les víctimes es pu-
guin esperar sense haver-se de trobar amb l’agressor. Preveure, en aquest sentit, l’es-
tabliment d’itineraris de circulació per les dependències judicials i de portes d’entra-
da i sortida diferents per a les dones víctimes de violència masclista i llurs agressors.

i) Fer noves instal·lacions i remodelacions, i dur a terme les tasques de mante-
niment necessàries, de manera progressiva, a tots els jutjats que no compleixen les 
condicions adequades, per humitats o per problemes estructurals, com ara esquer-
des, amb manca d’espai per a desar els expedients acumulats o amb espais d’espera 
poc adequats, amb l’objectiu de preservar la intimitat i la dignitat de les víctimes. 
S’insta el Govern a començar pels jutjats de Martorell, de Sabadell i de Rubí, que 
són els que es troben en el pitjor estat, i a abordar amb urgència una renovació gene-
ral de tots els edificis judicials per a condicionar-los i dignificar-los.

j) Sol·licitar un informe a la Fiscalia per conèixer el nombre condemnes en què 
s’ha suspès la pena privativa de llibertat i el nombre de polseres per als maltracta-
dors concedides els dos darrers anys.

k) Elaborar un informe per a determinar l’ús escàs de les polseres per maltrac-
tadors i incrementar-ne l’ús, i, en cas que sigui un problema pressupostari, augmen-
tar-ne la dotació.

l) Comunicar a les víctimes de violència masclista els canvis en la situació pe-
nitenciària de l’agressor, garantir a les víctimes el seguiment del cas i una valora-
ció del risc i, en els casos amb un risc més elevat, oferir-los un sistema de protecció 
quan els maltractadors surten de la presó.

m) Establir que els serveis públics de salut facin el seguiment, amb la freqüència 
adequada, de la salut física i psíquica de les dones víctimes de violència masclista.

n) Actualitzar el protocol marc per a l’abordatge de les violències masclistes amb 
l’objectiu d’harmonitzar tots els plans i protocols departamentals i sectorials, i tam-
bé el protocol de feminicidis i els protocols de mutilació genital femenina i matri-
monis forçats, tot això en funció de les necessitats de les dones pel que fa a acollida 
i habitatge i de la recuperació de la salut física i psíquica de les dones víctimes de 
violència masclista i de llurs fills, coordinadament amb la Comissió Nacional contra 
la Violència Masclista, com a òrgan màxim de coordinació de les polítiques per a 
l’abordatge de les violències masclistes.

o) Garantir a les dones víctimes de violència masclista i a llurs fills un tractament 
físic i psicològic al llarg del temps, tenint en compte que es tracta de processos com-
plexos i de llarga evolució, que es poden cronificar, i que és sabut que els maltracta-
dors no aturen el maltractament, encara que siguin a la presó o estiguin allunyats de 
la dona maltractada, la qual, per tant, hi continua exposada.

p) Impulsar la formació de referents territorials per a l’atenció a les víctimes de 
violència sexual i valorar l’extensió del model de l’Hospital Clínic de Barcelona a un 
hospital de cada regió sanitària de Catalunya, a partir de la definició del nou model 
d’abordatge de les violències sexuals a Catalunya que consta en el Pla de Govern 
i de l’Estratègia d’atenció a la salut de les dones que pateixen o han patit violència 
sexual.

q) Estudiar i garantir, amb els professionals de la salut i la xarxa d’especialitza-
ció, el tractament adequat a les dones víctimes de violència masclista que pateixen 
una disfunció posttraumàtica.

r) Iniciar l’elaboració d’un nou mapa de recursos per a l’atenció a les dones vícti-
mes de violència masclista més clar i intuïtiu que l’actual, tenint sempre en compte 
les qüestions de seguretat.

s) Augmentar els serveis d’acollida i recuperació per tal de que les dones dispo-
sin de més serveis arreu de Catalunya. Aquestes cases d’acollida han de tenir una 
disposició dels espais que permeti que una dona víctima de violència masclista i els 
seus fills puguin desenvolupar-hi una vida familiar.
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t) Basar totes les accions per a les dones víctimes de violència masclista en el 
Conveni d’Istanbul i en la Llei 4/2015, del 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del 
delicte, tenint en compte que la violència contra les dones és fruit de l’educació d’un 
sistema patriarcal.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Moció 31/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’escola inclusiva i la 
lluita contra la segregació escolar
302-00038/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 21.10.2021, DSPC-P 26

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 d’octubre de 2021, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’escola inclusiva i la lluita contra la segregació escolar (tram. 302-
00038/13), presentada pel diputat Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 18404), pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar (reg. 18594), pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 18632) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya (reg. 18641).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Orientar la reforma curricular de totes les etapes educatives de manera que 

inclogui els sabers de la cura i el treball, i els valors d’una cultura feminista, antifei-
xista i antiracista, per a un ensenyament democràtic i crític.

b) Fomentar l’ús social de la llengua catalana en l’àmbit escolar i incrementar la 
dotació de recursos destinats a la formació de professorat, l’edició de materials i la 
recerca i innovació, per a augmentar aquest ús social en el marc multilingüe actual 
de la societat catalana, i incorporar la Recomanació del Consell, del 22 de maig de 
2019, relativa a un enfocament global de l’ensenyament i l’aprenentatge d’idiomes 
(2019/C 189/03).

c) Garantir la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge en el 
sistema educatiu, tal com estableix el títol II, «Del règim lingüístic del sistema edu-
catiu de Catalunya», de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i també de co-
municació institucional i oficial en el si de la comunitat educativa de les escoles.

d) Proveir els centres escolars públics de tots els recursos educatius i de profes-
sorat necessaris, per a garantir-hi la inclusió, d’acord amb els objectius i criteris del 
Decret 150/2017, del 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu.

e) Garantir a tots els alumnes que ho sol·licitin una plaça en un centre de titulari-
tat pública en llur entorn de proximitat i evitar el tancament de grups públics de P3 i 
P4 aplicant reduccions de ràtios per a eludir una sobreoferta, amb l’augment conse-
güent de recursos de professorat que comportaran aquestes reduccions.

f) Garantir una plaça pública i gratuïta a tots els alumnes que la sol·licitin en 
l’etapa escolar de 0 a 3 anys, posant a disposició els recursos necessaris a aquest 
efecte en el proper exercici pressupostari.
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g) Emprendre les accions necessàries i assegurar els recursos suficients per a 
garantir a tots els alumnes que ho sol·licitin una plaça de P2 a centres de titularitat 
pública, municipals o del Departament d’Educació.

h) Garantir l’accés universal dels alumnes al servei de menjador escolar, recu-
perant progressivament aquest servei a tots els instituts, sense exclusions per raons 
econòmiques i sense discriminacions per raons de diversitat, amb els suports esca-
ients per a garantir-ne la inclusió.

i) Garantir l’accés universal dels alumnes a les activitats extraescolars organit-
zades dins del marc dels plans educatius d’entorn i a les activitats organitzades pels 
centres mateixos dins del Pla de millora d’oportunitats educatives, sense exclusions 
per raons econòmiques i sense discriminacions per raons de diversitat en les acti-
vitats extraescolars del conjunt dels centres escolars públics, i amb la col·laboració 
dels ajuntaments i altres institucions que tenen competències en aquest àmbit.

j) Presentar un pla de construcció i reforma d’edificis escolars que incorpori les 
funcionalitats per a una pedagogia i una organització escolar no escolàstiques, i amb 
atenció als patis, els quals resulten especialment intrasegregadors entre els infants, 
i que prevegi mecanismes per a garantir l’autoconsum, la sostenibilitat i l’eficiència 
energètica.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Moció 32/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la 
gent jove
302-00039/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 21.10.2021, DSPC-P 26

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 d’octubre de 2021, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la gent jove (tram. 302-00039/13), presentada per la diputa-
da Jéssica González Herrera, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 18595), 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 18631) i pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 18638).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d’abordar la situació de la 

gent jove i les seves necessitats per mitjà de la celebració d’un debat específic en el 
Ple, abans del 24 de desembre de 2021, davant l’increment de factors de desigualtat 
i discriminació en l’accés als drets i als recursos que ha comportat la pandèmia i que 
agreugen la situació de precarietat.

2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’incrementar els recursos 
per a les polítiques públiques adreçades a la gent jove de manera transversal, espe-
cialment en els àmbits de l’ocupació, l’habitatge, l’educació, la cultura, el foment de 
l’associacionisme juvenil i la salut mental.

3. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de treballar per un pacte 
generacional a escala global i local que abordi els grans reptes de futur, com la crisi 
climàtica i les desigualtats econòmiques i socials, des d’una perspectiva de justícia 
generacional.
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4. El Parlament de Catalunya constata que allò que s’ha descrit com l’expressió 
del malestar de la gent jove, derivat de la situació de precarietat i de manca d’expec-
tatives positives, de la decepció amb les decisions polítiques que afecten llur futur i 
dels efectes de les restriccions per la pandèmia, requereix la màxima atenció de les 
institucions públiques i el màxim rigor en l’anàlisi d’una realitat que és complexa. 
En aquest sentit, el Parlament condemna l’estigmatització del jovent, l’ús partidista 
dels aldarulls i la criminalització de col·lectius de joves migrats.

5. El Parlament de Catalunya trasllada al Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
l’encàrrec d’elaborar un informe sobre la imatge que es projecta de la gent jove i 
l’estigmatització que en fa el tractament informatiu, i una guia per a millorar la re-
presentativitat de la gent jove als mitjans de comunicació en tota la seva pluralitat 
i diversitat.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar programes culturals i alternatives de lleure juvenil en cooperació 

amb el món local, amb la participació de la gent jove a través del teixit associatiu i 
d’altres formes d’organització i de mobilització juvenil col·lectiva, i impulsar també 
les polítiques de joventut amb els objectius de garantir l’accés al lleure juvenil, di-
versificar l’oferta diürna i nocturna i fer compatible el lleure juvenil amb la cura i el 
descans de la ciutadania.

b) Impulsar programes de lleure alternatiu arreu del territori, com a forma de 
gaudir i relacionar-se des d’hàbits saludables i amb continguts més diversos, i fer-los 
accessibles a la gent més jove.

c) Donar suport a l’impuls d’equipaments culturals, educatius i esportius, d’ate-
neus i d’espais juvenils com a espais de lleure alternatiu, i a la creació d’espais auto-
gestionats per la gent jove i, particularment, pel teixit associatiu local.

d) Cooperar amb el món local i la gent jove per a estudiar alternatives de lleu-
re juvenil allà on la celebració de botellots hagi provocat problemes en la gestió de 
l’espai públic i la convivència amb el veïnat.

e) Fomentar l’associacionisme juvenil, reconeixent-ne el compromís transforma-
dor i enfortint els suports i recursos per als seus projectes a tot el territori.

f) Impulsar el Pla de drogues i addiccions comportamentals 2019-2023, posant 
un èmfasi especial en les actuacions en l’àmbit dels joves i del lleure nocturn i po-
tenciant i reforçant el vessant preventiu i d’acció comunitària.

g) Presentar, en el termini de tres mesos, un pla de reforç de l’atenció a la salut 
mental infantil i juvenil per a garantir l’atenció pública i gratuïta a adolescents i jo-
ves, especialment per a atendre els trastorns de la conducta alimentària i la preven-
ció del suïcidi, organitzant una campanya de conscienciació, sensibilització, forma-
ció i promoció de la salut mental i d’erradicació dels estigmes socials.

h) Impulsar un pla de xoc contra la desocupació juvenil que prevegi mesures 
concretes amb relació a la desocupació de les dones joves i de les joves migrades, 
que tenen uns índexs de desocupació més elevats, i també orientar els programes de 
garantia juvenil perquè fomentin el treball de qualitat i estiguin enfocats a reduir les 
taxes de desocupació entre joves que ni estudien ni treballen.

i) Garantir el compliment de la normativa laboral i impulsar la regulació neces-
sària per a reduir l’alta temporalitat i parcialitat dels contractes en la gent jove i els 
abusos amb els falsos becaris.

j) Promoure una eina que centralitzi totes les informacions referents a les pràcti-
ques laborals per a joves, en coordinació amb els departaments d’Empresa i Treball, 
de Recerca i Universitats i d’Educació, i liderada pel Departament de Drets Socials.

k) Garantir l’accés dels joves a l’educació superior posant-hi tots els recursos ne-
cessaris.

l) Incrementar el pressupost per a l’habitatge públic de lloguer destinat a joves 
de menys de trenta-cinc anys i crear nova oferta pública d’habitatges amb formes de 
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tinença alternatives a la compra i el lloguer, en cessió d’ús i mantenint la propietat 
pública de l’habitatge, per a joves de fins a trenta-cinc anys.

m) Establir, en el marc de la integració tarifària del transport públic de tot Ca-
talunya, una política de preus bonificats per a la gent jove que sigui comuna per a 
tot el territori.

n) Demanar a l’oficina de la prova pilot de la renda bàsica universal la inclusió 
d’una perspectiva jove i prioritzar la prova en aquest col·lectiu establint una partici-
pació de com a mínim el 30% de joves de fins a vint-i-nou anys.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la T-Mobilitat
300-00048/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 21.10.2021, DSPC-P 26.

Interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’Administració de justícia
300-00049/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 19.10.2021, DSPC-P 24.

Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’Afganistan i el paper de 
la Generalitat en l’acollida de refugiats i el respecte als drets humans
300-00050/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 19.10.2021, DSPC-P 24.

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat pública i la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra
300-00051/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 19.10.2021, DSPC-P 24.
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Interpel·lació al Govern sobre l’escola a Catalunya
300-00052/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 21.10.2021, DSPC-P 26.

Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels espais agraris
300-00053/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 19.10.2021, DSPC-P 24.

Interpel·lació al Govern sobre l’acció econòmica per a combatre la 
concentració de la riquesa i les desigualtats socials
300-00054/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 19.10.2021, DSPC-P 24.

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat
300-00055/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 19.10.2021, DSPC-P 24.

Interpel·lació al Govern sobre l’autonomia universitària
300-00056/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 21.10.2021, DSPC-P 26.
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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 per la qual es 
modifiquen la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del 
Consell, el Reglament (UE) 2018/1999 del Parlament Europeu i del 
Consell i la Directiva 98/70/CE del Parlament Europeu i del Consell 
pel que fa a la promoció de l’energia procedent de fonts renovables i 
es deroga la Directiva (UE) 2015/652 del Consell
295-00031/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 2019/631 pel que fa al reforç de les normes 
de comportament en matèria d’emissions de diòxid de carboni 
dels turismes nous i dels vehicles comercials lleugers nous, en 
consonància amb la major ambició climàtica de la Unió
295-00032/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual en modifica 
la Decisió (UE) 2015/1814 pel que fa a la quantitat de drets d’emissió 
de gasos amb efecte d’hivernacle que s’han d’incorporar a la reserva 
d’estabilitat en el marc del règim de comerç de drets d’emissió de la 
Unió fins al 2030
295-00033/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 2018/842, sobre reduccions anuals vinculants de 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per part dels estats 
membres entre el 2021 i el 2030 que contribueixin a l’acció pel clima, 
amb l’objecte de complir els compromisos contrets en el marc de 
l’Acord de París
295-00034/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un 
fons social per al clima
295-00035/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat
302-00040/13

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 15, tinguda el 21.10.2021, DSPC-P 26.
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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 creació del Fons Complementari de Riscos de la 
Generalitat de Catalunya
200-00001/13

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

Sol·licitud: G Mixt (reg. 18781).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 
08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació dels impostos ambientals que 
estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic
250-00228/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17178; 18962 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 21.10.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 17178)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació dels articles 1 i 2

Presentar una reforma fiscal integral, progressiva i inclusiva per a gravar les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de les activitats econòmiques, tal com 
estableix la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del Canvi Climàtic, abans que finalitzi l’any 
2021.

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 18962)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i supressió al punt 1

1. Presentar, en un termini màxim de sis mesos d’un any, el Projecte de llei de 
l’impost sobre les activitats econòmiques que generen gasos amb efecte d’hivernacle 
pel seu debat i aprovació, per tal que es puguin aplicar el més aviat millor.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació i supressió al punt 2

2. Presentar, en un termini màxim de sis mesos d’un any, el Projecte de llei de 
l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells pel seu debat i aprovació, 
per tal que es puguin aplicar el més aviat millor.
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Proposta de resolució sobre les emissions odoríferes
250-00233/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18963 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 21.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 18963)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i supressió al punt 1

1. Presentar, en el màxim d’un any durant la present legislatura, una proposició de llei 
de qualitat de l’aire en què es contempli la vigilància i gestió de les emissions odoríferes.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

2. Seguir donant suport als ens locals en la gestió dels problemes de contamina-
ció odorífera, i elaborar un pla d’eradicació d’aquestes emissions, que inclogui les 
eines necessàries per a la seva execució.

Proposta de resolució sobre l’ús de sulfat de coure a les 
instal·lacions de reg del delta de l’Ebre
250-00235/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18964 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 21.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 18964)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

1. Manifesta que la xarxa de reg al Delta de l’Ebre és primordial i essencial per 
a l’agricultura, la vida i la biodiversitat existent al Delta.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació i supressió 

2. Manifesta la necessària implicació la necessitat de suport de l’administració 
pública en el manteniment i la conservació de la extensa xarxa de reg del Delta de 
l’Ebre, ajudant i facilitant als regants les eines necessàries per fer possible aquestes 
feines de manteniment.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació integral dels punts 3, 4 i 5

3. Encarregar un estudi tecnicojurídic per tal d’avaluar les possibles solucions 
per donar resposta a la problemàtica de proliferació d’algues en les xarxes de Reg 
de Catalunya i més especialment a la xarxa de reg del Delta de l’Ebre. Estudi que 
haurà d’avaluar també la qualificació tecnicojurídica de la utilització del sulfat de 
coure amb aquesta finalitat, tenint en compte que l’aigua de la xarxa de reg circula 
cap a arrossars, llacunes i badies del delta.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació del 
Cos de Mossos d’Esquadra en els desnonaments
250-00244/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19015 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 21.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 19015)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

1. Valorar elaborar un protocol d’actuació del Cos de Mossos d’Esquadra en els 
desallotjaments habitacionals, amb especial atenció als casos en què aquests afec-
ten a persones vulnerables, d’acord amb les conclusions de l’informe final que ela-
bori la Comissió d’estudi sobre el model policial, aprovada pel Ple del Parlament el 
21 de juliol de 2021.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió i addició del punt 2

2. Excloure, Regular a través de l’esmentat protocol, la participació de les uni-
tats especials d’antiavalots (BRIMO i ARRO) en els desallotjaments habitacionals 
de persones vulnerables. Mentre l’estat no modifiqui la Ley de Enjuiciamiento Civil 
que és la que permet als jutges demanar l’execució efectiva d’un desnonament sense 
contemplar excepcions de vulnerabilitat.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
D’addició del punt 3

3. En tota intervenció del Cos dels Mossos d’Esquadra en desallotjaments habi-
tacionals, continuar vetllant per prioritzar la garantia del dret a l’habitatge, la me-
diació, el respecte als drets humans, la minimització de l’ús de la força i la mínima 
interferència sobre el dret de protesta.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18975 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAETC, 22.10.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 18975)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 1

El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a l’aixecament del bloqueig 
polític, econòmic, comercial i financer contra el Govern i institucions cubanes, i es 
mostra a favor d’unes relacions basades en el respecte a la legalitat internacional, la 
pau, la sobirania nacional, la llibertat i la cooperació entre ambdós estats.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 2

El Parlament de Catalunya insta a el Govern de la Generalitat de Catalunya a 
treballar per una bona relació amb el Govern i el poble de Cuba, manifestant el seu 
rebuig pel manteniment del bloqueig polític i expressant el seu ferm compromís amb 
la democràcia i els drets humans.

Proposta de resolució sobre la comissió tècnica per a la protecció de 
les oliveres i els oliverars monumentals
250-00250/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18965 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 21.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 18965)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió i addició al punt 1

1. Crear, abans de que acabi l’any 2021 el primer semestre de l’any 2022, la Co-
missió Tècnica per a la protecció de les oliveres i oliverars monumentals.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió i addició al punt 2

2. Aprovar, en el termini màxim de sis mesos d’un any, el desplegament regla-
mentari de la Llei 6/2020, del 18 de juny, de protecció, conservació i posada en valor 
de les oliveres i els oliverars monumentals.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De supressió i addició al punt 3

3. Aprovar, en el termini màxim de sis mesos d’un any, el primer Cens i Catàleg 
de les Oliveres i els Oliverars Monumentals de Catalunya.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una guingueta a la zona 
de l’antiga marisqueria de Roses
250-00257/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18976 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 21.10.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 18976)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a valorar en el moment que hi hagi 
alguna sol·licitud al respecte i, si escau, iniciar el tràmit de la concessió pertinent en 
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l’àmbit de l’antiga depuradora de marisc del municipi de Roses, en el marc del qual 
s’estableix el procés d’informació pública d’acord amb la Llei 8/2020, del 30 de ju-
liol, de protecció i ordenació del litoral.

Proposta de resolució sobre la inclusió de la formació LGBTI+ a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
250-00262/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19016 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 21.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 19016)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió i addició del punt únic 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure mòduls propis en contra 
formació específica en relació amb la discriminació del col·lectiu LGTBIQ+ en els 
cursos formatius bàsics i en la formació contínua del conjunt dels cossos de segure-
tat de Catalunya.

Aquesta formació anirà dirigida tant a la prevenció d’aquesta discriminació, com 
a l’atenció, des del primer moment, dels diferents efectes de la mateixa, físics, psi-
cològics i jurídics.

Proposta de resolució sobre l’increment de la presència policial als 
barris de Tarragona
250-00269/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19018 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 21.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 19018)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió i addició del punt únic 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a coordinarse con el 
Ayuntamiento de Tarragona, en el ámbito de la Junta de Seguridad Local, para man-
tener e incrementar la presencia policial en los distintos barrios de la ciudad sempre 
que sigui possible. Esta presencia policial no debe limitarse a la aparición esporá-
dica de vehículos policiales, sino que debe consistir en ha de garantir també la pre-
sencia efectiva de operativos de seguridad ciudadana, tanto de Mossos d’Esquadra 
como de Guardia Urbana de Tarragona, que estén en contacto con los vecinos para 
obtener, in situ y de primera mano, información relevante sobre la Seguridad.
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Proposta de resolució sobre la dotació del Parc de Bombers de Rubí, 
Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal amb un camió amb escala
250-00276/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19013 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 21.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 19013)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt únic

Dotar d’una autoescala al parc de bombers de Rubí-Sant Cugat del Vallès-Cas-
tellbisbal, una vegada la Direcció general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal-
vaments hagi acomplert els objectius operatius urgents d’equipament i renovació de 
vehicles establerts en el Pla Director, el Pla Estratègic i el Projecte Bombers 2025.

Proposta de resolució sobre el projecte de macro parc eòlic marí a la 
Costa Brava nord
250-00279/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18968 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 21.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 18968)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern perquè traslladi al Ministeri de 
Transició Energètica la necessitat d’assolir el màxim consens dels agents socials, 
econòmics i científics en relació al desenvolupament de projectes d’energia eòlica 
marina, tot considerant la urgència que suposa la lluita contra el canvi climàtic i per 
la sobirania energètica de Catalunya.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya exigeix que es garanteixi la compatibilitat de l’ener-
gia eòlica marina amb la preservació dels valors naturals i els serveis ecosistèmics, 
així com l’aplicació dels principis de precaució, proporcionalitat i gestió adaptativa.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’una estratègia 
catalana sobre l’Alzheimer i de suport específic al Pla nacional 
d’Alzheimer impulsat per l’Estat
250-00308/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19053).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

Fascicle segon
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19097; 19446).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la supressió de mesures restrictives en 
l’oci nocturn
250-00309/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19054).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19098; 19447).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el sexisme en els videojocs
250-00310/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19055).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19099; 19468).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la senyalització relativa a la ramaderia 
extensiva
250-00311/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19056).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19100; 19448).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la gestió telemàtica ramadera
250-00312/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19057).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19101; 19449).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-59 a Sant 
Feliu de Codines
250-00313/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19058).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19102; 19450).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls i la millora del sistema de 
formació professional
250-00314/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19059).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19103; 19451).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la fossa de Bonastre
250-00315/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19060).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19104; 19452).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la implementació de programaris de 
transcripció de veu als jutjats
250-00316/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19061).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19105; 19453).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assistència lletrada a les víctimes de 
violència de gènere
250-00317/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19062).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19106; 19454).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les teràpies dirigides amb radiolligands
250-00318/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19063).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19107; 19455).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la permissivitat amb què es 
reprodueixen atacs a les forces i cossos de seguretat de l’Estat
250-00319/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19064).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19108; 19456).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la unitat de mercat
250-00320/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19065).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19109; 19457).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el canal Segarra-Garrigues
250-00321/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19066).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19110; 19458).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el control de la sobreabundància de 
conills
250-00322/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19067).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19111; 19459).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la realització d’un estudi del sistema de 
seguretat social sobre la base de la recomanació primera del Pacte 
de Toledo
250-00323/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19068).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19112; 19460).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport al manteniment del monument a la 
batalla de l’Ebre de Tortosa
250-00324/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19069).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19113; 19461).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Eladi Homs, de Valls
250-00325/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19070).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19114; 19462).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria de les direccions 
del Museu d’Història de Catalunya i del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya
250-00326/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19071).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19115; 19463).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’execució de determinades mesures i 
actuacions establertes en la legislació relativa a l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural
250-00327/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19072).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19116; 19464).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 
9/2017, d’universalització de l’assistència sanitària
250-00328/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19073).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19117; 19465).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’avaluació del Pla territorial metropolità 
de Barcelona
250-00329/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19074).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19118; 19466).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’exhumació de Cipriano Martos 
Jiménez, militant antifranquista torturat i assassinat per les forces de 
seguretat del règim franquista el 1973 a Reus
250-00330/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 19075).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2021 al 08.11.2021).
Finiment del termini: 09.11.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19119; 19467).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2021 al 10.11.2021).
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.



BOPC 140
26 d’octubre de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 41 

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 pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 2017/746 pel que fa a les disposicions transitòries 
per a determinats productes sanitaris per a diagnòstic «in vitro» i a 
l’aplicació diferida dels requisits aplicables als productes interns
295-00042/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.10.2021

Reg. 18397 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 

Cooperació, 20.10.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/746 en lo que 
respecta a las disposiciones transitorias para determinados productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro y a la aplicación diferida de los 
requisitos aplicables a los productos internos (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2021) 627 final] [2021/0323 (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, 14.10.2021, COM(2021) 627 final, 2021/0323 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2017/746 en lo que respecta a las 
disposiciones transitorias para determinados productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro y a la aplicación diferida de los requisitos aplicables 
a los productos internos (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo1 estable-

ce un nuevo marco regulador de los productos sanitarios para diagnóstico in vitro, 

1. Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/UE 
de la Comisión (DO L 117 de 5.5.2017, p. 176).
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como las pruebas de VIH, las pruebas de embarazo o las pruebas de SARS-CoV-2. 
Se calcula que alrededor del 70% de las decisiones clínicas se toman utilizando pro-
ductos sanitarios para diagnóstico in vitro2.

El nuevo Reglamento (UE) 2017/746 sustituirá a la actual Directiva 98/79/CE so-
bre productos sanitarios para diagnóstico in vitro3 a partir del 26 de mayo de 2022 e 
introducirá cambios sustanciales en el sector. El Reglamento tiene por objeto garan-
tizar el buen funcionamiento del mercado interior y un elevado nivel de protección 
de la salud pública, los pacientes y los usuarios, teniendo en cuenta la gran cantidad 
de pequeñas y medianas empresas (pymes) activas en este sector.

Uno de los principales cambios se refiere a la participación de organismos de 
evaluación de la conformidad independientes («organismos notificados»). En la ac-
tualidad, solo un número relativamente pequeño de productos de alto riesgo (alrede-
dor del 8% de todos los diagnósticos in vitro presentes en el mercado) está sujeto al 
control de un organismo notificado con arreglo a la Directiva 98/79/CE4. En virtud 
del Reglamento, alrededor del 80% de los productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro estarán bajo el control de organismos notificados, la gran mayoría de ellos por 
primera vez5. Esto significa que, antes de introducir sus productos en el mercado, los 
fabricantes tendrán que presentar una solicitud ante un organismo notificado y ob-
tener uno o varios certificados una vez finalizado el procedimiento de evaluación de 
la conformidad adecuado. Por término medio, un procedimiento de evaluación de  
la conformidad dura alrededor de un año, tras lo cual se necesita más tiempo (al-
rededor de seis meses) para elaborar los productos y preparar su comercialización, 
según la información facilitada por el sector de los productos sanitarios6.

El artículo 110 del Reglamento (UE) 2017/746 contiene disposiciones transitorias 
para los productos con un certificado expedido por un organismo notificado con ar-
reglo a la Directiva 98/79/CE antes del 26 de mayo de 2022. Solo los productos que 
requieran el certificado de un organismo notificado aún con arreglo a la Directiva 
98/79/CE (alrededor del 8%) se beneficiarán de estas disposiciones transitorias. La 
presente propuesta de la Comisión se basa en estas disposiciones transitorias vigen-
tes para ampliar su ámbito de aplicación y sus plazos.

La pandemia de COVID-19 ha confirmado, por una parte, la necesidad de un 
marco regulador sólido para los productos sanitarios para diagnóstico in vitro en la 
UE. Por ejemplo, ha ilustrado hasta qué punto es esencial que las pruebas introdu-
cidas en el mercado de la UE sean exactas, fiables y seguras a la hora de detectar la 
presencia de virus como el SARS-CoV-2.

Por otra parte, la pandemia de COVID-19 y la crisis de salud pública asociada 
han dado lugar a retos adicionales y sin precedentes para la ejecución del Regla-
mento (UE) 2017/746. Estas circunstancias extraordinarias han exigido importantes 
recursos adicionales a las autoridades competentes de los Estados miembros, los 
centros sanitarios, los organismos notificados, los fabricantes y otros agentes econó-

2. Informe del estudio de MedTech Europe Analysing the availability of In vitro Diagnostic Medical Devices 
(IVDs) in May 2022 when the new EU IVD Regulation applies [«Análisis de la disponibilidad de productos 
sanitarios para el diagnóstico in vitro en mayo de 2022, cuando entre en aplicación el nuevo Reglamento 
de la UE para este tipo de productos»], en lo sucesivo, «el estudio de MedTech Europe», 8 de septiembre de 
2021, disponible en el enlace https://www.medtecheurope.org/resource-library/medtech-europe-survey-report-
analysing-the-availability-of-in-vitro-diagnostic-medical-devices-ivds-in-may-2022-when-the-new-eu-ivd-re-
gulation-applies/; Rohr U. P., Binder C., Dieterle T., Giusti F., Messina C. G. M., Toerien E., et al., The Value 
of In Vitro Diagnostic Testing in Medical Practice: A Status Report [«El valor de las pruebas de diagnóstico in 
vitro en la práctica médica: estado de situación»], 2016, PLOS ONE 11 (3): e0149856. https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0149856.
3. Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sani-
tarios para diagnóstico in vitro (DO L 331 de 7.12.1998, p. 1).
4. Los enumerados en el anexo II de la Directiva 98/79/CE y los productos para autodiagnóstico.
5. Estudio de MedTech Europe (véase la nota a pie de página n.º 2), p. 4. La evaluación de impacto que acom-
paña a la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro, 
COM(2012) 541 final, estimó que prácticamente el 90-95% de los productos sanitarios para diagnóstico in vit-
ro entrarían en las clases B, C o D y, por tanto, requerirían la participación de un organismo notificado. Véase 
SWD (2012)273 final, parte III, anexo 2, puntos 4.4 y 4.5.
6. Estudio de MedTech Europe (véase la nota a pie de página n.º 2), p. 8.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0149856
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0149856
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micos para aumentar la disponibilidad de diagnósticos médicos de vital importan-
cia. Esto se debe no solo a un cambio de prioridades, a nuevas tareas y a una carga 
de trabajo significativa, sino también al establecimiento de restricciones de viaje y 
órdenes de cuarentena.

Estas circunstancias extraordinarias han afectado de forma importante a diversos 
ámbitos regulados por el Reglamento (UE) 2017/746. Los datos sobre la preparación 
del mercado recogidos por la Comisión Europea durante el primer semestre de 20217 
muestran que los Estados miembros, los centros sanitarios, los organismos notifica-
dos y los agentes económicos no estarán en condiciones de garantizar una ejecución 
y una aplicación adecuadas del Reglamento a partir del 26 de mayo de 2022.

En particular, con solo seis organismos notificados designados8 hasta ahora con 
arreglo al Reglamento (UE) 2017/746, existe una grave escasez de capacidad de dic-
hos organismos notificados, lo que hace imposible que los fabricantes lleven a cabo 
a tiempo los procedimientos de evaluación de la conformidad legalmente exigidos. 
Dado que los organismos notificados designados actualmente están establecidos en 
solo tres países (Alemania, Francia y los Países Bajos), la situación es especialmen-
te problemática para las pymes ubicadas en otros Estados miembros, que tienden a 
presentar sus solicitudes ante organismos notificados de su propio Estado miembro 
o de Estados miembros vecinos. Además, debido a las restricciones de viaje relaci-
onadas con la COVID-19, los organismos notificados no pudieron llevar a cabo las 
auditorías in situ requeridas en las instalaciones de los fabricantes para verificar la 
fabricación y otros procesos pertinentes9. Las restricciones de viaje siguen vigen-
tes en varias regiones de la UE y continúan siendo un obstáculo importante para la 
correcta realización de la evaluación de la conformidad por parte de los organismos 
notificados.

Si no se abordara esta cuestión, la situación provocaría una perturbación im-
portante en el suministro de una multitud de productos sanitarios para diagnóstico 
in vitro en el mercado tanto para los centros sanitarios como para el conjunto de la 
población.

El Parlamento Europeo, en una carta transversal de 11 de mayo de 2021 firmada 
por varios grupos políticos (PPE, S&D, Renew Europe, CRE, GUE/NGL, Los Ver-
des), y el Consejo de Ministros de Sanidad (EPSCO) en su reunión de 15 de junio 
de 202110, pidieron a la Comisión que presentara una propuesta legislativa urgente 
para facilitar la transición al nuevo marco regulador y garantizar la disponibilidad 
de productos sanitarios para diagnóstico in vitro en el mercado de la UE. También 
pidieron medidas urgentes las partes interesadas que representan al sector de los 
productos sanitarios, los organismos notificados, los profesionales de la salud y los 
investigadores en el ámbito de la química clínica y la medicina de laboratorio, así 
como los centros de transfusión sanguínea sin ánimo de lucro.

La Comisión reconoce la necesidad de garantizar tanto un alto nivel de segu-
ridad y rendimiento de los productos como su disponibilidad en el mercado de la 
UE. Por consiguiente, la propuesta tiene por objeto ampliar el período transitorio 

7. De conformidad con el plan conjunto para la ejecución y la preparación del Reglamento (UE) 2017/746 so-
bre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro (véase la nota a pie de página n.º 16), los servicios de la 
Comisión solicitaron al sector y a los organismos notificados actualizaciones periódicas sobre la preparación 
de diversas partes interesadas con el fin de detectar posibles obstáculos que pudieran provocar la escasez de 
productos en el mercado.
8. Véase la lista de organismos notificados designados en el NANDO (sistema de información sobre orga-
nismos notificados y designados de nuevo enfoque) https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.
cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=35.
9. La Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los puntos 2.3 y 3.3 del anexo IX de los Regla-
mentos (UE) 2017/745 y (UE) 2017/746 en lo que respecta a las auditorías de los organismos notificados reali-
zadas en el contexto de la evaluación del sistema de gestión de la calidad (DO C 8 de 11.1.2021, p. 1) aborda la 
posibilidad de realizar auditorías a distancia en lugar de auditorías in situ como medidas extraordinarias tem-
porales adoptadas en respuesta a las circunstancias excepcionales de la pandemia de COVID-19. 
10. Véase el punto 29 de las Conclusiones del Consejo sobre el acceso a los medicamentos y a los productos 
sanitarios para una UE más fuerte y resiliente, aprobadas por el Consejo EPSCO en su sesión celebrada el 15 
de junio de 2021, 9750/21. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=35
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=35
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=35
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existente para los productos cubiertos por un certificado expedido con arreglo a la 
Directiva 98/79/CE e introducir períodos transitorios adaptados para los productos 
que deban someterse por primera vez a una evaluación de la conformidad en la que 
participen organismos notificados con arreglo al Reglamento (UE) 2017/746. Dado 
que, desde su aparición, muchos centros sanitarios, en particular hospitales, han te-
nido que centrar todos sus esfuerzos en hacer frente a la COVID-19, la Comisión 
propone introducir también un período transitorio para los requisitos aplicables a 
los productos fabricados y utilizados en el mismo centro sanitario («productos in-
ternos»). Esto dará más tiempo a los centros sanitarios para cumplir los nuevos re-
quisitos y garantizará que las pruebas elaboradas en el propio centro sanitario, que a 
menudo son esenciales, especialmente en el caso de las enfermedades raras, puedan 
seguir desarrollándose en los laboratorios clínicos11.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El Reglamento (UE) 2017/746 se adoptó junto con el Reglamento (UE) 2017/745 

sobre los productos sanitarios12. El Parlamento Europeo y el Consejo, debido a las 
circunstancias extraordinarias causadas por la pandemia de COVID-19 y a fin de 
evitar la escasez o los retrasos en el suministro de los productos sanitarios necesa-
rios para los pacientes y los profesionales sanitarios, adoptaron en abril de 2020 un 
Reglamento13 por el que se retrasaba un año, hasta el 26 de mayo de 2021, la fecha 
de aplicación del Reglamento (UE) 2017/745, y se mantenía el 26 de mayo de 2024 
como fecha final del período transitorio para la validez de determinadas declaracio-
nes CE de conformidad y determinados certificados de organismos notificados ex-
pedidos en virtud de las Directivas derogadas 90/385/CEE y 93/42/CEE.

En el caso del Reglamento (UE) 2017/746, el aplazamiento de la fecha de eje-
cución en un año no resolvería los retos relacionados con su aplicación. Dado que 
el principal reto relacionado con la preparación del mercado es la limitada capaci-
dad de los organismos notificados, el número de productos que deben someterse a 
una evaluación de la conformidad en la que participe un organismo notificado debe 
repartirse en un período más largo, para permitir una introducción gradual de los 
requisitos del nuevo Reglamento y dar prioridad a los diagnósticos in vitro de alto 
riesgo. Esto puede lograrse mediante una modificación del artículo 110 del Regla-
mento sobre disposiciones transitorias en la que se establezca un período más cor-
to para los productos existentes de las clases de riesgo más altas que para aquellos 
cuya clase de riesgo sea inferior. Al mismo tiempo, el período transitorio existente 
para los productos cubiertos por certificados de organismos notificados expedidos 
con arreglo a la Directiva 98/79/CE debe prorrogarse un año, hasta el 26 de mayo de 
2025. Esto evitará que los períodos transitorios previstos en los Reglamentos (UE) 
2017/745 y (UE) 2017/746 terminen al mismo tiempo y reducirá la presión sobre las 
autoridades competentes de los Estados miembros, los organismos notificados, los 

11. Según un estudio realizado en el hospital universitario (UZ) de Lovaina (Bélgica), el 47% de las pruebas 
utilizadas por el laboratorio clínico se elaboran en el propio laboratorio, el 42% son pruebas con el marcado 
CE y el 11% son pruebas modificadas o que no poseen el marcado CE. Sin embargo, casi el 98% de los resulta-
dos se generaron con pruebas con el marcado CE. Véase Vermeersch P., Van Aelst T., Dequeker E. M. C., The 
new IVD Regulation 2017/746: a case study at a large university hospital laboratory in Belgium demonstrates 
the need for clarification on the degrees of freedom laboratories have to use lab-developed tests to improve 
patient care [«El nuevo Reglamento 2017/746 sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro: un estudio 
de caso realizado en un gran laboratorio universitario de Bélgica demuestra la necesidad de aclarar los grados 
de libertad de los que disponen los laboratorios para utilizar pruebas desarrolladas por los laboratorios para 
mejorar la atención a los pacientes»], Clin Chem Lab Med, 21.7.2020, 59 (1): p. 101, DOI: 10.1515/cclm-2020-
0804, PMID: 32692695. 
12. Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los produc-
tos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Regla-
mento (CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (DO 
L 117 de 5.5.2017, p. 1).
13. Reglamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios en relación con las fechas de aplicación 
de algunas de sus disposiciones (DO L 130 de 24.4.2020, p. 18).
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fabricantes, los centros sanitarios y los demás agentes que se ocupan tanto de los 
productos sanitarios como de los diagnósticos in vitro.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 114 y en el artículo 168, apartado 4, letra c), 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Subsidiariedad
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la UE solo puede intervenir si los 

objetivos perseguidos no pueden alcanzarlos los Estados miembros por sí solos. La 
legislación que se modifica se adoptó a nivel de la UE en consonancia con el prin-
cipio de subsidiariedad y cualquier modificación debe realizarse mediante un acto 
adoptado por los legisladores de la UE. En el caso de la presente propuesta de mo-
dificación, es necesaria una actuación de la UE para evitar posibles perturbaciones 
en el suministro de los productos, y garantizar el buen funcionamiento del mercado 
interior y un elevado nivel de protección de la salud de los pacientes y los usuarios.

Proporcionalidad
La medida propuesta por la UE es necesaria para garantizar que todas las partes 

interesadas ejecuten y apliquen plenamente el Reglamento (UE) 2017/746, teniendo 
en cuenta la magnitud de la pandemia de COVID-19 y la crisis de salud pública aso-
ciada. Las modificaciones propuestas tienen por objeto garantizar que pueda alcan-
zarse el objetivo previsto por el Reglamento (UE) 2017/746. Este objetivo consiste 
en establecer un marco regulador sólido, transparente, previsible y sostenible para 
los productos sanitarios para diagnóstico in vitro, que garantice un elevado nivel de 
protección de la salud pública y la seguridad de los pacientes, así como el buen fun-
cionamiento del mercado interior de dichos productos.

La propuesta mantiene el objetivo del Reglamento (UE) 2017/746 de garantizar 
un alto nivel de seguridad y rendimiento de los productos mediante el refuerzo de 
su supervisión por parte de los organismos notificados y, en el caso de los productos 
internos, mediante el establecimiento de requisitos uniformes para los centros sani-
tarios, y solo prevé el tiempo adicional necesario para alcanzar dicho objetivo. La 
propuesta es proporcionada en la medida en que pretende abordar el problema prin-
cipal, es decir, que un gran número de diagnósticos in vitro existentes puede desa-
parecer del mercado debido a la escasa capacidad de los organismos notificados. Por 
consiguiente, las modificaciones propuestas se limitan a permitir una introducción 
gradual de los requisitos, sin alterar la sustancia del Reglamento (UE) 2017/746. Se 
centran en los productos existentes que requieren la participación de organismos no-
tificados y en los productos internos. Las modificaciones propuestas no retrasarán 
la aplicación del Reglamento a los productos sanitarios para diagnóstico in vitro con 
marcado CE que no requieran la participación de un organismo notificado (es decir, 
productos no estériles de clase A, que representan alrededor del 20% del mercado14) 
ni a los «nuevos» diagnósticos in vitro (es decir, los que no están cubiertos por un 
certificado o una declaración de conformidad expedidos con arreglo a la Directiva 
98/79/CE). Está previsto que el Reglamento (UE) 2017/746 se aplique plenamente a 
dichos productos a partir del 26 de mayo de 2022.

La Comisión propone diferenciar entre productos de mayor riesgo (es decir, pro-
ductos de las clases D y C) y productos de riesgo inferior (es decir, productos estéri-
les de las clases B y A), con períodos transitorios más cortos para los productos de 
mayor riesgo y períodos más largos para los de riesgo inferior. Este enfoque tiene 
por objeto equilibrar la capacidad disponible de los organismos notificados con un 
alto nivel de protección de la salud pública.

14. Estudio de MedTech Europe (véase la nota a pie de página n.º 2).



BOPC 140
26 d’octubre de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 46

También tiene en cuenta el interés de los organismos notificados en seguir reci-
biendo solicitudes de certificación, recompensando la inversión que han realizado 
para ser designados con arreglo al Reglamento (UE) 2017/746.

Elección del instrumento
El acto propuesto es un Reglamento que deben adoptar el Parlamento Europeo y 

el Consejo, dado que el acto que debe modificarse es un Reglamento adoptado por 
el Parlamento Europeo y el Consejo.

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

La presente propuesta no va acompañada de una evaluación de impacto especí-
fica, pues ya se llevó a cabo una evaluación de impacto al preparar el Reglamento 
(UE) 2017/746. La presente propuesta no modifica el Reglamento (UE) 2017/746 en 
cuanto al fondo y no impone nuevas obligaciones a las partes interesadas. Su ob-
jetivo principal es modificar las disposiciones transitorias y permitir un despliegue 
progresivo de los requisitos del Reglamento por las razones excepcionales derivadas 
de la pandemia de COVID-19.

Las circunstancias excepcionales y la necesidad de actuar con rapidez para ga-
rantizar un marco seguro antes de la fecha de aplicación del Reglamento no permi-
tieron una amplia consulta pública. Por consiguiente, la Comisión recabó las apor-
taciones necesarias de los Estados miembros y de las partes interesadas a través de 
intercambios específicos.

En cooperación con el Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios (MDCG)15,  
la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión (DG SANTE)  
elaboró un plan de ejecución conjunto16 en el que se identificaban las medidas esen-
ciales y altamente prioritarias para la ejecución del Reglamento (UE) 2017/746. El 
plan incluye actividades de seguimiento y planes de contingencia para abordar po-
sibles cuellos de botella y otras cuestiones relativas a los períodos de transición. El 
plan se seguirá ejecutando y actualizando incluso tras la adopción de la propuesta 
de modificación del Reglamento (UE) 2017/746.

Los estudios de mercado realizados en 2021 pusieron de manifiesto la necesidad 
de adoptar medidas legislativas. Los datos de que dispone la Comisión, facilitados 
por los organismos notificados y por la asociación profesional MedTech Europe, que 
cubren alrededor del 90% de los ingresos del mercado de los diagnósticos in vitro, 
mostraron la siguiente situación: 

Directiva 98/79/CE Reglamento (UE) 2017/746

Alrededor de 40.000 productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro diferentes 
comercializados

Alrededor de 31.000 productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro 
diferentes que se espera que estén 
comercializados (el sector estima que 
casi 9.000 productos actualmente 
comercializados no dispongan del 
marcado CE con arreglo al Reglamento 
(UE) 2017/746, lo que supondría una 
disminución del 22%)

15. El MDCG se creó en virtud del artículo 103 del Reglamento (UE) 2017/745. Está compuesto por represen-
tantes nombrados por los Estados miembros y lo preside un representante de la Comisión. El MDCG figura 
en el registro de grupos de expertos de la Comisión con el código X03565. https://ec.europa.eu/transparency/
expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=es&groupID=3565
16. Plan conjunto para la ejecución y preparación del Reglamento (UE) 2017/746 sobre los productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro (junio de 2021). https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/md_sector/docs/md_jo-
int-impl-plan_en.pdf.

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=es&groupID=3565
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=es&groupID=3565
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/md_sector/docs/md_joint-impl-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/md_sector/docs/md_joint-impl-plan_en.pdf
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Directiva 98/79/CE Reglamento (UE) 2017/746

Alrededor de 3.300 productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro necesitaban la 
participación de un organismo notificado  
(es decir, alrededor del 8% de los  
productos sanitarios para diagnóstico  
in vitro comercializados)
– alrededor de 2.500 productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro que entran en 
el ámbito de aplicación del anexo II de la 
Directiva 98/79/CE
– alrededor de 800 productos sanitarios  
para diagnóstico in vitro para  
autodiagnóstico

Alrededor de 24.000 productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro 
necesitarán de la participación de 
un organismo notificado (es decir, 
alrededor del 78% de los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro que 
se espera que entren en el mercado)
– alrededor de 1.200 productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro  
de la clase D (= 4%)
– alrededor de 7.860 productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro  
de la clase C (= 25%)
– alrededor de 14.890 productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro  
de la clase B (= 49%)
– alrededor de 340 productos  
sanitarios para diagnóstico in vitro 
estériles de la clase A (= 0,01%)

1.545 certificados expedidos  
por organismos notificados 

31 certificados expedidos por 
organismos notificados que cubren 
aproximadamente 1.300 productos 
(principalmente productos de las clases 
B y C; no se han expedido certificados 
para productos de la clase D)17; 
alrededor de 520 solicitudes 
de certificación recibidas por 
organismos notificados que cubren 
aproximadamente 9.600 productos 
(principalmente productos de las  
clases B y C); 
para aproximadamente el 95% de los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro que requieren la participación de 
un organismo notificado aún no se han 
expedido certificados, incluidos todos 
los productos de clase D
(situación a 9.9.2021) 

22 organismos notificados designados  
(18 tras la retirada del Reino Unido de la UE)

6 organismos notificados designados, 
11 solicitudes pendientes (septiembre 
de 2021)

El 28 de enero y el 27 de julio de 2021, la DG SANTE organizó reuniones con 
el MDCG para debatir el plan de ejecución conjunto, en particular los retos que 
plantea la ejecución del Reglamento y cuál sería el enfoque más adecuado para una 
iniciativa legislativa.

Además de los intercambios periódicos con las partes interesadas a lo largo del 
año, en septiembre de 2021 se celebraron debates específicos sobre una posible ini-
ciativa legislativa con representantes de los organismos notificados, el sector euro-
peo de los productos sanitarios, los centros sanitarios, los profesionales de la salud, 
los laboratorios, los pacientes y los consumidores.

Se han examinado y tenido en cuenta, en la medida de lo posible, las observaci-
ones recibidas de todos los interesados, al tiempo que se han ponderado los diversos 
intereses en juego.

La Comisión seguirá supervisando de cerca la evolución y los efectos de las mo-
dificaciones propuestas en el mercado. También consultará al MDCG y a las partes 
interesadas sobre la necesidad de adoptar medidas complementarias.

17. El estudio de MedTech Europe señala que 2 848 productos sanitarios para diagnóstico in vitro estaban cu-
biertos por certificados, incluidos 156 productos de la clase D, 1 491 productos de la clase C, 1 220 productos 
de la clase B y 11 productos estériles de la clase A. 
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4. Repercusiones presupuestarias
La medida propuesta no tiene ninguna incidencia presupuestaria.

2021/0323 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2017/746 en lo que respecta a las 
disposiciones transitorias para determinados productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro y a la aplicación diferida de los requisitos aplicables 
a los productos internos (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 114 y su artículo 168, apartado 4, letra c),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Previa consulta al Comité Económico y Social Europeo,
Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo18 esta-

blece un nuevo marco normativo para garantizar el buen funcionamiento del merca-
do interior por lo que se refiere a los productos sanitarios para diagnóstico in vitro 
regulados por dicho Reglamento, tomando como base un elevado nivel de protec-
ción de la salud de los pacientes y los usuarios, y teniendo en cuenta a las pequeñas 
y medianas empresas que realizan sus actividades en este sector. Al mismo tiempo, 
el Reglamento (UE) 2017/746 fija altos niveles de calidad y seguridad para los pro-
ductos sanitarios para diagnóstico in vitro, con objeto de responder a las preocupa-
ciones comunes de seguridad que plantean. Además, el Reglamento (UE) 2017/746 
refuerza considerablemente algunos elementos clave del planteamiento normativo 
vigente en la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo19, como son 
la supervisión de los organismos notificados, los procedimientos de evaluación de 
la conformidad, la evaluación del funcionamiento y los estudios del funcionamien-
to, la vigilancia y el control del mercado, al tiempo que introduce disposiciones que 
garantizan la transparencia y la trazabilidad en relación con los productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro.

(2) La pandemia de COVID-19 y la crisis de salud pública asociada han supues-
to y todavía suponen un reto sin precedentes para los Estados miembros y consti-
tuyen una carga inmensa para las autoridades nacionales, los centros sanitarios, la 
ciudadanía de la Unión, los organismos notificados y los agentes económicos. Las 
circunstancias extraordinarias surgidas de la crisis de salud pública exigen tanto 
unos recursos adicionales sustanciales como una mayor disponibilidad de productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de vital importancia, lo que no podía preverse 
razonablemente en el momento de la adopción del Reglamento (UE) 2017/746. Es-
tas circunstancias extraordinarias tienen un impacto significativo en varios ámbitos 
regulados por dicho Reglamento, como la designación y el trabajo de los organismos 
notificados, y la introducción en el mercado y la comercialización de productos sa-
nitarios para diagnóstico in vitro en la Unión.

(3) Los productos sanitarios para diagnóstico in vitro son esenciales para la salud 
y la seguridad de los ciudadanos de la Unión, y las pruebas de SARS-CoV-2, en par-

18. Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los produc-
tos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/
UE de la Comisión (DO L 117 de 5.5.2017, p. 176).
19. Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sani-
tarios para diagnóstico in vitro (DO L 331 de 7.12.1998, p. 1).
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ticular, son vitales para la lucha contra la pandemia. Por lo tanto, es necesario ga-
rantizar un suministro ininterrumpido de tales productos en el mercado de la Unión.

(4) Dada la magnitud sin precedentes de los retos actuales, los recursos adicio-
nales que necesitan los Estados miembros, los organismos notificados, los agentes 
económicos, los centros sanitarios y las demás partes pertinentes para luchar contra 
la pandemia de COVID-19 y la actual capacidad limitada de los organismos notifi-
cados, y teniendo en cuenta la complejidad del Reglamento (UE) 2017/746, es muy 
probable que los Estados miembros, los centros sanitarios, los organismos notifica-
dos, los agentes económicos y las demás partes interesadas no estén en condiciones 
de garantizar la correcta ejecución y la plena aplicación de dicho Reglamento a par-
tir del 26 de mayo de 2022, tal como el citado Reglamento establece.

(5) Además, el período transitorio actual provisto en el Reglamento (UE) 
2017/746 en relación con la validez de los certificados expedidos por los organismos 
notificados para los productos sanitarios para diagnóstico in vitro en virtud de la 
Directiva 98/79/CE concluirá el 26 de mayo de 2024, que es el mismo día que con-
cluye el período transitorio provisto en el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento 
Europeo y del Consejo20 en relación con la validez de determinadas declaraciones 
CE de conformidad y determinados certificados expedidos por organismos notifica-
dos para productos sanitarios en virtud de las derogadas Directivas 90/385/CEE21 y 
93/42/CEE22 del Consejo. Esto somete a presión a los agentes que se ocupan tanto de 
los productos sanitarios como de los productos sanitarios para diagnóstico in vitro.

(6) A fin de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y un eleva-
do nivel de protección de la salud pública y la seguridad de los pacientes, así como 
de proporcionar seguridad jurídica y evitar posibles perturbaciones del mercado, 
es necesario ampliar los períodos transitorios establecidos en el Reglamento (UE) 
2017/746 para los productos cubiertos por certificados expedidos por los organismos 
notificados con arreglo a la Directiva 98/79/CE. Por las mismas razones, también 
es necesario prever un período transitorio suficiente para los productos que vayan a 
someterse por primera vez a una evaluación de la conformidad en la que participe 
un organismo notificado con arreglo al Reglamento (UE) 2017/746.

(7) Durante el período de tiempo necesario para ampliar la capacidad de los or-
ganismos notificados, debe encontrarse un equilibrio entre la limitada capacidad 
disponible y un alto nivel de protección de la salud pública. Por consiguiente, en 
relación con los productos sanitarios para diagnóstico in vitro que vayan a someter-
se por primera vez a una evaluación de la conformidad en la que participe un or-
ganismo notificado con arreglo al Reglamento (UE) 2017/746, se deben establecer 
períodos transitorios diferenciados para los productos de mayor y de menor riesgo. 
La duración del período transitorio debe depender de la clase de riesgo del producto 
de que se trate, de modo que el período sea más corto para los productos de mayor 
riesgo y más largo para los productos de una clase de riesgo inferior.

(8) A fin de permitir que los productos sanitarios para diagnóstico in vitro que se 
introduzcan en el mercado con arreglo a las disposiciones transitorias establecidas 
en el presente Reglamento dispongan de tiempo suficiente para seguir comerciali-
zándose, y también para suministrarlos a los usuarios finales, o para su puesta en 
servicio, la fecha de venta prevista en el Reglamento (UE) 2017/746 debe adaptarse 
para tener en cuenta los períodos transitorios adicionales.

(9) Teniendo en cuenta los recursos que necesitan los centros sanitarios para luc-
har contra la pandemia de COVID-19, dichos centros deben disponer de tiempo adi-

20. Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los produc-
tos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Regla-
mento (CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (DO 
L 117 de 5.5.2017, p. 1).
21. Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros sobre los productos sanitarios implantables activos (DO L 189 de 20.7.1990, p. 17).
22. Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (DO L 169 de 
12.7.1993, p. 1). 
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cional para prepararse para los requisitos específicos establecidos en el Reglamento 
(UE) 2017/746 para la fabricación y el uso de productos en el mismo centro sanita-
rio («productos internos»). Por consiguiente, debe aplazarse la aplicación de dichos 
requisitos. Dado que los centros sanitarios necesitarán una visión completa de los 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro con el marcado CE comercializados, 
el requisito de justificar que las necesidades del grupo de pacientes destinatarios no 
pueden satisfacerse, o no pueden satisfacerse al nivel adecuado de rendimiento, con 
un producto comercializado no debe ser aplicable hasta que hayan finalizado los 
períodos transitorios establecidos en el presente Reglamento.

(10) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2017/746 en consecuencia.
(11) Dado que los Estados miembros no pueden alcanzar de manera suficiente 

los objetivos del presente Reglamento, a saber, ampliar los períodos transitorios del 
Reglamento (UE) 2017/746, introducir períodos transitorios adicionales en el Regla-
mento y aplazar la aplicación de las disposiciones de dicho Reglamento referentes 
a los productos internos, sino que, debido a su dimensión y sus efectos, dichos ob-
jetivos 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 Tratado 
de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad 
establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar dichos objetivos.

(12) La adopción del presente Reglamento tiene lugar en circunstancias excepci-
onales a consecuencia de la pandemia de COVID-19 y de la crisis de salud pública 
asociada. Para lograr el efecto previsto de modificar el Reglamento (UE) 2017/746 
en lo que respecta a los períodos transitorios y la fecha de aplicación de las disposi-
ciones sobre productos internos, en particular con el fin de proporcionar seguridad 
jurídica a los agentes económicos, es necesario que el presente Reglamento entre en 
vigor antes del 26 de mayo de 2022. Por tanto, conviene establecer una excepción al 
plazo de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Protocolo n.º 1 sobre el come-
tido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al TUE, al Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica.

(13) En vista de la necesidad imperiosa de abordar inmediatamente la crisis de 
salud pública asociada con la pandemia de COVID-19, el presente Reglamento debe 
entrar en vigor con carácter de urgencia el día de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE) 2017/746 se modifica como sigue: 
1) El artículo 110 se modifica como sigue: 
a) el apartado 2 se modifica como sigue: 
i) en el párrafo primero, la fecha «27 de mayo de 2024» se sustituye por la fecha 

«27 de mayo de 2025»; 
ii) en el párrafo segundo, la fecha «27 de mayo de 2024» se sustituye por la fecha 

«27 de mayo de 2025»; 
b) los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: 
«3. No obstante lo dispuesto en el artículo 5 del presente Reglamento, los pro-

ductos contemplados en los párrafos segundo y tercero del presente apartado podrán 
introducirse en el mercado o ponerse en servicio hasta las fechas establecidas en 
dichos párrafos, siempre que, desde la fecha de aplicación del presente Reglamento, 
sigan cumpliendo lo dispuesto en la Directiva 98/79/CE y siempre que no se produz-
can cambios significativos en el diseño y la finalidad prevista.

Los productos con un certificado que haya sido expedido de conformidad con 
la Directiva 98/79/CE y que sea válido en virtud del apartado 2 del presente artícu-



BOPC 140
26 d’octubre de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 51 

lo podrán introducirse en el mercado o ponerse en servicio hasta el 26 de mayo de 
2025.

Los productos cuyo procedimiento de evaluación de la conformidad con arreglo 
a la Directiva 98/79/CE no haya requerido la participación de un organismo notifi-
cado, para los que se haya emitido una declaración de conformidad antes del 26 de 
mayo de 2022 con arreglo a dicha Directiva y para los cuales el procedimiento de 
evaluación de la conformidad con arreglo al presente Reglamento requiera la parti-
cipación de un organismo notificado, podrán introducirse en el mercado o ponerse 
en servicio hasta las fechas siguientes: 

a) el 26 de mayo de 2025 para los productos de la clase D; 
b) el 26 de mayo de 2026 para los productos de la clase C; 
c) el 26 de mayo de 2027 para los productos de la clase B; 
d) el 26 de mayo de 2027 para los productos de la clase A introducidos en el mer-

cado en condiciones estériles.
No obstante, los requisitos del presente Reglamento relativos al seguimiento pos-

comercialización, el control del mercado, la vigilancia, el registro de los agentes 
económicos y de los productos se aplicarán a los productos a los que se hace refe-
rencia en los párrafos primero, segundo y tercero, en lugar de los requisitos corres-
pondientes de la Directivas 98/79/CE.

Sin perjuicio del Capítulo IV y del apartado 1 del presente artículo, el organismo 
notificado que haya expedido el certificado a que se refiere el párrafo segundo del 
presente apartado seguirá siendo responsable del control adecuado respecto de la 
totalidad de los requisitos aplicables relativos a los productos que certificó.

4. Los productos introducidos legalmente en el mercado con arreglo a la Direc-
tiva 98/79/CE antes del 26 de mayo de 2022 podrán seguir comercializándose o po-
niéndose en servicio hasta el 26 de mayo de 2025.

Los productos introducidos legalmente en el mercado a partir del 26 de mayo de 
2022 en virtud del apartado 3 del presente artículo, podrán seguir comercializándo-
se o poniéndose en servicio hasta las siguientes fechas: 

a) el 26 de mayo de 2026 en el caso de los productos mencionados en el aparta-
do 3, párrafo segundo, o párrafo tercero, letra a); 

b) el 26 de mayo de 2027 en el caso de los productos mencionados en el aparta-
do 3, párrafo tercero, letra b); 

c) el 26 de mayo de 2028 en el caso de los productos mencionados en el apartado 3,  
párrafo tercero, letras c) y d).».

2) En el artículo 112, párrafo segundo, la fecha «27 de mayo de 2025» se susti-
tuye por la fecha «26 de mayo de 2028».

3) En el artículo 113, apartado 3, se añaden las letras i) y j) siguientes: 
«i) el artículo 5, apartado 5, letras b), c) y e) a i), será aplicable a partir del 26 de 

mayo de 2024; 
j) el artículo 5, apartado 5, letra d), será aplicable a partir del 26 de mayo de 

2028.».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día 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 / la presi-

denta
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme 
Institucional i Estructural a Catalunya
408-00005/13

ACORD

Mesa del Parlament, 19.10.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’octubre de 2021, d’acord amb 
la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament, ha acor-
dat que la presidència d’aquesta Comissió correspongui al Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem.

Així mateix, es proposa que la vicepresidència sigui per al Grup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i la secretaria per 
al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i 
Estructural a Catalunya
408-00006/13

ACORD

Mesa del Parlament, 19.10.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’octubre de 2021, d’acord amb 
la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament, ha acordat 
que la composició de la comissió sigui d’un diputat per grup parlamentari.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi sobre la Salut 
Mental i les Addiccions
408-00007/13

ACORD

Mesa del Parlament, 19.10.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’octubre de 2021, d’acord amb 
la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament, ha acordat 
que la presidència d’aquesta Comissió correspongui al Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya.
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Així mateix, es proposa que la vicepresidència sigui per al Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar i la secretaria per al Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les 
Addiccions
408-00008/13

ACORD

Mesa del Parlament, 19.10.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’octubre de 2021, d’acord amb 
la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament, ha acordat 
que la composició de la comissió sigui d’un diputat per grup parlamentari.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi sobre la 
Protecció del Delta de l’Ebre
408-00009/13

ACORD

Mesa del Parlament, 19.10.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’octubre de 2021, d’acord amb 
la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament, ha acordat 
que la presidència d’aquesta Comissió correspongui al Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana.

Així mateix, es proposa que la vicepresidència sigui per al Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar i la secretaria per al Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
408-00010/13

ACORD

Mesa del Parlament, 19.10.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’octubre de 2021, d’acord amb 
la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament, ha acordat 
que la composició de la comissió sigui d’un diputat per grup parlamentari.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer
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Atribució de la presidència de la Comissió sobre la Joventut
408-00011/13

ACORD

Mesa del Parlament, 19.10.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’octubre de 2021, d’acord amb 
la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament, ha acordat 
que la presidència d’aquesta Comissió correspongui al Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana.

Així mateix, es proposa que la vicepresidència sigui per al Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar i la secretaria per al Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Composició de la Comissió sobre la Joventut
408-00012/13

ACORD

Mesa del Parlament, 19.10.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’octubre de 2021, escoltada 
la Junta de Portaveus, d’acord amb l’article 48.1 del Reglament, ha acordat que la 
comissió sigui formada per disset membres distribuïts proporcionalment entre els 
grups parlamentaris segons la distribució acordada el 20 d’abril de 2021.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

Atribució de la presidència de la Comissió sobre la Infància
408-00013/13

ACORD

Mesa del Parlament, 19.10.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’octubre de 2021, d’acord amb 
la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament, ha acordat 
que la presidència d’aquesta Comissió correspongui al Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar.

Així mateix, es proposa que la vicepresidència sigui per al Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i la secretaria per al Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer
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Composició de la Comissió sobre la Infància
408-00014/13

ACORD

Mesa del Parlament, 19.10.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’octubre de 2021, escoltada 
la Junta de Portaveus, d’acord amb l’article 48.1 del Reglament, ha acordat que la 
comissió sigui formada per disset membres distribuïts proporcionalment entre els 
grups parlamentaris segons la distribució acordada el 20 d’abril de 2021.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi sobre el Model 
Policial
408-00015/13

ACORD

Mesa del Parlament, 19.10.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’octubre de 2021, d’acord amb 
la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament, ha acordat 
que la presidència d’aquesta Comissió correspongui al Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar.

Així mateix, es proposa que la vicepresidència sigui per al Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana i la secretaria per al Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
408-00016/13

ACORD

Mesa del Parlament, 19.10.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’octubre de 2021, d’acord amb 
la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament, ha acordat 
que la composició de la comissió sigui de dos diputats per grup parlamentari.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer
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Atribució de la presidència de la Comissió d’estudi sobre el 
desplegament d’un sistema educatiu inclusiu a Catalunya
408-00017/13

ACORD

Mesa del Parlament, 19.10.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’octubre de 2021, d’acord amb 
la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament, ha acordat 
que, quan es creï la comissió, la presidència d’aquesta Comissió correspongui al 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Així mateix, es proposa que la vicepresidència sigui per al Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i la secretaria per al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Atribució de la presidència de la Comissió específica per a la 
tramitació de textos consolidats
408-00019/13

ACORD

Mesa del Parlament, 19.10.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’octubre de 2021, d’acord amb 
la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament, ha acordat 
que, quan es creï la comissió, la presidència d’aquesta Comissió correspongui al 
Grup Parlamentari de Vox en Cataluña.

Així mateix, es proposa que la vicepresidència sigui per al Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar i la secretaria per al Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Atribució de la presidència de la Comissió específica sobre 
l’aplicació del principi de subsidiarietat i seguiment del dret de la 
Unió Europea
408-00021/13

ACORD

Mesa del Parlament, 19.10.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’octubre de 2021, d’acord amb 
la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament, ha acordat 
que, quan es creï la comissió, la presidència d’aquesta Comissió correspongui al 
Grup Parlamentari de Vox en Cataluña.

Així mateix, es proposa que la vicepresidència sigui per al Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana i la secretaria per al Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer



BOPC 140
26 d’octubre de 2021

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa 57 

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre les llistes d’espera per a accedir als serveis 
de salut mental
354-00024/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 6, 
tinguda el 14.10.2021, DSPC-C 86.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la seva negativa a desprivatitzar el servei 
telefònic 061 Salut Respon i el transport sanitari
354-00036/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 6, 
tinguda el 14.10.2021, DSPC-C 86.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el Pla de prevenció del suïcidi 2021-2025
354-00045/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 6, 
tinguda el 14.10.2021, DSPC-C 86.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre l’evolució de la vacunació a Catalunya
354-00047/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 6, 
tinguda el 14.10.2021, DSPC-C 86.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb 
el conseller de Salut sobre l’aplicació mèdica dels estàndards 
internacionals del sistema de codificació dels procediments de 
diagnosi en el sistema sanitari
354-00060/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG (reg. 18736).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 21.10.2021.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director de l’Àrea Econòmica del 
Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre les contractacions realitzades durant l’estat d’alarma i la 
creació de la central de logística
356-00078/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 6, tinguda el 14.10.2021, DSPC-C 86.

Sol·licitud de compareixença de la secretària de Salut Pública davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre les actuacions per a 
afrontar la Covid-19 en l’atenció primària
356-00226/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 17332).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de 
Músics Activistes de Catalunya davant la Comissió de Cultura 
perquè informi sobre l’informe relatiu a la contractació d’artistes en 
espectacles públics del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
356-00235/13

SOL·LICITUD

Presentació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG (reg. 17534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 20.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de Francesc Perendreu Mata, president 
de l’Associació Centre Català d’Addiccions Socials (ACENCAS), 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de les 
addiccions al joc
356-00274/13

SOL·LICITUD

Presentació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units, David Cid Colomer, del 
GP ECP (reg. 18310).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.10.2021.
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Sol·licitud de compareixença de Yolanda Lejardi Estévez, directora 
gerent de l’Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre els sobresous del director de Recursos Humans 
i d’altres alts càrrecs, i sobre els pagaments al servei sanitari durant 
la cinquena onada de la pandèmia
356-00275/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 18324).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de Gemma Craywinckel Martí, directora 
de l’Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre els sobresous del director de Recursos Humans i 
d’altres alts càrrecs, i sobre els pagaments al servei sanitari durant 
la cinquena onada de la pandèmia
356-00276/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 18325).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Celíacs de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè presenti 
l’entitat i els seus objectius
356-00285/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat, Juli Fernàndez i Olivares, del 
GP ERC, Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units, Laia Estrada Cañón, del GP 
CUP-NCG, David Cid Colomer, del GP ECP, Anna Grau Arias, del GP Cs, Lorena 
Roldán Suárez, del G Mixt (reg. 18492).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
Junts per l’Autisme davant la Comissió de Salut perquè presenti 
l’entitat i els seus objectius
356-00286/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat, Juli Fernàndez i Olivares, del 
GP ERC, Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units, David Cid Colomer, del GP 
ECP, Anna Grau Arias, del GP Cs, Lorena Roldán Suárez, del G Mixt (reg. 18584).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.10.2021.
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Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre les llistes d’espera per a accedir als serveis de salut mental
355-00031/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 6, tinguda el 14.10.2021, DSPC-C 86.

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre la seva negativa a desprivatitzar el servei telefònic 061 Salut 
Respon i el transport sanitari
355-00032/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 6, tinguda el 14.10.2021, DSPC-C 86.

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre el Pla de prevenció del suïcidi 2021-2025
355-00033/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 6, tinguda el 14.10.2021, DSPC-C 86.

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre l’evolució de la vacunació a Catalunya
355-00034/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 6, tinguda el 14.10.2021, DSPC-C 86.

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

Compareixença del director de l’Àrea Econòmica del Departament 
de Salut davant la Comissió de Salut per a informar sobre les 
contractacions realitzades durant l’estat d’alarma i la creació de la 
central de logística
357-00074/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 6, tinguda el 14.10.2021, DSPC-C 86.
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