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Proposta de resolució sobre les paraules homòfobes del bisbe de Solsona
250-01053/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 72
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 75
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Proposta de resolució sobre els protocols per a fer front a possibles casos de trans-
fòbia en hospitals
250-01069/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 75

Proposta de resolució sobre l’escola inclusiva
250-01070/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 75

Proposta de resolució sobre els vehicles d’emergència de les associacions de de-
fensa forestal
250-01071/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 75

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de funcions de la presidenta del Parlament
246-00009/11
Resolució 76

Delegació de funcions de la presidenta del Parlament
246-00010/11
Resolució 76

Declaració del Parlament de Catalunya de suport als defensors dels drets humans 
a Colòmbia
401-00028/11
Lectura en el Ple 77

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta en funcions 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als perquè informi sobre la notícia sobre l’ús abusiu dels drets musicals que es pa-
guen a la Societat General d’Autors i Editors per la programació de matinada de TV3
356-00713/11
Sol·licitud 78

Sol·licitud de compareixença de Vicent Sanchis i Llàcer, director de Televisió de 
Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
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de matinada de TV3
356-00714/11
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’Ensenyament 
sobre el compliment del punt 5.f de la Resolució 17/XI, relatiu a l’emergència social, 
la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional
355-00071/11
Substanciació 78

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’Ensenyament 
sobre el seguiment i l’avaluació del compliment de les mocions i les resolucions 
aprovades en l’onzena legislatura
355-00072/11
Substanciació 79

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre l’assetjament escolar a persones LGTBI i el protocol que estableix la 
Llei 11/2014
355-00073/11
Substanciació 79

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’Ensenyament 
sobre el desviament de vuitanta-un milions d’euros destinats a escoles bressol de 
titularitat pública al pagament de concerts educatius
355-00074/11
Substanciació 79
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 717/XI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per 
al desenvolupament de les energies eòlica i fotovoltaica
250-00793/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 26, 22.06.2017, DSPC-C 469

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 22 de juny de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució de suport al desenvolupament 
de l’energia eòlica i fotovoltaica (tram. 250-00793/11), presentada pels grups parla-
mentaris de Junts pel Sí, Socialista, Catalunya Sí que es Pot i del Partit Popular de 
Catalunya.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport al desenvolupament de les 

energies eòlica i fotovoltaica, atès que, d’entre les noves energies renovables, són 
les tecnologies més madures, tant tecnològicament com econòmicament.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer les modificacions legislatives necessàries perquè es permeti desenvolupar 

nous projectes de parcs eòlics de més de 10 MW.
b) Fer les modificacions legislatives necessàries per a reduir els costos d’implan-

tació de l’energia fotovoltaica a terra i permetre, així, que una part de les noves ins-
tal·lacions solars que surtin a subhasta es puguin implementar a Catalunya.

c) Crear una comissió de treball en què participin els òrgans i els organismes 
dels departaments de la Generalitat més involucrats en la tramitació de la instal·la-
ció dels parcs eòlics i dels parcs fotovoltaics al terra –energia, medi ambient i urba-
nisme– i altres entitats representatives del sector, amb la finalitat de: 

1r. Fer un estudi per a determinar les actuacions necessàries per a fer possible as-
solir els objectius de capacitat de generació d’electricitat d’origen eòlic i fotovoltaic 
establertes pel Pacte nacional per a la transició energètica de Catalunya.

2n. Revisar el sistema de tramitació actual i fer les millores que escaiguin per 
a agilitar-la, com la inclusió de protocols d’actuació per a resoldre traves adminis-
tratives i l’establiment de terminis raonables en les diverses fases de la tramitació.

3r. Coordinar amb Red Eléctrica Española la planificació de la connexió dels ob-
jectius de potència eòlica i fotovoltaica que es determinin per als anys 2020 i 2030.

d) Preveure els mecanismes necessaris perquè es puguin seguir, coordinar i agi-
litar les tasques i les responsabilitats de tots els departaments de la Generalitat en 
les tramitacions dels parcs eòlics i dels parcs fotovoltaics.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Alícia Romero Llano; la presidenta de 

la Comissió, Hortènsia Grau Juan
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Resolució 718/XI del Parlament de Catalunya,  
sobre el subministrament elèctric a la Torre de Cabdella
250-00832/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 26, 22.06.2017, DSPC-C 469

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 22 de juny de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el subministrament elèctric 
a la Torre de Cabdella (tram. 250-00832/11), presentada pels grups parlamentaris 
de Junts pel Sí, Ciutadans, Socialista, Catalunya Sí que es Pot, i de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, amb relació a la contractació de subministrament 

elèctric entre Endesa Distribución i l’Ajuntament i els veïns de la Torre de Cabde-
lla (Pallars Jussà), insta el Govern a demanar a l’empresa Endesa Distribución que: 

a) Compleixi el que la Direcció General de Tributs va resoldre al novembre del 
2016 en la consulta vinculant feta per l’Ajuntament i els veïns de la Torre de Cabde-
lla i apliqui la manera de tributar que s’hi especifica pel que fa a la base imposable.

b) Respecti les condicions contractuals establertes en els contractes de subminis-
trament entre ambdues parts en el passat.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Alícia Romero Llano; la presidenta de 

la Comissió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 719/XI del Parlament de Catalunya, sobre la política 
energètica
250-00880/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 26, 22.06.2017, DSPC-C 469

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 22 de juny de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la política energètica (tram. 
250-00880/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya lamenta que el Govern de l’Estat no hagi complert 

els compromisos de pagament amb les 4.300 famílies productores d’energia solar 
fotovoltaica a Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al Govern de l’Estat 
espanyol de: 

a) Restituir la seguretat jurídica derogant les normes que han perjudicat els pro-
ductors d’energia solar fotovoltaica a Catalunya i recuperant totalment el marc legal 
sobre el qual aquests productors van basar llur inversió, el Reial decret 661/2007, 
del 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en rè-
gim especial.

b) Fer, d’acord amb l’article 133 de l’Estatut d’autonomia, una auditoria regulado-
ra, en el termini de sis mesos de la retribució reconeguda legalment a cada tecnolo-
gia del sistema elèctric espanyol, que inclogui també les retribucions a determinades 
tecnologies per garantia de capacitat i regulació.
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c) Investigar els recursos condonats a les companyies elèctriques provinents dels 
costos de transició a la competència, i també els costos reconeguts i no afrontats 
corresponents al comerç d’emissions del període 2005-2012, amb la participació de 
diferents actors.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Alícia Romero Llano; la presidenta de 

la Comissió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 720/XI del Parlament de Catalunya, sobre la racionalització 
i el soterrament de les línies d’alta tensió de Nou Barris, a Barcelona
250-00891/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 26, 22.06.2017, DSPC-C 469

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 22 de juny 
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la retirada de les línies 
d’alta tensió de Nou Barris, a Barcelona (tram. 250-00891/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Sol·licitar a Endesa la racionalització i l’agrupació de les quatre línies d’alta 

tensió existents al districte de Nou Barris, de Barcelona, i l’eliminació de les torres 
que siguin obsoletes o innecessàries.

b) Sol·licitar la creació d’un pla de soterrament d’aquestes línies que passen pel 
districte de Nou Barris.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Alícia Romero Llano; la presidenta de 

la Comissió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 721/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’informe  
The EU Regional Competitiveness Index 2016
250-00897/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 26, 22.06.2017, DSPC-C 469

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 22 de juny de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’informe «The EU Regio-
nal Competitiveness Index 2016» (tram. 250-00897/11), presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56271) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 56421).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar, en el termini de tres mesos a comptar de la publicació d’aquesta 

resolució, en la Comissió d’Empresa i Coneixement, el Pacte nacional per a la in-
dústria i les mesures concretes i tangibles que inclou, que ha de servir per a revertir 
la tendència plasmada en l’informe The EU Regional Competitiveness Index 2016.
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b) Exercir les seves funcions d’interlocució i reunir-se amb els representants de 
les universitats catalanes, dels centres de recerca, de la patronal catalana i dels sin-
dicats catalans per a analitzar i valorar les dades que apareixen en aquest informe, i 
fer també el seguiment, per mitjà del Consell Català de l’Empresa i la seva executiva 
permanent, de les mesures que es prenguin.

c) Adoptar mesures per a millorar l’eficiència de l’economia catalana, un àm-
bit clau en el desenvolupament d’un mercat laboral de més qualitat, que tinguin en 
compte els factors següents: l’educació superior, la formació contínua, l’eficiència i 
la qualitat del mercat laboral i la mida del mercat.

d) Adoptar acords en matèria d’innovació amb el Govern d’Espanya o altres ad-
ministracions públiques competents.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2017
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Co-

missió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 722/XI del Parlament de Catalunya, sobre la promoció del 
turisme familiar
250-00916/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 26, 22.06.2017, DSPC-C 469

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 22 de juny de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la promoció del turisme 
familiar (tram. 250-00916/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 57782).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Intensificar les campanyes de difusió del nou sistema de segells de turisme 

familiar de l’Agència Catalana de Turisme, dirigides a municipis, empreses i pro-
fessionals amb l’objectiu d’incrementar el nombre d’adherits, generant una oferta de 
turisme familiar més àmplia i atractiva, i de la qual es pugui fer difusió en diferents 
plataformes promocionals, entre les quals el web de l’Agència Catalana de Turisme.

b) Redefinir i concretar detalladament els requisits d’adhesió al nou sistema de 
segells de turisme familiar de l’Agència Catalana de Turisme fent-ne constar els 
serveis, com ara l’existència de zones de lactància, de facilitats per a la primera ali-
mentació o de canviadors de bolquers; si es fan activitats específiques per a infants 
i joves menors de setze anys i si aquestes activitats es fan amb monitors, i si poden 
posar a disposició dels visitants zones de joc segures, accessibles i adaptades.

c) Millorar la pàgina Turisme familiar del web de l’Agència Catalana de Turisme 
per a fer-la més fàcilment accessible i intuïtiva.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2017
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Co-

missió, Hortènsia Grau Juan
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Resolució 723/XI del Parlament de Catalunya, sobre la tramitació 
de les queixes sobre el funcionament del transport públic i de les 
companyies aèries per mitjà de l’Agència Catalana del Consum
250-00918/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 26, 22.06.2017, DSPC-C 469

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 22 de juny de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la defensa dels consumi-
dors davant els incompliments del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya i de Transports Metropolitans de Barcelona (tram. 250-00918/11), presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear dins l’aplicació que l’Agència Catalana del Consum ha desenvolupat per 

a diferents plataformes mòbils una nova funcionalitat que permeti de tramitar de-
núncies d’incidències per incompliment dels serveis de Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya i de Transports Metropolitans de Barcelona.

b) Introduir una nova funcionalitat dins d’aquesta aplicació que faciliti la gestió 
amb l’Agència Catalana de Consum de qualsevol incidència o consulta relacionada 
amb els serveis contractats amb les companyies aèries que operen en un aeroport 
català.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2017
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Co-

missió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 724/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’accés a la 
universitat dels estudiants que pertanyen a col·lectius amb risc 
d’exclusió social
250-00926/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 26, 22.06.2017, DSPC-C 469

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 22 de juny 
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’accés a la universitat 
dels estudiants que pertanyen a col·lectius amb risc d’exclusió social (tram. 250-
00926/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme les accions necessàries 

davant del Govern de l’Estat perquè es modifiquin el Reial decret 412/2014, del 6 de 
juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ense-
nyaments universitaris oficials de grau, i el Reial decret 1721/2007, del 21 de desem-
bre, pel qual s’estableix el règim de beques i ajuts a l’estudi personalitzats, perquè 
incorporin les necessitats especials dels col·lectius amb risc d’exclusió social que si-
guin objecte de plans i accions d’inclusió en l’Estratègia 2020 de la Unió Europea.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2017
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Co-

missió, Hortènsia Grau Juan
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Resolució 725/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’eliminació de la 
violència a la universitat
250-00950/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 26, 22.06.2017, DSPC-C 469

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 22 de juny de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència 
a la universitat (tram. 250-00950/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 59202) i 
pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 
59248).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya condemna qualsevol episodi de violència, intimi-

dació, coacció o vandalisme que es pugui produir en els campus universitaris, i apel-
la al respecte actiu entre els membres de la comunitat universitària.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern per mitjà de la Secretaria d’Uni-
versitats, el Consell Interuniversitari de Catalunya, l’Associació Catalana d’Univer-
sitats Públiques, les universitats i la Direcció General de la Policia del Departament 
d’Interior de la Generalitat a revisar, si ho considera oportú, els protocols d’actuació 
de les forces d’ordre públic en els espais de les universitats catalanes, respectant el 
principi d’autonomia universitària, per a garantir en tot moment els drets fonamen-
tals i les llibertats individuals i col·lectives de tots els membres de la comunitat uni-
versitària.

3. El Parlament de Catalunya insta la comunitat universitària de Catalunya a re-
fermar el seu compromís amb la llibertat, l’ordenament democràtic, la justícia, la 
igualtat i la solidaritat, i a garantir que tots els seus membres puguin exercir llurs 
drets de conformitat amb aquests principis democràtics.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2017
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Co-

missió, Hortènsia Grau Juan

1.15. Mocions

Moció 139/XI del Parlament de Catalunya, sobre el turisme
302-00162/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 38, 29.06.2017, DSPC-P 72

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de juny de 2017, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el turisme (tram. 302-00162/11), presentada pel diputat Rafel Bruguera Bata-
lla, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí (reg. 63900 i 63940), pel Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 63905), pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 63915) i pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 63938).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent
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Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar, durant el segon semestre del 2017, a la Comissió d’Empresa i Co-

neixement del Parlament: 
1r. El Pla estratègic de turisme 2017-2020, en l’elaboració del qual s’ha de garan-

tir la participació dels representants del sector, el món local i els grups parlamen-
taris.

2n. Les conclusions i recomanacions del Pla estratègic de turisme 2013-2016 i 
una avaluació de les mesures adoptades i els objectius assolits.

b) Complir íntegrament la Resolució 341/XI, sobre l’elaboració i l’execució d’un 
pla estratègic per al foment del turisme d’interior i d’excel·lència, aprovada per la 
Comissió d’Empresa i Coneixement el 27 d’octubre de 2016.

c) Intensificar els treballs del Pla territorial sectorial de turisme, en l’elaboració 
del qual s’ha de garantir la participació dels representants del sector, el món local i 
els grups parlamentaris, i també presentar durant el segon semestre del 2017 el ca-
lendari del Pla.

d) Elaborar i presentar, en coordinació amb els territoris que hagin triat el turis-
me com a àmbit d’especialització de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’es-
pecialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), per mitjà dels projectes d’espe-
cialització i competitivitat territorial (PECT), les mesures per al foment coordinat  
de la innovació i l’emprenedoria en el sector turístic i en les activitats de la cadena de  
valor especialitzada que proveeixen les destinacions turístiques de productes, ser-
veis i solucions.

e) Facilitar l’establiment d’una línia de crèdits amb condicions favorables per a 
la rehabilitació i modernització d’establiments i zones turístiques obsoletes, d’acord 
amb els objectius de la Carta mundial de turisme sostenible, i obtenir la certificació 
de turisme responsable.

f) Prioritzar la inversió pública destinada a un turisme responsable i sostenible, 
que reconegui els valors socials del lloc d’estada i que fomenti i faciliti l’accés a la 
cultura de manera compartida i respectuosa entre turistes i residents.

g) Revisar la proposta de decret de reglament d’allotjaments turístics per tal que 
incorpori, entre altres elements, els següents: 

1r. Una millor regulació, concreció i simplificació a l’hora de marcar requisits 
per als establiments turístics, inclosos els habitatges d’ús turístic.

2n. Una major clarificació dels requeriments administratius diferents entre els 
establiments i els allotjaments turístics, d’acord amb la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

3r. Un reconeixement explícit de les competències municipals en les normatives 
relacionades amb el turisme.

h) Presentar-li, durant el segon semestre del 2017, les conclusions de la Comissió 
Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa i, en concret, les propostes d’adap-
tació dels nous fenòmens d’economia col·laborativa en el sector turístic.

i) Intensificar i reforçar la inspecció de l’oferta turística il·legal i regularitzar 
l’economia submergida en el sector turístic.

j) Impulsar l’actuació de la inspecció per a intensificar les actuacions contra el 
frau i la precarietat laborals en el sector turístic.

k) Intensificar l’oferta formativa adreçada als professionals del sector turístic per 
a fomentar una ocupació de qualitat, amb la col·laboració de tots els agents implicats 
(empresaris, sindicats i món local).

Palau del Parlament, 29 de juny de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Moció 140/XI del Parlament de Catalunya, sobre la coeducació
302-00163/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 38, 29.06.2017, DSPC-P 72

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de juny de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la coeducació (tram. 302-000163/11), presentada per la diputada Jéssica 
Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 63775), pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 63903), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
63916) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 63942).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer complir, en tots els centres docents per mitjà dels quals es presta el servei 

d’educació de Catalunya, el principi de coeducació mitjançant l’escolarització mix-
ta establerta pels articles 2.1.m i 43.1.d de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació.

b) No renovar ni concedir cap concert nou a cap centre que faci escolarització 
segregada per sexes, un cop finalitzi la vigència de l’actual període general de con-
certació educativa.

c) Iniciar el curs escolar 2017-2018 desplegant les mesures següents, la majoria 
de les quals estan incloses en el Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu 
(Pla anual d’actuacions 2016-2017) però no estan aplicades: 

1a. Posar a l’abast dels centres escolars orientacions per a organitzar els espais, 
els jocs i les joguines per a fer-ne ús des de la participació equilibrada per sexes. Per 
a això, respectant l’autonomia dels centres, s’ha de promoure que l’espai d’esbarjo 
inclogui tres àrees diferenciades: una zona de tranquil·litat, una zona de moviment 
i psicomotricitat i una zona de contacte amb la natura. S’ha de promoure que als 
centres on, per motius d’espai, no hi pugui haver alhora aquestes tres àrees diferen-
ciades, es faci una redistribució de zones segons els dies de la setmana. Cada centre 
ha d’organitzar els diversos espais seguint la seva realitat escolar i pedagògica, prio-
ritzant el principi d’equitat i d’igualtat d’oportunitats i abordant els diversos espais 
diferenciats donant valor als aspectes de gènere.

2a. Adaptar el llenguatge gràfic, escrit i oral dels centres escolars i de la comu-
nitat educativa perquè sigui inclusiu i no sexista.

3a. Tractar de manera transversal la perspectiva de gènere i la visibilitat de les 
aportacions de les dones en tots els àmbits del coneixement i implantar una educació 
afectiva i sexual que afavoreixi la construcció d’una sexualitat positiva i saludable, 
que respecti la diversitat i que eviti tot tipus de prejudicis per raó d’orientació se-
xual i afectiva, per tal d’integrar-les com a competències que els alumnes assoleixin. 
S’han d’oferir als centres educatius i a les editorials orientacions per a elaborar ma-
terial didàctic amb una perspectiva inclusiva i coeducadora, amb la presència equi-
librada de sexes i sense biaixos sexistes, androcèntrics ni amb binarisme de gènere.

4a. Presentar un pla de formació específic presencial per als docents i el personal 
de suport educatiu en coeducació que reculli els eixos que s’han treballat en diverses 
experiències d’èxit, i garantir que en un termini de tres a cinc anys tot el professo-
rat i el personal de suport educatiu de Catalunya hagi pogut rebre aquesta formació. 
Entre els dits eixos, s’hi han d’incloure els següents: 

– La visualització positiva de la diversitat sexual, afectiva i de gènere, la diversi-
tat funcional i la diversitat ètnica i cultural.
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– La prevenció de la discriminació en tots aquests àmbits per tal de desmuntar 
prejudicis, falses creences i estereotips per a cada factor de diversitat.

– La prevenció de la violència masclista contra les nenes i les dones i la visua-
lització de les aportacions de les dones a la civilització, tant històricament com en 
l’actualitat, i la inclusió de la genealogia femenina.

– L’ús d’un llenguatge inclusiu.
– La prevenció de les relacions abusives en la parella, l’amor romàntic i el control.
– La resolució pacífica de conflictes en el marc de la cultura de la pau.
– La identificació i el rebuig de totes les formes de violència i discriminació.
d) Iniciar el curs escolar 2018-2019 desplegant la mesura de treballar en els cen-

tres continguts curriculars d’educació afectiva i sexual, en la línia del model danès 
o suec, per a abordar, entre altres aspectes, la prevenció de l’assetjament, de totes les 
formes de violència masclista i de la fòbia contra el col·lectiu LGBTI, la promoció 
de relacions afectives sanes i dels mètodes anticonceptius, i la prevenció de les ma-
lalties de transmissió sexual i dels embarassos no desitjats, recollint les recomana-
cions de l’Organització de les Nacions Unides i l’Organització Mundial de la Salut, 
i recollint i contextualitzant la realitat del model educatiu català.

e) Garantir l’assessorament acadèmic i professional i el suport a les expectatives 
individuals perquè l’alumnat esculli el seu futur lliure de biaixos sexistes i andro-
cèntrics.

f) Tractar, en la comissió departamental creada per a seguir el Pla per a la igual-
tat de gènere en el sistema educatiu, aprovat l’any 2015, les iniciatives per a aplicar, 
desenvolupar i aprofundir en el Pla, el seu procés de desplegament i les propostes de 
millora que estableix aquesta moció, i també tractar-hi altres funcions de la comis-
sió, com ara l’elaboració d’una memòria per curs escolar de l’aplicació del Pla, que 
ha d’incloure l’avaluació estadística de les diferències actitudinals entre l’alumnat 
dels diversos centres educatius i l’impacte de la formació del professorat.

g) Elaborar i aplicar un protocol concret per a tractar els alumnes transgènere 
amb la participació de les associacions i plataformes LGBTI i els consells escolars.

h) Aplicar obligatòriament la formació d’agents de gènere o agents d’igualtat, 
amb seminaris de relacions educatives que tractin, entre altres aspectes, el llenguat-
ge, el material, el gènere i les violències.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 141/XI del Parlament de Catalunya, sobre les subvencions 
públiques als mitjans de comunicació privats
302-00164/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 38, 29.06.2017, DSPC-P 72

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de juny de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les subvencions públiques als mitjans de comunicació privats (tram. 302-
00164/11), presentada pel diputat Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 63813) i pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí (reg. 63939).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent
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Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar per la màxima transparèn-

cia en l’accessibilitat a les dades sobre subvencions, publicitat institucional i subs-
cripcions que reben els mitjans de comunicació, amb les actuacions següents: 

a) La publicació, en les memòries de la Comissió Assessora de Publicitat Institu-
cional, de la quantitat que ha rebut cada mitjà de comunicació en concepte d’inser-
cions de publicitat institucional en tots els exercicis del període 2007-2016.

b) La publicació del nombre de subscripcions que cadascun dels departaments i 
empreses públiques de la Generalitat mantenen amb cadascun dels mitjans de co-
municació.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir que els mitjans de co-
municació que accedeixen tant a subvencions com a la publicitat institucional de la 
Generalitat i de les seves empreses públiques: 

a) Compleixen la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i ho-
mes, que en l’article 25.1 especifica les obligacions dels mitjans de comunicació en 
matèria d’igualtat.

b) Respecten els drets laborals de llurs treballadors i, per tant, apliquen un con-
veni digne.

c) Respecten els drets professionals amb un estatut de redacció o estatut profes-
sional, compleixen els codis deontològics professionals respectius i fan públiques les 
condicions econòmiques de llurs col·laboradors.

d) Es comprometen, amb l’acceptació de la publicitat institucional, a acceptar to-
tes les campanyes que fa el Govern, incloses les relacionades amb la comunicació de 
tot el que calgui per al bon funcionament del referèndum de l’1 d’octubre.

e) Indiquen, tant en les edicions escrites com en les digitals, que en la viabilitat 
del mitjà hi col·labora la Generalitat per mitjà de subvencions.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar i fer públiques les mesu-
res a què fa referència l’apartat 2 en un codi de bones pràctiques i obligacions dels 
mitjans de comunicació que reben diners públics i a incorporar-les en la convoca-
tòria del proper acord marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional 
als mitjans de comunicació.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2017
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals, la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 142/XI del Parlament de Catalunya, sobre el model sanitari
302-00165/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 38, 29.06.2017, DSPC-P 72

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de juny de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el model sanitari (tram. 302-00165/11), presentada pel diputat Jorge 
Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 63902), pel Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 63913) i pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 63941).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent
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Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Contractar una auditoria externa exhaustiva, facilitar-ne la realització i expli-

car-ne el procés a la Comissió de Salut en el termini de tres mesos a partir de l’apro-
vació d’aquesta moció, que comprovi la concordança de la data d’inclusió en llista 
d’espera amb la indicació i consulta de l’especialista o de les proves diagnòstiques, 
i amb les incidències sorgides durant el temps d’espera i les que hagin tingut com 
a conseqüència la sortida de la llista d’espera o la interrupció del còmput d’espera.

b) Incorporar a l’auditoria observadors provinents de moviments socials i entitats 
de pacients –per a completar l’auditoria tècnica amb l’auditoria ciutadana– i treba-
lladors del sistema sanitari públic, entre altres.

c) Crear un portal de la transparència de la llista d’espera del sistema sanitari 
públic català que permeti conèixer mensualment les visites realitzades per centre i 
servei de tot Catalunya.

d) Facilitar mensualment de manera automàtica al portal de la transparència 
sanitària el nombre de pacients –incorporant-hi la perspectiva d’edat, gènere i ori-
gen– que esperen per a cada prova i consulta, informació desagregada per serveis i 
centres de tot Catalunya.

e) Conèixer trimestralment i amb exactitud quants pacients que són atesos al 
sistema sanitari públic –incorporant-hi la perspectiva d’edat, gènere i origen– són 
derivats, i atesos, a centres concertats o privats per a fer-los proves, visites o inter-
vencions, informació desagregada per serveis i centres de tot Catalunya, i dissenyar 
un sistema que permeti incloure-hi ben aviat la mateixa informació relativa a les 
proves complementàries.

f) Facilitar-li, de manera periòdica i transparent, les dades relacionades amb la 
llista d’espera sanitària de Catalunya.

g) Fer públic anualment en el portal de la transparència sanitària el contingut de 
les direccions per objectius (DPO) de tots els directius del sector públic, amb indi-
cació del grau de compliment de cadascun dels indicadors que s’hi inclouen.

h) Apoderar l’atenció primària perquè sigui el veritable epicentre del sistema sa-
nitari i la veritable gestora de la llista d’espera, dotant-la dels instruments de gestió 
necessaris, com ara la gestió de les agendes hospitalàries de proves diagnòstiques i 
de visites a especialistes als hospitals de referència.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana, la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

Moció 143/XI del Parlament de Catalunya, sobre els treballadors 
públics
302-00166/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 38, 29.06.2017, DSPC-P 72

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de juny de 2017, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els treballadors públics (tram. 302-00166/11), presentada pel diputat Carlos 
Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 63843), pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 63901), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 63904) i 
pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 63912).
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Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mostrar el seu reconeixement a tots els servidors públics, que són l’element 

més valuós dels serveis públics i que en els últims anys, tot i les retallades que han 
patit en les retribucions i altres drets laborals i, en general, en llurs condicions de 
treball, molt sovint han hagut de fer un sobreesforç personal per a compensar la 
mancança i les retallades progressives de mitjans materials i personals amb què tre-
ballen, per a oferir el millor servei als ciutadans.

b) Complir el mandat democràtic establert creat per la Resolució 7/XI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la recuperació de la paga extraordinària del 2012 i d’altres 
drets laborals dels treballadors públics, i la Moció 121/XI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’oferta pública d’ocupació i les condicions laborals del personal de l’Ad-
ministració de la Generalitat, pel que fa al retorn de la part de la paga extraordinària 
del 2012 que resta pendent d’ésser abonada i de la totalitat de les pagues extraordi-
nàries del 2013 i el 2014, i també pel que fa a la resta d’acords aprovats.

c) Establir un calendari de reunions de la mesa general de la funció pública i in-
formar la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge dels re-
sultats, i comprometre’s a incorporar a l’ordre del dia de les reunions tots els punts 
que proposin els representants sindicals dels treballadors públics que en formen part 
i a proporcionar-los tota la informació que necessiten per a valorar d’una manera 
adequada les propostes que es negocien.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tributària de Catalunya
300-00185/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 38, tinguda el 28.06.2017, DSPC-P 71.

Interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar
300-00186/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 38, tinguda el 29.06.2017, DSPC-P 72.

Interpel·lació al Govern sobre una escola de qualitat i la igualtat 
d’oportunitats
300-00187/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 38, tinguda el 29.06.2017, DSPC-P 72.
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Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire
300-00188/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 38, tinguda el 29.06.2017, DSPC-P 72.

Interpel·lació al Govern sobre el control de plagues als conreus
300-00189/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 38, tinguda el 28.06.2017, DSPC-P 71.

Interpel·lació al Govern sobre la situació de les residències de gent 
gran
300-00190/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 38, tinguda el 29.06.2017, DSPC-P 72.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell de Garanties 
Estatutàries
202-00051/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 38, tinguda el 28.06.2017, DSPC-P 71.

APROVACIÓ DE L’ESMENA A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió 38, tinguda el 28.06.2017, DSPC-P 71, ha aprovat 
l’esmena a la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta 
rebutjada i decau l’esmena amb text alternatiu. 

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les pràctiques 
democràtiques de la Generalitat
302-00167/11

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 38, tinguda el 29.06.2017, DSPC-P 72.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

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

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 64012; 64013; 64014; 64015; 64027; 64028 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori, 28.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 64012)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de 
ports i de transport en aigües marítimes i continentals (tram. 200-00014/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 1 

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte regular el sistema portuari de la Generalitat i el trans-

port de passatgers en aigües marítimes i continentals.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 2 

Article 2. Àmbit d’aplicació 
Aquesta llei s’aplica: 
a) Al sistema portuari de la Generalitat.
b) Al transport de persones passatgeres en aigües marítimes i continentals pres-

tat a títol onerós mitjançant embarcacions dotades de mitjans mecànics de propulsió, 
que transcorri íntegrament per Catalunya.

c) Resten exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei els ports, infraestructures 
i les instal·lacions marítimes d’interès nacional que conforme a la normativa bàsica 
en cada moment i que, en conseqüència, siguin competència exclusiva de l’Adminis-
tració General de l’Estat.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 3 

Article 3. Objectius
Els objectius que han de satisfer les polítiques que s’apliquin a Catalunya en ma-

tèria de ports i de transport en aigües marítimes i continentals són: 
a) L’articulació d’un sistema portuari que posi les infraestructures al servei de 

la promoció econòmica, industrial, logística, nàutico-esportiva, pesquera, turística 
i social del país.

b) L’organització administrativa i de gestió que es plantegi per posar-se al servei 
de les persones operadores del sector, amb especial atenció a la transparència i la 
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simplificació administrativa en la relació entre aquestes persones operadores i l’Ad-
ministració portuària amb criteris d’eficàcia i eficiència.

c) La fixació d’un règim jurídic contractual adequat pel foment de la col·labo-
ració público privada que es materialitzi en les inversions en les infraestructures i 
els serveis portuaris, dins del marc normatiu bàsic i de conformitat amb els criteris 
definits per l’Administració a través dels corresponents instruments de planificació.

d) La promoció de les activitats nàutiques, d’esbarjo, esportives, d’investigació 
científica i culturals associades.

e) L’ordenació de la integració dels ports en el seu entorn territorial i la seva vin-
culació a la resta d’infraestructures de mobilitat.

f) La sostenibilitat ambiental de la infraestructura i de les activitats que s’hi des-
envolupen.

g) El desenvolupament de les activitats de transport de persones passatgeres en 
aigües marítimes i continentals amb criteris de qualitat de forma sostenible i segura 
per a les persones usuàries.

) L’establiment d’un règim tributari del sistema portuari just i proporcionat que 
en garanteixi la viabilitat i sostenibilitat des del punt de vista econòmic financer i la 
generació de recursos susceptibles de ser reinvertits en la millora del propi sistema 
portuari.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 4 

Article 4. El sistema portuari de la Generalitat 
El sistema portuari de la Generalitat està configurat per totes les infraestructures 

portuàries situades en el territori de Catalunya la gestió de les quals és competència 
de la Generalitat i els serveis i activitats regulats en aquesta llei, en tant que presta-
cions que s’ofereixen al públic per satisfer les operacions i les necessitats marítimes 
i portuàries.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 31

Article 31. Concepte de domini públic portuari 
1. El domini públic portuari està constituït pels drets de titularitat i/o les servi-

tuds utilització de les superfícies d’aigua, terrenys, béns i drets de titularitat o d’uti-
lització i pas de l’Administració portuària i afectats als serveis i usos portuaris i, en 
particular: 

a) Els bens de domini públic marítim adscrits a la Generalitat de Catalunya mit-
jançant el Reial Decret 2876/1980, de 12 de desembre.

b) Sense perjudici de la titularitat dominical estatal del domini públic marítimo-
terrestre, les obres i les instal·lacions fixes que l’administració portuària realitzi so-
bre el domini públic portuari i sobre el domini públic maritimoterrestre adscrit, així 
com els terrenys, les obres i instal·lacions fixes que adquireixi conforme a dret, i les 
obres i les instal·lacions fixes d’ajuda a la navegació, la construcció i conservació de 
les quals es faci amb càrrec a recursos propis.

c) Les obres i instal·lacions fixes construïdes per les persones concessionàries 
sobre el domini públic portuari i sobre béns de domini públic maritimoterrestre 
adscrit, així com els terrenys, obres i instal·lacions fixes adquirides per a la seva an-
nexió als esmentats dominis, quan reverteixin a l’Administració portuària. En tant 
no es produeix aquesta reversió, i sense perjudici de la seva naturalesa i titularitat, 
resten sotmeses a les potestats pròpies del domini públic portuari en el que els hi 
resulti d’aplicació.
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d) Els terrenys, les obres i les instal·lacions adscrits o que en el futur s’adscriguin 
a la Generalitat per a usos portuaris.

2. Els béns de domini públic portuari són imprescriptibles, inalienables i inem-
bargables.

3. La inscripció en el Registre de la Propietat del domini públic portuari i dels 
drets atorgats sobre el mateix i la cancel·lació dels assentament respectiu s’ha de dur 
a terme d’acord amb la legislació hipotecària.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació a l’article 33 

Article 33. Tècniques de garantia de la integritat del domini públic portuari 
1. Les limitacions de la propietat sobre els terrenys contigus a la ribera del mar 

per raons de protecció del domini públic maritimoterrestre previstes en la legislació 
vigent de costes són plenament aplicables al domini públic maritimoterrestre sobre 
es trobin les infraestructures portuàries de competència de la Generalitat.

2. L’Administració portuària pot recuperar per si mateixa i en qualsevol moment 
la possessió dels béns de domini públic portuari. En el procediment de recuperació 
ha de requerir informe del municipi on s’emplacin els béns.

3. L’Administració portuària pot recuperar en via administrativa la possessió 
dels béns de domini públic portuari, quan decaiguin o desapareguin el títol, les con-
dicions o circumstàncies que legitimaven llur ocupació per terceres persones.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 6 de l’article 101 que quedaria redactat de la següent 
manera

6. Els plans directors urbanístics hauran de preveure els usos habitacionals, re-
sidencials, hotelers o altres tipologies d’usos i activitats turístiques dels artefactes i 
els que es permetin a les zones de serveis del port.

Esmena 8
GP de Ciutadans
De modificació i addició a l’article 123 que quedaria redactat de la següent 
manera

Article 123. Exempcions Estan exempts d’aquesta taxa: 
a) La Creu Roja del Mar respecte de les activitats pròpies que té encomanada 

aquesta institució en matèria de salvament marítim.
b) Les entitats sense finalitats lucratives legalment constituïdes, l’activitat de les 

quals estigui exclusivament vinculada a l’atenció de tripulants i persones passatgeres.
c) L’Administració de la Generalitat, l’Administració General de l’Estat o l’Ad-

ministració local o les entitats que en depenen quan actuïn, en l’àmbit de les seves 
respectives competències, i porten a terme activitats de vigilància, de repressió de 
contraban, de salvament i de lluita contra la contaminació marina, les relacionades 
amb la defensa nacional, la inspecció i protecció del medi marí i coster, protecció 
dels recursos pesquers, lluita contra el tràfic il·lícit de drogues i la de seguretat pú-
blica.

d) L’ocupació realitzada conforme a l’ús habitual d’aquelles superfícies d’ús pú-
blic i gratuït com els accessos, vials i zones verdes. L’Autoritat portuària correspo-
nent haurà de determinar precisament aquestes superfícies. 
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Esmena 9
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 85

Article 85. Protecció portuària 
1. Sens perjudici del que es disposa en la normativa de protecció de les infraes-

tructures crítiques i les respectives competències d’altres Administracions Públiques, 
correspon a l’Administració portuària: 

a) L’exercici de les funcions d’Autoritat de protecció portuària, en la forma pre-
vista en la legislació sectorial sobre millora de la protecció portuària.

b) Efectuar i aprovar les avaluacions de protecció portuària, i aprovar, modificar 
o revisar els plans de protecció portuària, amb l’informe previ i vinculant del De-
partament competent en matèria de seguretat.

c) Coordinar, executar i supervisar l’aplicació de les mesures previstes en la le-
gislació sobre millora de la protecció dels vaixells i instal·lacions portuàries davant 
l’amenaça d’actes il·lícits deliberats, sens perjudici de les competències de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, de les competències d’altres Administracions 
Públiques i de les responsabilitats que en aquesta matèria corresponen a les perso-
nes usuàries i concessionàries.

2. L’autoritat de protecció portuària ha de constituir, per a cadascun dels ports 
que gestiona, un comitè consultiu de protecció del port amb l’objectiu de prestar 
assessorament en el desenvolupament dels procediments o directrius tendents a la 
millora de la implantació de les mesures de protecció del port, de conformitat amb 
les normes organitzatives que aprovi la Generalitat de Catalunya. La Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra han de formar part d’aquest Comitè ateses les fun-
cions de policia integral, incloses la protecció i la custòdia que exerceix en les in-
fraestructures del sistema portuari. També n’ha de formar part la policia local del 
municipi on es troba situat el port, en atenció a les competències que li reconeix la 
legislació reguladora de les policies locals.

3. L’Autoritat de protecció portuària ha de denegar l’entrada a tot vaixell que no 
subministri la informació sobre protecció prevista en la legislació sectorial, excepte 
si el vaixell es troba exempt per resolució de l’òrgan administratiu competent.

Esmena 10
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 3.1 de l’article 126 que quedaria redactat de la següent 
manera

3.1. Bonificació per inversió: Aquelles persones contribuents que realitzin una 
inversió econòmica en el domini públic portuari consistent en obres vinculades a la 
potenciació de l’activitat nàutica esportiva que afectin a la infraestructura portuària 
i a la superestructura per potenciar la millora i qualitat del servei, poden sol·licitar 
l’aplicació d’una bonificació de l’1% de la quota íntegra primària i s’escau reduïda de 
la taxa per cada 200.000 euros objecte d’inversió. Aquesta bonificació es pot aplicar 
durant tot el termini concessional sempre que s’hagi acordat i documentat prèvia-
ment el termini d’execució 

Esmena 11
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 3.3 de l’article 126 que quedaria redactat de la següent manera

3.3. Bonificació per foment de la vela: les persones contribuents que destinin 
espais per al foment de la vela o el foment d’altres activitats o modalitats esporti-
ves poden, en els termes que es determinin reglamentàriament, sol·licitar l’aplicació 
d’una bonificació del 50% del còmput dels metres quadrats destinats a aquesta acti-
vitat. S’aplica sobre la part de la quota íntegra primària i s’escau reduïda i bonificada 
que correspongui.
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Esmena 12
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 2 a l’article 209 

En cap cas la suma de la quantia resultant de la suma de les quotes correspo-
nents a la taxa per ocupació del domini públic portuari i el cànon per prestació de 
serveis podrà ésser superior al 15% de la facturació.

Esmena 13
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 9 a l’article 223 

9. La inspecció i vigilància de la zona de servei portuària s’ha d’exercir respec-
tant les respectives competències de les diferents administracions públiques i el prin-
cipio de cooperació lleial aplicable a les seves relacions. El personal d’inspecció pot 
sol·licitar, per a un compliment eficaç de la seva funció, el suport necessari de les 
forces de seguretat. A aquests efectes, l’Administració portuària ho ha de sol·licitar 
en cada cas a l’autoritat competent. Amb l’objectiu d’aconseguir una major eficàcia i 
coordinació i per optimitzar l’aprofitament dels recursos humans i materials dispo-
nibles en les tasques de control i inspecció, l’Administració portuària pot celebrar 
acords i convenis de col·laboració amb el Departament de la Generalitat competent 
en matèria de seguretat pública i amb la resta d’Administracions Públiques als efec-
tes de preveure, si escau, l’intercanvi d’informació i la intervenció en matèries de la 
seva competència.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 64013)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de 
ports i de transport en aigües marítimes i continentals (tram. 200-00014/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació de l’apartat 1, de l’article 35

«Article 35. Mesures per a l’adaptació de les infraestructures portuàries als efec-
tes del canvi climàtic

1. En el cas que l’administració competent en matèria de canvi climàtic realitzi 
una diagnosi sobre els efectes del canvi climàtic en el sistema portuari català, l’Ad-
ministració portuària podrà requerir als gestors de les infraestructures portuàries 
l’avaluació que aquests efectes tinguin sobre la infraestructura, els serveis i les ope-
racions portuàries.»

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del subapartat b, de l’apartat 1, de l’article 51

«Article 51. Pròrroga del termini de la concessió
1. [...]
b) [...] o la qualitat ambiental de les operacions portuàries, superior al 40% del 

valor actualitzat [...].»
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Esmena 3
GP Socialista
D’addició d’un apartat 3, a l’article 74

«Article 74. L’autorització del dragatge
3. Els moviments de sorres, hauran de disposar d’avaluació ambiental estratè-

gica.»

Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’un punt 3 bis, a l’article 75

«Article 75. Prohibició d’abocaments
3 bis). Els titulars de vaixells i embarcacions amb sistemes de propulsió o de 

manteniment que puguin afectar la qualitat de l’aire hauran d’adoptar les mesures 
tècniques i d’operació per reduir les emissions de gasos i partícules contaminants.»

Esmena 5
GP Socialista
D’addició a l’article 121 

«Article 121. Fet imposable
[...] atorgat per l’Administració portuària. En quedaran exempts les superfícies 

d’us públic com són accessos, vials i zones verdes.» 

Esmena 6
GP Socialista
De modificació del subapartat 3, de l’apartat 3, de l’article 126

«Article 126. Quota tributària primària
3. [...]
3.3. [...] per al foment de la vela poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 

90% del còmput [...].»

Esmena 7
GP Socialista
De modificació i addició de l’article 209

«Article 209. Import
[...] sobre el volum de les activitats en una quantia de fins al 5% de la facturació 

[...]. Les activitats que es portin a terme pel foment de l’esport de la vela i d’altres esport 
nàutics, així com els ingressos per quotes de manteniment que hauran d’acreditar-se, en 
cap cas estaran subjectes al cànon d’activitat.»

Esmena 8
GP Socialista
D’addició d’una disposició addicional dotzena

«Dotzena. Àrees de fondeig 
En el termini d’un any el govern de la Generalitat delimitarà àrees de fondeig 

per temporada que no impactin sobre fons marins sensibles (praderes de posidònia 
i fons rocosos).»

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 64014)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 116 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Pro-
jecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (tram. 200-
00014/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’article 123

Aquesta llei té per objecte regular el sistema portuari i el transport en aigües 
marítimes i continentals, sense detriment de la regulació específica del Port de Bar-
celona i el Port de Tarragona.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 1 de l’article 14 

Article 14. Obres a la zona de servei portuària
1. Les obres vinculades als usos portuaris bàsics que realitzi l’Administració por-

tuària i els particular a la zona de servei, no sotmeses a llicència o a qualsevol altre 
acte de control preventiu municipal, només poden ser suspeses pels Tribunals com-
petents. Les obres ordinàries i les activitats vinculades als usos portuaris comple-
mentaris es sotmeten a control municipal.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’article 28

Article 28. Composició
El Consell de Ports és integrat per persones en representació de les administra-

cions competents en la matèria i de tots els sectors interessats en l’àmbit portuari: 
representants de l’administració local, representants del sector pesquer, represen-
tants del sector nàutic-esportiu, del sector del transport de viatgers, representants 
del sector d’activitats econòmiques, representant del sector transport de mercade-
ries, representants dels cossos de seguretat i salvament marítim, representants de 
les persones treballadores, representants dels col·lectius ecologistes i totes aquelles 
persones que representin interessos legítims dels col·lectius afectats tal i com es de-
terminarà reglamentàriament. en els termes que es determinin per reglament

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’article 35

Article 35. Mesures per a l’adaptació de les infraestructures portuàries als efec-
tes del canvi climàtic.

1. L’Administració portuària, d’acord amb el que determini la normativa en ma-
tèria de canvi climàtic, pot requerir requerirà a les persones gestores de les infraes-
tructures portuàries l’elaboració d’estudis tècnics sobre la modificació del clima ma-
rítim i el seu efecte sobre les infraestructures, els serveis i les operacions portuàries.

2. Si dels estudis esmentats en l’apartat anterior es deriva la necessitat d’efectuar 
obres o actuacions essencials per garantir la seguretat de la infraestructura, els ser-
veis i les operacions no previstes en el títol o contracte concessional original, el De-
partament competent en matèria de ports pot exigir exigirà a l’empresa concessio-
nària la seva execució amb el corresponent reequilibri econòmic, si escau, d’acord 
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amb la inversió prevista, mitjançant bonificació de taxes i l’ampliació del termini 
concessional.

3. En cas que l’empresa concessionària no realitzi les obres o actuacions que es 
considerin essencials per a la seguretat de la infraestructura, l’Administració por-
tuària pot extingir extingirà anticipadament el títol o el contracte, amb els efectes 
previstos a la normativa d’aplicació en cada cas.

Esmena 4 bis
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra j bis a l’article 37

j bis) La facultat del concessionari o del beneficiari de l’autorització de cedir la 
gestió del port mitjançant el corresponent encàrrec, formalitzat d’acord amb la nor-
mativa aplicable.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de la lletra f de l’article 40

f) La mort, llevat que operi la transmissió mortis causa en els termes previstos 
en aquesta llei.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió del segon paràgraf del punt 2 de l’article 51

2. Les pròrrogues previstes en aquest article han de ser objecte de petició per 
part la persona titular de la concessió i l’Administració portuària ha de valorar en 
tot cas la conveniència d’autoritzar-les, d’acord amb els termes i terminis establerts 
en el títol concessional, sense que en cap cas la durada de la pròrroga excedeixi de 
la meitat del termini inicial.

En cas que la concessió sigui d’interès estratègic o rellevant per a l’Administració 
portuària, en consideració a la gestió del port o al desenvolupament econòmic de la 
zona d’influència, aquesta pròrroga pot superar el termini màxim fixat en aquesta 
llei.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 2 de l’article 57

2. En aquest supòsit s’ha d’indemnitzar a la persona titular i a altres titulars de 
drets reals diferents al d’hipoteca de la concessió pel perjudici material derivat de 
l’extinció anticipada. Els drets de les persones o entitats creditores amb llur garan-
tia inscrita en el Registre de la Propietat en la data del rescat han de ser presos en 
consideració per a determinar l’import i les eventuals persones receptores de la in-
demnització.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 1 de l’article 66

1. L’exercici d’activitats en els espais portuaris que no comportin activitat econò-
mica ni un ús intensiu del domini públic està subjecte a comunicació prèvia, sense 
perjudici de l’obligació d’obtenir el títol habilitant municipal que exigeixi la legis-
lació sectorial.
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Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra c bis al punt 1 de l’article 70

c bis) Compliment de totes les garanties ambientals i climàtiques entenent el port 
com un ecosistema.

Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 2 bis a l’article 73

2 bis. Establir l’obligatorietat de realitzar una Avaluació Ambiental Estratègica 
per a cadascuna de les noves activitats portuàries amb potencial contaminant que 
quantifiqui l’augment d’emissions per autoritzar-les o no en funció de les afectacions 
a una zona d’especial protecció de l’ambient atmosfèric i sobre la qualitat de l’aire 
de les poblacions dels barris propers al port.

Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió a l’article 75

Article 75. Prohibició d’abocaments
1. Queden prohibits els abocaments o emissions contaminants, ja siguin sòlids, 

líquids o gasosos, en el domini públic portuari, llevat que, tractant-se de substància 
inert no contaminant, estiguin prèviament autoritzats per l’Administració portuària.

Esmena 12
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió al punt 2 de l’article 75

2. No tenen la consideració d’abocaments els reblerts amb materials i els dipòsits 
per a l’execució d’obres portuàries, ni aquells productes o substàncies que per les 
seves característiques intrínseques siguin innocus pel medi ambient i per a la salut.

Esmena 13
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició al punt 3 de l’article 75

3. L’Administració portuària pot adoptar ha d’adoptar ordres individuals davant 
de les persones responsables d’un abocament no autoritzat perquè procedeixin a la 
seva recollida o neteja.

Esmena 14
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició al punt 4 de l’article 75

4. L’Administració portuària, en l’àmbit de les seves competències, pot ordenar 
ha d’ordenar la suspensió de les activitats que donin origen a abocaments no autorit-
zats, sens perjudici de la responsabilitat civil, penal o administrativa en què puguin 
incórrer les persones causants dels mateixos.

Esmena 15
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 6 de l’article 75

6. L’Administració portuària exerceix les competències previstes en aquest ar-
ticle sense perjudici de les que, d’acord amb la normativa sectorial, corresponen a 
altres administracions, amb les que s’ha de coordinar en els termes que s’estableixin 
reglamentàriament; i en qualsevol cas haurà de posar en coneixement de l’ajunta-
ment on es trobi situat el port, totes les actuacions que dugui a terme.
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Esmena 16
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou article 76 bis

76 bis. Mitjans per a la prevenció i regulació de les emissions de vaixells
1. Els ports de titularitat de la Generalitat hauran de contar amb una regulació 

obligatòria per limitar, controlar i sancionar les emissions dels vaixells segons obli-
guen la Directiva 2012/33/UE i la Directiva 2008/50/CE

2. Els ports de titularitat de la Generalitat hauran de contar amb una regulació 
obligatòria per limitar, controlar i sancionar el contingut de sofre per als combusti-
bles d’ús marítim de 0.1%.

Esmena 17
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou article 76 ter

76 ter. Creació d’una Àrea de Control d’Emissions a la Mediterrània
Impulsar amb altres països de la Mediterrània, la creació d’una Àrea de Control 

d’Emissions de Sofre (ECA) a la mar Mediterrània de limitació de contingut de sofre 
per als combustibles d’ús marítim.

Esmena 18
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 1 bis a l’article 78

1 bis. En tota la xarxa portuària de Catalunya s’ha de garantir un sistema de 
gestió d’aigües de neteja de les bodegues i de llast o de sentines.

Esmena 19
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 2 bis a l’article 79

2 bis. A la xarxa portuària catalana s’avaluaran i es prendran mesures per a la 
reducció acústica submarina atesa la importància de la zona pel corredor de cetacis.

Esmena 20
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició al punt 1 de l’article 80

1. L’Administració portuària inclourà pot incloure en els títols habilitants per 
a la utilització o ocupació del domini públic portuari, condicions específiques que 
comportin l’adopció de mesures dirigides a prevenir la contaminació dels terrenys i 
fons marins inclosos a la zona de servei portuària de competència de la Generalitat, 
inclosa l’emissió d’informes de caràcter preliminar i periòdics de situació.

Esmena 21
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 2 de l’article 81

2. Correspon a l’Administració portuària, en els termes que s’estableixin regla-
mentàriament, l’autorització i control de les operacions de gestió de sediments lito-
rals de l’entorn portuari i dels seus transvasaments, inclosos els dragatges de mante-
niment de les bocanes per efecte de la dinàmica litoral que efectuïn els titulars de la 
gestió de les infraestructures portuàries d’acord amb els corresponents títols conces-
sionals i contractuals. En la tramitació d’aquestes actuacions ha de garantir la coor-
dinació amb els ajuntaments afectats i amb la resta d’administracions actuants en el 
litoral, i ha d’incorporar un informe previ tant de l’ajuntament on es troba situat el 
port, com dels corresponents, en el seu cas, a les platges afectades.
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Esmena 22
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 82

Els ports i instal·lacions marítimes menors de competència de la Generalitat han 
d’estar proveïts d’un pla d’autoprotecció, en la forma establerta en la legislació sobre 
protecció civil.

Independentment del necessari compliment de la normativa en matèria de pro-
tecció civil i seguretat de les persones, l’Autoritat portuària ha d’establir mecanis-
mes d’informació, coordinació i cooperació mútua amb l’ajuntament on es troba 
ubicat el port.

Esmena 23
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova secció 7a bis del capítol V regulació ambiental

7a bis. Moratòria de construcció de nous ports
1. Atès l’efecte barrera i l’impacte sobre les dinàmiques litorals marines i l’efecte 

a les platges que generen els ports es fa necessària una avaluació sobre el nombre 
d’instal·lacions actuals i la possible eliminació si s’escau d’algunes d’elles.

2. Declarar moratòria de la construcció de nous ports o ampliacions substan-
cials dels existents durant un període de 25 anys.

Esmena 24
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra f bis a l’apartat 2 de l’article 86

f bis) la posada a disposició de l’usuari l’ús de rampa per al llançament i reco-
llida de les embarcacions.

Esmena 25
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 2 de l’article 87

2. En els ports i instal·lacions portuàries gestionades indirectament, la prestació 
dels serveis portuaris generals és responsabilitat de la persona o entitat gestora en 
la forma prevista en llur títol habilitant; la qual podrà cedir a un tercer la prestació 
d’aquests serveis.

Esmena 26
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 1 de l’article 88

1. En les instal·lacions portuàries gestionades directament per l’Administració 
portuària, els serveis portuaris específics han de ser prestats per persones físiques, 
jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, mitjançant l’atorgament de la cor-
responent autorització, que permetrà la cessió de la prestació d’aquests serveis per 
part de l’autoritzat un tercer.

Esmena 27
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió del punt 4 de l’article 94

4. L’autorització de prestació d’un servei portuari específic no pot transmetre’s 
mortis causa.
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Esmena 28
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 3 bis a l’article 95

3 bis. Les activitats incloses en aquest servei han de ser realitzades per persones 
treballadores que comptin amb l’adequada qualificació. L’empresa ha de garantir 
que la persona treballadora ha rebut una formació envers el seu lloc de treball, tant 
específica de l’especialitat que desenvolupa com en matèria de prevenció de riscos 
laborals.

Esmena 29
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 3 bis a l’article 96

3 bis. Les activitats incloses en aquest servei han de ser realitzades per persones 
treballadores que comptin amb l’adequada qualificació. L’empresa ha de garantir 
que la persona treballadora ha rebut una formació envers el seu lloc de treball, tant 
específica de l’especialitat que desenvolupa com en matèria de prevenció de riscos 
laborals.

Esmena 30
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 3 bis a l’article 97

3 bis. Les activitats incloses en aquest servei han de ser realitzades per persones 
treballadores que comptin amb l’adequada qualificació. L’empresa ha de garantir 
que la persona treballadora ha rebut una formació envers el seu lloc de treball, tant 
específica de l’especialitat que desenvolupa com en matèria de prevenció de riscos 
laborals.

Esmena 31
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra c bis del punt 6 de l’article 98

c bis) En qualsevol cas, hauran d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
municipals relatives a la taxa de recollida de residus.

Esmena 32
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 6 bis a l’article 98

6 bis. Les activitats incloses en aquest servei han de ser realitzades per persones 
treballadores que comptin amb l’adequada qualificació. L’empresa ha de garantir 
que la persona treballadora ha rebut una formació envers el seu lloc de treball, tant 
específica de l’especialitat que desenvolupa com en matèria de prevenció de riscos 
laborals.

Esmena 33
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou article 99 bis

Article 99 bis. Garantia de les tasques sindicals
S’ha de garantir la llibertat sindical dels treballadors en la zona portuària i el 

desenvolupament de les tasques de representació sindical.

Esmena 34
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 6 de l’article 101

6. Queda prohibit l’ús d’artefactes per a usos habitacionals, residencials, hotelers 
o altres tipologies d’usos i activitats turístiques, excepte en cas d’autorització ex-
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pressa concedida per l’autoritat portuària. El pla director urbanístic portuari podrà 
establir, a més, altres limitacions, requisits o prohibicions relatives a l’ús de les em-
barcacions amarrades al port corresponent, en atenció a les seves característiques 
singulars.

Esmena 35
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 1 de l’article 104

1. La cessió dels locals comercials i d’oci ha de preveure que l’exercici de qual-
sevol activitat que s’hi desenvolupi s’ha d’ajustar a la normativa portuària i al re-
glament d’explotació i policia portuària, a més de la normativa sectorial en matèria 
d’activitats, i que el seu incompliment comporta la rescissió del contracte. Cal donar 
compliment, a més, a la preceptiva comunicació a l’ajuntament corresponent en cas 
de transmissió de la titularitat de les activitats desenvolupades en aquests locals.

Esmena 36
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra c bis a l’article 123

c bis) Les entitats esportives de modalitats nàutiques sense afany de lucre degu-
dament federades a la Federació esportiva corresponent en els espais de les quals 
estigui exclusivament dedicat a la pràctica esportiva, formativa, tecnificació i amar-
rament d’embarcacions pròpies destinades al suport en l’activitat esportiva.

Esmena 37
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió del punt 1 de l’apartat 3 de l’article 126

3.1. Bonificació per inversió: Aquelles persones contribuents que realitzin una 
inversió econòmica en el domini públic portuari consistent en obres vinculades a la 
potenciació de l’activitat nàutica esportiva que afectin a la infraestructura portuària 
i a la superestructura per potenciar la millora i qualitat del servei, poden sol·licitar 
l’aplicació d’una bonificació de l’1% de la quota íntegra primària i s’escau reduïda de 
la taxa per cada 200.000 euros objecte d’inversió. Aquesta bonificació es pot aplicar 
durant tot el termini concessional.

Esmena 38
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 3.6 de l’article 126

3.6. Bonificació especial per manteniment de platges: els ports esportius gestio-
nats íntegrament en règim de concessió que participin activament en el manteniment 
dels trams de costa del seu entorn poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 
5% de la quota íntegra primària i s’escau reduïda i bonificada de la taxa per cada 
200.000 euros d’inversió en aquest manteniment, que no estigui previst a les obli-
gacions concessionals. Aquesta bonificació es pot aplicar durant tot el termini con-
cessional.

Esmena 39
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra a de l’article 137

a) L’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i els Ajunta-
ments, en exercici de llurs competències.
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Esmena 40
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra a de l’article 149

a) Els vaixells la titularitat dels quals correspon a l’Administració General de l’Es-
tat, de les Comunitats Autònomes i els Ajuntaments, que estiguin destinats de forma 
exclusiva a la prestació de serveis oficials de la seva competència en règim de gestió 
directa.

Esmena 41
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de la lletra a de l’apartat 2.1 de l’article 152

a) Pel tipus de navegació, atenent a les emissions emeses.

Esmena 42
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de la lletra e de l’apartat 2.1 de l’article 152

e) Per creuers turístics.

Esmena 43
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra f de l’apartat 2.1 de l’article 152

f) per transport marítim a curta distància, sempre i quan compleixi els estàn-
dards ambientals.

Esmena 44
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 2.4 de l’article 152

2.4 La quota íntegra de la taxa es redueix en un 40% quan les operacions por-
tuàries d’entrada i estada tinguin lloc en infraestructures portuàries o altres béns de 
domini públic portuari en règim d’autorització o concessió administrativa.

Esmena 45
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 2.7 de l’article 152

2.7 La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% quan el vaixell tingui la 
consideració de creuer turístic.

Esmena 46
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’apartat 2.8 de l’article 152

2.8 La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% quan el vaixell efectuï 
transport marítim en curta distància, sempre i quan compleixi els estàndards am-
bientals.

Esmena 47
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de les lletres a i c del punt 3 de l’article 152

Bonificacions 
a) Per escales
c) Per compromís de qualitat.
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Esmena 48
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 3.1 del punt 3 de l’article 152

3.1 Quan els vaixells operats per una mateixa persona naviliera o de creuer tu-
rístic o, en el seu cas, de diferents companyies navilieres però que disposin d’acords 
d’explotació compartida, realitzin més de dotze escales en una mateixa infraestruc-
tura portuària durant l’any natural, els obligats tributaris poden sol·licitar.

Esmena 49
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra a de l’article 156

a) Els vaixells la titularitat dels quals correspon a l’Administració General de l’Es-
tat, de les Comunitats Autònomes i els Ajuntaments que estiguin destinats de forma 
exclusiva a la prestació de serveis oficials de la seva competència en règim de gestió 
directa.

Esmena 50
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra c del punt 2.1 de l’article 159

c) Per transport marítim en curta distància, sempre i quan compleixi els estàn-
dards ambientals.

Esmena 51
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra c del punt 2.5 de l’article 159

2.5. La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% quan el vaixell efectuï 
transport marítim en curta distància, sempre i quan compleixi els estàndards am-
bientals.

Esmena 52
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra c de l’Article 163

c) El material de l’Administració General de l’Estat, de les Comunitats Autòno-
mes i dels Ajuntaments que estigui destinat de forma exclusiva a la prestació de ser-
veis oficials de la seva competència en règim de gestió directa.

Esmena 53
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió del punt 3 de l’article 166

3. Bonificacions
La quota íntegra de la taxa, reduïda en la forma prevista a l’apartat anterior, pot 

ser objecte de les següents bonificacions: 
a) Per foment de l’exportació
b) Per captació, consolidació i creixement de trànsits o tràfic especial.
3.1. Per fomentar l’exportació, les mercaderies embarcades tenen una bonificació 

del 10% de la quota íntegra de la taxa.
3.2. Per incentivar la captació, consolidació i creixement de trànsits o tràfic es-

pecial de grups 3,4 i 5 considerats d’interès estratègic per un determinat port o ter-
ritori.

El Comitè Executiu de Ports de la Generalitat fixa la bonificació amb caràcter 
anual, de màxim el 40% de la quota íntegra de la taxa, per al trànsit o tràfic que es 
qualifiqui com a prioritari o estratègic per al port o territori, i determina les condi-
cions d’aplicació atenent les singularitats del trànsit o tràfic. La persona contribuent 
pot sol·licitar anualment l’aplicació d’aquesta bonificació.
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Esmena 54
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra b de l’article 169

b) El personal de l’Administració General de l’Estat, de les comunitats autòno-
mes i els Ajuntaments, en servei oficial.

Esmena 55
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou article 176 bis

Article 176 bis. Són exempts d’aquesta taxa els productes de la pesca capturats 
mitjançant arts de pesca selectives, artesanals i que no produeixen descartes.

Esmena 56
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició al 3.3 de l’article 183

3.3. Quan les embarcacions d’esbarjo d’eslora màxima inferior a 7 metres fonde-
gin o atraquin en espais de la zona de servei destinats a la nàutica popular, les per-
sones obligades tributàriament poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 20% 
de la quota íntegra de la taxa. Les bonificacions d’aquesta taxa es calcularan en 
funció de la potència màxima del motor i del valor normalitzat d’emissions de CO2 
que emeti independent de la seva eslora, en un escalat que el Govern desenvoluparà.

Esmena 57
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra b de l’article 186

b) Els vehicles en servei oficial de l’Administració General de l’Estat, de les Co-
munitats Autònomes, els Ajuntaments i servei de rescat i salvament marítim que es-
tan destinats de forma exclusiva a la prestació de serveis oficials de la seva compe-
tència en règim de gestió directa.

Esmena 58
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió del punt 3.4 de l’article 205

3.4. La quota de la taxa es redueix en (50)% quan el vaixell o l’embarcació d’es-
barjo generin quantitats reduïdes de deixalles, segons certificació vigent emesa per 
l’autoritat portuària.

Esmena 59
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra a de l’article 203

a) Els vaixells la titularitat dels quals correspongui a l’Administració General de 
l’Estat, de les Comunitats Autònomes i els Ajuntaments que estiguin destinats de for-
ma exclusiva a la prestació de serveis oficials de la seva competència en règim de ges-
tió directa.

Esmena 60
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 1 bis a l’article 223

1 bis. La policia portuària de Barcelona i de Tarragona és el cos policial amb 
competències en els serveis de vigilància, seguretat i policia en les zones comunes 
del port, sense perjudici de les competències que corresponguin a altres adminis-
tracions tal i com es recull en el text refós de la Llei de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante.
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Esmena 61
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 2 de l’article 224

2. L’Administració portuària pot ordenar la paralització immediata de les obres, 
el precinte de les instal·lacions i la suspensió dels serveis i de les activitats que no 
disposin del títol administratiu corresponent o que no s’ajustin a les condicions del 
títol atorgat, sense perjudici de l’exercici, per part d’altres Administracions, de les 
competències reconegudes a la normativa sectorial aplicable.

Esmena 62
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 1 de l’article 230 

Article 230. Prescripció de les infraccions
1. El termini de prescripció de les infraccions establertes en aquesta llei és de tres 

anys per a les molt greus, dos anys per a les greus i un any per a les lleus, excepte 
els casos on els fets, actes o omissions constitueixen un impacte ambiental de llarga 
durada, que es considera nul·la i/o molt difícil la seva restitució, que no prescriuran.

Esmena 63
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra e del punt 2 de l’article 231 

e) La realització d’obres o instal·lacions en la zona de servei portuària sense títol 
habilitant previst per aquesta llei; sense perjudici de l’aplicació del règim sanciona-
dor previst per a les infraccions relacionades amb la realització d’obres o instal·la-
cions sotmeses a la normativa urbanística o d’altres normatives sectorials diferents 
a la portuària.

Esmena 64
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de les lletres i, j i k del punt 2 de l’article 231

i) La realització d’obres de dragatge sense autorització.
j) L’emissió d’abocaments o substàncies contaminants líquides, sòlides o gasoses 

i qualsevol altra incidència o actuació negativa per a l’entorn terrestre, marítim o 
fluvial inclòs a la zona de servei portuària, que posi en risc greu la salut de les per-
sones o per al medi ambient.

k) L’emissió d’abocaments o substàncies contaminants líquids, sòlids o gasosos, 
i qualsevol altra incidència o actuació negativa per a un entorn terrestre, marítim o 
fluvial inclòs a la zona de servei portuària, que suposi un risc molt greu per a la salut 
de les persones o per al medi ambient.

Esmena 65
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra l bis al punt 2 de l’article 231

L bis) L’incompliment de la normativa reguladora de l’ús de les embarcacions i 
artefactes flotants.

Esmena 66
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de les lletres d bis, d ter i d quater del punt 3 de l’article 231

d bis) La realització d’obres de dragatge sense autorització.
d ter) L’emissió d’abocaments o substàncies contaminants líquides, sòlides o ga-

soses i qualsevol altra incidència o actuació negativa per a l’entorn terrestre, marí-
tim o fluvial inclòs a la zona de servei portuària, que posi en risc greu la salut de les 
persones o per al medi ambient.
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d quater) L’emissió d’abocaments o substàncies contaminants líquids, sòlids o 
gasosos, i qualsevol altra incidència o actuació negativa per a un entorn terrestre, 
marítim o fluvial inclòs a la zona de servei portuària, que suposi un risc molt greu 
per a la salut de les persones o per al medi ambient.

Esmena 67
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de la disposició addicional sisena

Als efectes d’aquesta disposició es considera com a nàutica popular la que es 
desenvolupa en embarcacions d’emissions gairebé nul·les.

Esmena 68
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la disposició addicional novena

Novena. Seguretat pública
La policia de la Generalitat - mossos d’esquadra exerceix en les infraestructures 

del sistema portuari les seves funcions de policia integral, incloses la protecció i la 
custòdia d’aquestes; en col·laboració i coordinació amb les policies locals, d’acord 
amb el que preveu aquesta llei i la legislació en matèria de policia local i sense de-
triment de les competències que té assignades per llei la Policia portuària de Bar-
celona i Tarragona.

Esmena 69
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova disposició addicional novena bis

Novena bis. Programa d’actuació, d’inversions i de finançament
Incloure en l’avantprojecte de programa d’actuació, d’inversions i de finança-

ment de Ports de la Generalitat, un pla d’electrificació progressiva per a la connexió 
a la xarxa elèctrica local. Aquesta electrificació s’ha d’incloure també en els casos 
de nous projectes d’infraestructures portuàries.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 64015)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’arti-
culat del Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals 
(tram. 200-00014/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició al títol del projecte de llei

Projecte de llei de ports de Catalunya i d’ordenació del transport en aigües ma-
rítimes i continentals

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de l’article 1

Aquesta llei té per objecte regular el sistema portuari de la Generalitat de Cata-
lunya i l’ordenació del transport en aigües marítimes i continentals.
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Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra a de l’article 2

a) Al sistema portuari de la Generalitat.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de l’article 3

Article 3. Objectius
Les polítiques de la Generalitat en matèria de ports i de transport en aigües ma-

rítimes i continentals han de satisfer els següents objectius: 
a) Articular un sistema portuari que posi les infraestructures portuàries al servei 

de la promoció econòmica, industrial, logística, nàutico-esportiva, pesquera, turís-
tica i social del país.

b) Posar al servei dels operadors del sector l’organització administrativa i de 
gestió del sistema portuari de la Generalitat, amb especial atenció a la transparèn-
cia i la simplificació administrativa.

c) Fixar un règim jurídic contractual adequat pel foment de la col·laboració pú-
blico privada que es materialitzi en les inversions en les infraestructures i els serveis 
portuaris.

d) Promoure activitats nàutiques, d’esbarjo, esportives i culturals associades.
e) Integrar els ports en el seu entorn territorial i la seva vinculació a la resta d’in-

fraestructures de mobilitat.
f) La sostenibilitat ambiental de la infraestructura i de les activitats que s’hi des-

envolupen.
g) Desenvolupar activitats de transport de persones passatgeres en aigües maríti-

mes i continentals de forma sostenible i segura per a les persones usuàries.
h) Establir un règim tributari del sistema portuari que garanteixi la viabilitat i 

sostenibilitat des del punt de vista econòmic financer i la generació de recursos sus-
ceptibles de ser reinvertits en la millora del propi sistema portuari.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de l’article 4

El sistema portuari de la Generalitat està configurat per totes les infraestructu-
res portuàries situades en el territori de Catalunya que no tenen la qualificació le-
gal d’interès general, així com els serveis i activitats regulats en aquesta llei, en tant 
que prestacions que s’ofereixen al públic per satisfer les operacions i les necessitats 
marítimes i portuàries.

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 6

Les característiques tècniques, els elements, els serveis, les activitats i altres re-
quisits que, amb caràcter mínim, han de tenir les infraestructures portuàries com-
petència de la Generalitat s’han de determinar per reglament, en atenció a llur na-
turalesa o [...].

Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de l’article 9

Article 9. Contingut
1. El Pla de ports ha de contenir, com a mínim, les determinacions següents: 
a) La determinació dels objectius i les bases del Pla.
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b) La prognosi estratègica de l’activitat futura, en base a un estudi de la demanda 
i de les previsions d’evolució dels diferents sectors d’activitat.

c) La determinació, en el període de vigència del pla, de les directrius i de les ac-
tuacions a desenvolupar d’acord amb els objectius de les polítiques públiques fixats 
a l’article 3 d’aquesta llei.

d) La determinació dels mitjans econòmics, financers i organitzatius necessaris 
per al desenvolupament i execució del Pla.

e) La definició dels indicadors de seguiment del Pla i els criteris per a la revisió 
d’aquest.

f) L’establiment dels criteris per a la sostenibilitat ambiental, econòmica i social 
del sistema portuari de Catalunya.

g) La definició de les activitats de servei públic a què es refereix aquesta llei.
2. El Govern, reglamentàriament, concretarà el contingut del Pla de ports.

Esmena 8
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra b, de l’apartat 2, de l’article 10

b) Són usos portuaris complementaris els usos que el planejament urbanístic 
considera compatibles amb les operacions i activitats portuàries que contribueixen 
a la seva sostenibilitat i al seu equilibri econòmic i social. Tenen en tot cas aquesta 
consideració els usos destinats a integrar el sistema portuari amb el seu entorn urbà, 
com els turístics, d’estada de la tripulació, de restauració, comercials, esportius, de 
serveis, culturals, recreatius, firals i d’exposicions.

Esmena 9
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 3, de l’article 10

3. Dins la zona de servei portuària, les zones corresponents a vials d’accés al 
port, vials interiors de lliure accés, i qualsevol zona on no hi hagi restricció per a 
l’accés de persones vianants, i també les obres de defensa no utilitzables, tenen la 
consideració de zones d’aprofitament públic i gratuït. Els títol concessionals han de 
determinades les zones d’ús i aprofitament públic. Aquestes zones no resten subjec-
tes a l’impost de béns immobles, de conformitat amb la normativa reguladora de les 
finances locals.

Esmena 10
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 12

Els instruments de planejament urbanístic general i derivat aprovats inicialment 
que afectin la zona litoral de Catalunya han de ser informats per l’Administració 
portuària de la Generalitat i per l’Administració General de l’Estat pel que fa als 
aspectes de la seva competència, sens perjudici de la resta d’informes exigibles. El 
règim jurídic aplicable a aquests informes és el que regula la legislació urbanísti-
ca per a les administracions sectorials que han d’informar sobre els instruments de 
planejament.

Esmena 11
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació del segon paràgraf de l’apartat 4, de l’article 13

[...] la legislació urbanística.
El Pla, durant la seva tramitació, s’ha de sotmetre a informe de l’Administració 

General de l’Estat en els termes previstos en la legislació en matèria de costes, així 
com al tràmit d’avaluació ambiental propi dels plans directors urbanístics, d’acord 
amb el que estableix la legislació sectorial aplicable.



BOPC 456
3 de juliol de 2017

3.01.01. Projectes de llei 39 

Esmena 12
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 5, de l’article 13

5. El Pla director urbanístic portuari, addicionalment a la documentació prevista 
en la legislació urbanística, ha de contenir els documents següents: 

a) Els estudis tècnics [...]
c) L’informe en què es determini l’ordenació detallada del sòl, amb una especial 

menció dels usos admissibles en la zona de servei amb el nivell de detall propi d’un 
pla urbanístic derivat i també la concreció de les característiques de les obres d’ur-
banització.

d) L’informe en el que consti les comunicacions terrestres necessàries per tal 
d’assegurar l’accés adequat a la infraestructura i la connectivitat amb la resta del 
territori.

e) L’estudi d’avaluació de la mobilitat [...].

Esmena 13
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició i supressió a l’apartat 1, de l’article 15

1. Les competències que en matèria de ports, que d’acord amb l’article 140 de 
l’Estatut corresponen a la Generalitat, s’exerceixen mitjançant el Departament com-
petent en matèria de ports i l’entitat Ports de la Generalitat, d’acord amb allò esta-
blert en aquesta llei i les normes reglamentàries que la desenvolupin.

Esmena 14
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 2, de l’article 15

2. Als efectes d’aquesta llei, tenen la consideració d’Administració portuària de 
la Generalitat el Departament competent en matèria de ports i l’entitat Ports de la 
Generalitat.

Esmena 15
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1, de l’article 16

1. Correspon al Govern de la Generalitat definir la política portuària mitjançant 
l’establiment dels principis i objectius del sistema portuari de la Generalitat.

Esmena 16
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra b, de l’apartat 2, de l’article 16

b) Dirigir i coordinar el sistema portuari de la Generalitat.

Esmena 17
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió de l’apartat 3, de l’article 16

3. Corresponen a Ports de la Generalitat les funcions següents: 
a) Dur a terme La direcció, la gestió i l’administració de les infraestructures 

portuàries que gestioni directament o indirectament, i de la seva zona de servei, 
incloses les funcions administratives relatives, entre d’altres, a l’atorgament de les 
concessions i les autoritzacions pertinents i a la defensa del domini públic portuari.

b) Dur a terme La contractació de les obres de construcció i conservació de les 
infraestructures portuàries quina gestió directa té encomanada.

c) Gestionar i percebre les taxes, [...].
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Esmena 18
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra f, de l’apartat 3, de l’article 16

f) Exercir, d’acord amb la normativa aplicable, les funcions de policia i de coor-
dinació dels serveis portuaris i de les activitats econòmiques en les infraestructures 
portuàries.

Esmena 19
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 3, de l’article 17

[...] i ens públics.
3. D’acord amb les normes per les quals es regeix, Ports de la Generalitat pot ad-

quirir, fins i tot com a beneficiari d’expropiació forçosa, posseir, reivindicar, permu-
tar, gravar o alienar tota classe de béns i drets, concertar crèdits, celebrar contractes, 
establir i explotar obres i serveis, obligar-se, interposar recursos, exercir accions ju-
dicials i executar les activitats regulades per les lleis.

Esmena 20
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 8, de l’article 19

8. A les reunions del Comitè executiu assisteix un secretari o secretària, amb 
veu i sense vot, designat pel president o presidenta entre el personal de Ports de la 
Generalitat.

Esmena 21
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 2, de l’article 20

2. La persona que ocupa la gerència és nomenada pel conseller o consellera com-
petent en matèria de ports, a proposta del Comitè Executiu de l’entitat.

Esmena 22
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’article 28

El Consell de Ports és integrat per un nombre de vocals que es determinarà re-
glamentàriament, entre els que necessàriament hi ha d’haver representants de l’Ad-
ministració de la Generalitat, de les administracions locals en el terme municipals 
de les qual hi hagi un port adscrit a Ports de la Generalitat, i de les entitats i sectors 
interessats en l’àmbit portuari.

Esmena 23
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició de noves lletres b bis i b ter a l’article 29

[...] en desenvolupament d’aquesta llei.
b bis) Emetre informe sobre la fixació de tributs portuaris i preus privats.
b ter) Emetre informe sobre la constitució de consorcis.
c) Col·laborar amb l’Administració [...].

Esmena 24
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1, de l’article 30

1. El Consell de Ports s’ha de reunir en sessió ordinària almenys dos cops l’any 
i en tantes sessions extraordinàries com calgui, a proposta d’un terç dels seus mem-
bres.
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Esmena 25
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 1, de l’article 35

1. En el cas que l’administració competent en matèria de canvi climàtic realitzi 
una diagnosi sobre els efectes del canvi climàtic en el sistema portuari català, l’Ad-
ministració portuària podrà requerir als gestors de les infraestructures portuàries 
l’avaluació que aquests efectes tenen sobre la infraestructura, els serveis i les ope-
racions portuàries.

Esmena 26
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 2, de l’article 36

[...] en la forma prevista en la legislació sobre el procediment administratiu comú 
i s’ha d’acompanyar de la documentació [...].

Esmena 27
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 3, de l’article 36

[...] termini de sis mesos. El venciment del termini màxim establert per dictar i 
notificar la resolució expressa determina l’estimació de la petició.

Esmena 28
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 3, de l’article 39

[...] de cadascun dels anteriors, ponderat, a criteri de l’Administració portuària, 
per la seva superfície, [...].

Esmena 29
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 1, de l’article 43

[...] davant l’Administració portuària.
La quantia de la garantia definitiva és fixa en un percentatge del 10% del major 

dels següents valors: 
a) El de la base [...].

Esmena 30
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 2, de l’article 50

2. El termini de la concessió no pot excedir dels vint-i-cinc anys, llevat el cas 
que s’hagin de realitzar obres de singular importància, en quin cas pot arribar fins 
els 50 anys.

Esmena 31
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la lletra c, de l’apartat 1, de l’article 51

[...] concessional vigent.
c) En cas que la concessió sigui d’interès estratègic o rellevant per a l’adminis-

tració portuària.
2. Les pròrrogues

Fascicle segon
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Esmena 32
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 2, de l’article 51

2. Les pròrrogues previstes en aquest article han de ser objecte de petició per 
part la persona titular de la concessió i l’Administració portuària ha de valorar en 
tot cas la conveniència d’autoritzar-les, d’acord amb els termes i terminis establerts 
en el títol concessional, sense que en cap cas la durada de la pròrroga excedeixi de 
la meitat del termini inicial.

En cas que la concessió sigui d’interès estratègic o rellevant per a l’Adminis-
tració portuària, en consideració a la gestió del port o al desenvolupament econò-
mic de la zona d’influència, aquesta pròrroga pot superar el termini màxim fixat 
en aquesta llei.

Esmena 33
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la lletra b, de l’apartat 2, de l’article 58

b) la pèrdua de beneficis de l’activitat que sigui imputable al rescat durant el pe-
ríode pendent de complir, amb un màxim de tres anualitats.

Esmena 34
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 2, de l’article 59

2. Aquestes activitats econòmiques, que han de tenir un interès per a l’explota-
ció de la infraestructura portuària, es poden exercir, amb caràcter general, en règim 
de [...].

Esmena 35
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 4, de l’article 71

4. El termini de la concessió unificada no pot ser superior al resultant de la mit-
jana dels terminis pendents de cadascuna d’elles, ponderat, a criteri de l’Administra-
ció portuària, per la seva superfície, volum de negoci i d’inversió pendent d’amortit-
zar, amb l’actualització corresponent.

Esmena 36
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 3, de l’article 73

[...] llicència ambiental d’activitat.
3. L’Administració portuària en la protecció ambiental del domini públic ha de 

garantir la coordinació amb els ajuntaments afectats i amb la resta d’administra-
cions actuants en el litoral.

Esmena 37
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 3, de l’article 79

[...] siguin fixades reglamentàriament.
3. Els titulars de vaixells i embarcacions amb sistema de propulsió o manteni-

ment que puguin afectar la qualitat de l’aire hauran d’adoptar les mesures tècniques 
i d’operació per reduir les emissions de gasos o partícules contaminants.
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Esmena 38
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra b, de l’apartat 2, de l’article 92

b) No haver assolit el rendiment o tràfic mínim fixat a l’autorització durant dos 
anys consecutius.

Esmena 39
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 1, de l’apartat 3, de l’article 126

3.1. Bonificació per inversió: Aquelles persones contribuents que realitzin una 
inversió econòmica en el domini públic portuari consistent en obres vinculades a la 
potenciació de l’activitat nàutica esportiva que afectin a la infraestructura portuària 
i a la superestructura per potenciar la millora i qualitat del servei, poden sol·licitar 
l’aplicació d’una bonificació de l’1% de la quota íntegra primària i s’escau reduïda de 
la taxa per cada 200.000 euros objecte d’inversió. Aquesta bonificació es pot aplicar 
durant tot el termini concessional, i des de l’inici d’aquesta si així constés en els ter-
mes de l’adjudicació. En el supòsit que la inversió no es produís en els temps estipu-
lat, la bonificació serà revertida per un temps igual al retard en la seva finalització.

Esmena 40
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació del punt 3, de l’apartat 3, de l’article 126

3.3. Bonificació per foment de l’esport i la vela: les persones contribuents que 
destinin espais per al foment de l’esport i la vela poden sol·licitar l’aplicació d’una 
bonificació del 95% del còmput dels metres quadrats destinats a aquesta activitat. 
S’aplica sobre la part de la quota íntegra primària i s’escau reduïda i bonificada que 
correspongui.

Esmena 41
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 7, a l’apartat 3, de l’article 126

[...] Aquesta bonificació es pot aplicar durant tot el termini concessional.
3.7. Bonificació de les superfícies d’ús públic i gratuït: les persones contribuents 

corresponents a ports esportius gestionats en la seva totalitat en règim de concessió, 
poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 50% en el còmput de la superfície 
no edificada que correspongui a accessos, vials, zones verdes i àrees d’ús públic i 
gratuït. S’aplica sobre la part de la quota íntegra primària i s’escau reduïda i boni-
ficada que correspongui.

4. Limitació de l’aplicació de reduccions, [...].

Esmena 42
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 206

Article 206. Fet imposable
Constitueix el fet imposable del cànon la prestació de serveis portuaris especí-

fics i el desenvolupament d’activitats comercials o industrials i la realització d’usos 
lucratius en les infraestructures portuàries en virtut d’autorització, concessió o con-
tracte. Resta exclòs el desenvolupament d’activitats esportives, de formació i social.
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Esmena 43
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’article 209

L’import del cànon s’estableix sobre el volum de les activitats en una quantia de 
fins al 5% de la facturació en funció dels tipus d’activitat, el seu interès portuari, la 
quantia de la inversió i els beneficis previstos.

Esmena 44
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 209 bis

209 bis. Bonificacions.
1. Bonificació per activitats de foment de l’esport. Les persones contribuents que 

duguin a terme activitats de foment de l’esport poden sol·licitar una bonificació del 
50% de la facturació de dites activitats en el còmput del cànon.

2. Bonificació per organització de regates i concursos. Les persones contribuents 
que organitzin regates i concursos poden sol·licitar una bonificació del 100% del 
cànon corresponent als ingressos d’aquestes activitats.

3. Bonificació per organització de cursos destinats a persones afectades per mi-
nusvàlues físiques i psíquiques. Les persones contribuents que organitzin cursos des-
tinats a persones afectades per minusvàlues físiques i psíquiques poden sol·licitar 
una bonificació del 100% del cànon corresponent als ingressos d’aquests cursos.

Esmena 45
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 209 ter

209 ter. Exempció.
Resten exempts del còmput del cànon aquells ingressos que efectuen els ocupants 

dels amarratges en concepte de subministrament d’energia i aigua i de manteniment 
de les instal·lacions comuns.

Esmena 46
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació al capítol II, del títol I, del Llibre quart

[...] de la seva competència.
Capítol II. Mesures de seguretat portuària
Article 224. Mesures de seguretat portuària
1. Correspon a l’Administració portuària [...].

Esmena 47
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 3, de la disposició addicional setena

[...] de Castelló d’Empúries.
3. La marina interior d’Empuriabrava, en el terme municipal de Castelló d’Em-

púries es regeix per l’Ordre Ministerial de 24 de juliol de 1980, per la qual es va 
autoritzar la seva construcció i explotació, per un termini de 50 anys.

4. La marina interior de Santa Margarida, [...].

Esmena 48
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 5 i 6, de la disposició addicional setena

[...] d’ordenació territorial o urbanística.
5. L’Ajuntament de Roses en el cas de la marina de Santa Margarida, i l’Ajun-

tament de Castelló d’Empúries en el cas de la marina d’Empuriabrava, atenent la 
seva consideració de sistema viari navegable integrat en el corresponent instrument 
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d’ordenació territorial o urbanística, exerceixen les funcions de conservació, man-
teniment i vigilància del conjunt de la urbanització marítim terrestre, inclosos els 
canals o vials navegables.

6. Els Ajuntaments de Roses, en el cas de la marina de Santa Margarida, i de 
Castelló d’Empúries, en el cas de la marina d’Empuriabrava, han d’establir en les 
seves ordenances municipals, en el marc de la legislació vigent en matèria d’hisen-
des locals, les taxes i altres tributs exigibles com a contraprestació de les tasques i 
funcions que aquesta llei els atribueix, així com els derivats d’actuacions extraor-
dinàries de conservació, reparació o rehabilitació dels elements de la urbanització 
marítim terrestre, inclosos els canals o vials navegables.

7. Les persones titulars [...].

Esmena 49
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió a l’apartat setè, de la disposició addicional setena

7. Les persones titulars de les dàrsenes i de les parcel·les confrontants als ca-
nals tenen, d’acord amb la seva quota de participació aprovada per l’Administració, 
l’obligació de contribuir a les despeses de conservació, vigilància i manteniment 
del conjunt de la marina en els termes que siguin fixats per l’ajuntament respectiu.

Esmena 50
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la disposició addicional novena

La policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra exerceix en les infraestructu-
res del sistema portuari les seves funcions de policia integral, incloses la protecció i 
la custòdia d’aquestes, sens perjudici de les competències i funcions que en aquesta 
matèria poden correspondre a altres cossos de seguretat.

En aquells casos que resulti necessari, [...].

Esmena 51
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la disposició final primera

1. Es faculta el Govern de la Generalitat i el conseller o consellera competent en 
matèria de ports, perquè en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aques-
ta llei dictin les disposicions necessàries per al desenvolupament i l’aplicació de la 
present llei, i, en particular, per dictar un reglament d’explotació i policia aplicable 
al conjunt de les instal·lacions integrades en el sistema portuari català. Aquest regla-
ment ha de contemplar les diferents especificitats de cada zona de gestió.

2. S’autoritza el conseller o consellera competent en matèria de ports per dictar 
en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei les disposicions de 
desenvolupament que procedeixin en matèria de tributs portuaris, en els casos pre-
vistos en aquesta llei.

Esmenes al preàmbul del Projecte de llei de port i de transport en 
aigües marítimes i continentals

Esmena 52
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió dels darrers tres paràgrafs del preàmbul

[...] de vigilància de l’activitat.
La disposició addicional setena és de singular importància ja que conté el marc 

jurídic d’aplicació a les marines interiors de Santa Margarida i Empuriabrava.
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La llei opta, a diferencia d’anteriors normes, per regular aquestes dues realitats 
portuàries de forma especifica, en tant que infraestructures portuàries singulars, si-
tuades en una urbanització marítim terrestre.

I en aquest context regulador s’atorga un important paper als ajuntaments res-
pectius, de forma que exerceixen les funcions de conservació, manteniment i vigi-
lància del conjunt de la urbanització marítim terrestre, inclosos els canals o vials 
navegables.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 64027)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Neus Lloveras i Massana, diputada del Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei 
de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (tram. 200-00014/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’article 14.1

Article 14. Obres a la zona de servei portuària 
1. Les obres d’infraestructura portuària que es realitzin en els espais marítims i 

en els espais terrestres destinades a finalitats relacionades amb usos portuaris bàsics 
de la zona de servei no estan sotmeses a llicència ni a cap altre acte de control pre-
ventiu municipal, i només poden ser suspeses pels Tribunals de Justícia competents.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat b de l’article 18

b) De gestió: 
Direcció General

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat 4c de l’article 19

c) El director o la directora general, amb veu i sense vot.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat 11 de l’article 19

11. El Comitè Executiu pot delegar en el director o la directora general i en el 
president o presidenta les funcions que té atribuïdes, llevat de les que per llei siguin 
indelegables.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació dels apartats 1, 2 i 3 de l’article 20

Article 20. L’òrgan de gestió. La direcció general 
1. La direcció general duu a terme la gestió ordinària de l’entitat sota la direcció 

de la presidència i del Comitè Executiu.
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2. La persona que ocupa la direcció general és nomenada pel conseller o conse-
llera competent en matèria de ports, a proposta de la presidència de l’entitat.

3. Correspon al director o la directora general l’exercici de les funcions següents: 

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat 3 de l’article 26

3. El president o presidenta de Ports de la Generalitat té la condició d’òrgan je-
ràrquicament superior del Comitè Executiu, de la direcció general i les seves reso-
lucions posen fi a la via administrativa.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt 2 bis a l’article 27

Article 27. Creació del Consell de Ports
1. Es crea el Consell de Ports com a òrgan de consulta i assessorament en matèria 

portuària a fi de cooperar en la consecució dels objectius que li són propis.
2.bis El Consell de Ports funciona en Ple, en comissions i grups de treball. En tot 

cas, es crearà una Comissió d’innovació.
2. El Consell de Ports resta adscrit al departament competent en matèria de 

ports.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 28

Article 28. Composició i règim de funcionament
1. El Consell de Ports és integrat per persones en representació de les adminis-

tracions competents en la matèria i de tots els sectors interessats en l’àmbit portuari, 
en els termes que es determinin per reglament.

2. La representació de cada entitat en el Consell de Ports correspon al vocal no-
menat, sense que pugui designar-se una persona suplent.

Això no obstant, els membres del Consell de Ports poden delegar la seva repre-
sentació i vot per una sessió concreta, en un altre membre del Consell.

3. El Consell de Ports s’ha de reunir en sessió ordinària almenys dos cops l’any i 
en tantes sessions extraordinàries com calgui, a proposta dels seus membres.

4. El funcionament del Consell de Ports es regeix per les normes aplicables als 
òrgans col·legiats de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 30

Article 30. El Consell Portuari
1. L’administració portuària pot crear, en cadascuna de les infraestructures por-

tuàries del Sistema portuària de Catalunya, un Consell Portuari que actuarà com a 
òrgan consultiu en l’àmbit del port corresponent.

2. La composició, les competències i el règim de funcionament del Consell Por-
tuari s’han de desenvolupar per Reglament.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 100.2

2. En el cas de gestió directa per part de l’Administració, la utilització dels ele-
ments portuaris s’articula mitjançant els títols habilitants previstos a l’article 34 
d’aquesta Llei. les cessions temporals d’us i gaudi d’elements portuaris es regeixen 
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pels principis de publicitat i concurrència i els terminis de cessió s’han d’adaptar a 
la normativa contractual.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’article 104.1

1. La cessió dels locals comercials i d’oci ha de preveure que l’exercici de qual-
sevol activitat que s’hi desenvolupi s’ha d’ajustar a la normativa portuària i al re-
glament d’explotació i policia portuària, a més de la normativa sectorial en matèria 
d’activitats, i que el seu incompliment comporta la rescissió del contracte. En tot cas 
caldrà la comunicació prèvia a l’ajuntament d’aquesta cessió i també en el cas de 
transmissió de la titularitat de les activitats desenvolupades en els mateixos.

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 126.3.3

«Els contribuents que destinin espais per al foment de la vela poden sol·licitar 
l’aplicació d’una bonificació del 75% del còmput dels metres quadrats destinats a 
aquesta activitat, amb l’obligació de repercutir-li la bonificació. S’aplica sobre la 
part de la quota íntegra primària i s’escau reduïda i bonificada que correspongui. 
Per a l’obtenció d’aquesta bonificació és necessari que la federació esportiva certi-
fiqui l’activitat realitzada».

Esmena 13
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 173.3

3. Per a que els vaixells pesquers quedin subjectes a aquesta taxa és necessari 
que el valor de la pesca descarregada o transbordada excedeixi de 18.000 euros en 
còmput anual. En cas de no subjecció, abonaran la taxa corresponent d’entrada, es-
tada i atracada de vaixells, Amb un màxim de 800€/vaixell/any en el cas de la flota 
d’arts menors i palangre de fons.

Els vaixells dedicats a l’extracció de corall sempre estan subjectes a aquesta taxa

Esmena 14
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 173.4

4. El pagament d’aquesta taxa a Ports de la Generalitat autoritza els vaixells pes-
quers per romandre a la infraestructura portuària durant el termini d’un mes des de 
la data d’inici de les operacions de descàrrega i transbord. Transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’efectuïn noves operacions d’aquesta classe a les infraestructu-
res portuàries de la Generalitat, els vaixells pesquers quedaran subjectes a les taxes 
d’entrada i estada i d’atracada de vaixells, amb excepció dels períodes de veda esta-
blerts per l’administració competent que superin aquest termini, amb un màxim de 
3 mesos i en el cas d’aquells vaixells que descarreguen productes de la pesca que es 
venen a les llotges o en centres o establiments autoritzats ubicats en les infraestruc-
tures portuàries de competència de la Generalitat.

Esmena 15
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 206

«Constitueix el fet imposable del cànon la prestació de serveis portuaris especí-
fics i el desenvolupament d’activitats comercials o industrials i la realització d’usos 
lucratius en les infraestructures portuàries en virtut d’autorització, concessió o con-
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tracte. No s’inclouen les activitats formatives i de competició esportiva desenvolupa-
des per entitats nauticoesportives».

Esmena 16
GP de Junts pel Sí
De modificació dels apartats 3 i 4 de l’article 211

3. Transcorregut el termini de pagament sense que el sol·licitant o la sol·licitant 
hagi fet efectiu el preu exigit, la direcció general de l’entitat portuària ha de certi-
ficar aquesta circumstància i ho ha de notificar a la persona obligada al pagament. 
La quantitat deguda genera l’interès legal del diner vigent incrementat en dos punts 
durant el període en què s’hagi incorregut en mora.

4. Si la persona obligada al pagament ha constituït alguna garantia, l’entitat por-
tuària, previ apercebiment a la persona interessada, procedirà al cobrament de la 
quantitat deguda amb càrrec a dita garantia. Altrament, Ports de la Generalitat ha de 
reclamar la quantitat deguda davant els òrgans de la jurisdicció ordinària.

El certificat emès per la direcció general de Ports de la Generalitat té la conside-
ració de títol executiu als efectes de l’acció executiva, d’acord amb el que estableix 
l’article 517 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, i permet la pro-
moció del procés d’execució corresponent amb independència de l’import efectiva-
ment reclamat.

Esmena 17
GP de Junts pel Sí
De modificació de la disposició addicional tercera

Tercera. Foment de les activitats esportives nàutiques 
L’Administració portuària, amb la col·laboració de les Federacions esportives re-

presentatives de cada activitat, ha de promoure les accions que resultin pertinents, en 
desenvolupament de les previsions d’aquesta llei, a fi i efecte de fomentar les activitats 
esportives nàutiques, amb especial referència a la navegació esportiva a vela.

Esmena 18
GP de Junts pel Sí
De modificació de la disposició addicional setena, apartat 2

2. Tenen la consideració de marines interiors els enclaus de Santa Margarida, al 
terme municipal de Roses, i Empuriabrava, al terme municipal de Castelló d’Empú-
ries, sens perjudici d’allò previst en la disposició transitòria primera d’aquesta llei.

Esmena 19
GP de Junts pel Sí
De modificació de la disposició addicional setena, apartats 4, 5 i 6

Setena. Marines interiors de Santa Margarida i Empuriabrava
4. La marina interior de Santa Margarida, en el terme municipal de Roses, es 

configura com a sistema viari navegable, en els termes que s’estableixin en els cor-
responents instruments d’ordenació territorial o urbanística.

El règim aplicable a la seva gestió ha de ser acordat entre l’Administració por-
tuària i l’ajuntament de Roses, especialment pel que fa les funcions de conservació, 
manteniment i vigilància del conjunt de la urbanització marítim terrestre, inclosos 
els canals o vials navegables.

L’ajuntament de Roses, pot establir en les seves ordenances municipals, en el 
marc de la legislació vigent en matèria d’hisendes locals, les taxes i altres tributs 
exigibles com a contraprestació de les tasques i funcions que pugui assolir d’acord 
amb el previst en aquesta llei, respecte la marina de Santa Margarida, així com els 
derivats d’actuacions extraordinàries de conservació, reparació o rehabilitació dels 
elements de la urbanització marítim terrestre, inclosos els canals o vials navegables.
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5. L’Ajuntament de Roses en el cas de la marina de Santa Margarida, L’Ajunta-
ment de Castelló d’Empúries, atenent la consideració de la marina d’Empuriabrava 
com a sistema viari navegable integrat en el corresponent instrument d’ordenació 
territorial o urbanística, exerceix, en els termes que s’acordin amb l’Administració 
portuària, les funcions de conservació, manteniment i vigilància del conjunt de la 
urbanització marítim terrestre, inclosos els canals o vials navegables.

6. Els Ajuntaments de Roses, en el cas de la marina de Santa Margarida, L’ajun-
tament de Castelló d’Empúries ha d’establir en les seves ordenances municipals, en 
el marc de la legislació vigent en matèria d’hisendes locals, les taxes i altres tributs 
exigibles com a contraprestació de les tasques i funcions que aquesta llei li atribueix 
respecte la marina d’Empuriabrava, així com els derivats d’actuacions extraordinà-
ries de conservació, reparació o rehabilitació dels elements de la urbanització marí-
tim terrestre, inclosos els canals o vials navegables.

Esmena 20
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou paràgraf tercer a la disposició addicional desena

Desena. Règim especial per al municipi de Barcelona
1. De conformitat amb el previst a la normativa reguladora del règim especial 

del municipi de Barcelona, l’aprovació i la modificació de tots els instruments de 
planejament previstos en el títol I del llibre segon d’aquesta llei que afectin ports si-
tuats al seu terme municipal i les actuacions de delimitació, investigació i tècniques 
de garantia de la integritat del domini públic portuari, han de sotmetre’s a informe 
previ i preceptiu de l’Ajuntament de Barcelona.

2. El departament competent ha d’establir mecanismes de participació amb 
l’Ajuntament de Barcelona en el procés d’elaboració dels instruments de planeja-
ment esmentats a l’apartat anterior.

3. La Generalitat de Catalunya, en exercici de les seves competències, pot dele-
gar a l’Ajuntament de Barcelona, en els termes que siguin acordats entre ambdues 
administracions, les competències relacionades amb la gestió de les infraestructures 
portuàries situades en aquesta ciutat.

Esmena 21
GP de Junts pel Sí
De modificació de la disposició transitòria primera

Disposició transitòria Primera. Procediments administratius iniciats abans de 
l’entrada en vigor de la Llei i no resolts definitivament

Els procediments administratius que es trobin en tramitació, passaran a regir-se 
per aquesta Llei des de la seva entrada en vigor, llevat del que disposa l’apartat se-
gon. Els actes de tràmit dictats a l’empara de la legislació anterior i sota la seva vi-
gència conservaran la seva validesa, sempre que el seu manteniment no produeixi 
un efecte contrari a aquesta Llei.

Els procediments en tràmit a instància de promotors d’actuacions urbanístiques 
per a la implantació d’una marina interior constituïda per una xarxa de canals o 
una única làmina d’aigua restaran subjectes, fins a la seva resolució, a les disposi-
cions de la Llei 5/1998 de ports de la Generalitat i del Decret 17/2005 que aprova el 
reglament de marines interiors de Catalunya que els siguin d’aplicació. Les matei-
xes disposicions constituiran el règim jurídic de les obres i instal·lacions resultants 
i de la seva explotació, en els termes de la concessió que sigui atorgada i durant el 
termini de la seva vigència

Palau del Parlament, 28 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Neus Lloveras i Massana, diputada, GP JS 
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 64028)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a l’articulat del Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i con-
tinentals (tram. 200-00014/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió del preàmbul secció I

I
La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre els ports situats al 

territori de Catalunya que no tinguin la qualificació legal d’interès general, en virtut 
del previst en l’article 140 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Aquesta competència inclou en tot cas el règim jurídic, la planificació i la gestió 
de tots els ports i instal·lacions portuàries; la gestió del domini públic necessari per 
a prestar el servei; el règim econòmic dels serveis portuaris, especialment les potes-
tats tarifària i tributària; així com la delimitació de la zona de serveis dels ports i 
la determinació dels usos, els equipaments i les activitats complementàries dins del 
recinte portuari.

L’Estatut reforça, així, la competència exclusiva que l’article 9.15 de l’anterior Es-
tatut de 1979 atribuïa a la Generalitat en aquesta matèria i a l’empara de la qual es 
va aprovar la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya, la primera manifes-
tació normativa en aquesta matèria, que es va promulgar en desenvolupament de la 
competència assumida en l’Estatut, per constituir el marc d’ordenació tant dels ports 
gestionats directament per l’Administració de la Generalitat, com dels construïts i 
explotats en règim de concessió administrativa.

La Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya, va ser completada mitjan-
çant el Reglament de policia portuària, aprovat pel Decret 206/2001, de 24 de ju-
liol, el Reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de 
Catalunya aprovat pel Decret 258/2003, de 21 d’octubre, i el Reglament de marines 
interiors de Catalunya, aprovat pel Decret 17/2005, de 8 de febrer; normes totes elles 
que constitueixen el corpus legislatiu portuari.

Aquest conjunt de normes ha ordenat el sistema portuari català durant els úl-
tims anys. Encara que, en termes generals, els seus resultats poden qualificar-se de 
satisfactoris, en l’actualitat, existeixen importants raons que aconsellen reformar el 
règim jurídic dels ports catalans, amb la finalitat d’optimitzar aquest sector clau de 
les nostres infraestructures.

En primer lloc cal fer esment a les circumstàncies territorials, econòmiques i so-
cials, derivades del fet que Catalunya té una important vinculació amb el mar, mate-
rialitzada en l’existència de ports esportius, pesquers, comercials, industrials i mix-
tos, amb un important desenvolupament econòmic vinculat al turisme de qualitat.

En tots aquests àmbits existeixen dades objectives que revelen la transformació 
soferta pel sector portuari des de l’aprovació de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, amb 
especial incidència en el fet que actualment el sistema portuari es troba sobresaturat 
d’infraestructures portuàries, de mitjana una cada 17 quilòmetres costa, i amb taxes 
d’ús de les embarcacions d’aproximadament 4 dies per any cal donar prioritat a la 
prestació de serveis respecte a la construcció de noves infraestructures.

A tall d’exemple, el model turístic de sol i platja íntimament lligat al luxe i a la 
nàutica esportiva ha arraconat la pràctica de la nàutica popular i de models no con-
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taminants de nàutica com la vela dins del sistema portuari català, elititzant-ne les 
infraestructures i allunyant-les de les classes populars.

A tall d’exemple, la necessitat d’un tractament adequat de la nàutica esportiva, 
sense dubte un element dinamitzador turístic del país, se situa com un factor estra-
tègic en els propers anys, que requereix d’una acció tendent a potenciar i optimitzar 
la utilització dels espais portuaris i la seva rendibilitat, amb una gestió adequada que 
permeti incrementar el nombre d’operadors i de persones usuàries que desenvolupin 
activitats generadores de valor mitjançant uns serveis portuaris eficients.

El tràfic portuari pesquer també presenta signes que evidencien un procés de 
canvi. Un significatiu descens de les captures de pesca fresca descarregades en els 
ports catalans ha motivat un procés integral de modernització de les llotges pesque-
res, dirigit i coordinat per l’Administració portuària catalana per tal d’aportar valor 
al procés de comercialització i fomentar una gestió professionalitzada i adequada a 
l’interès del sector pesquer.

Respecte als tràfic portuari comercial i industrial, es constata que, en els darrers 
anys, el nombre total de persones passatgeres i de mercaderies que ha transitat pels 
ports catalans ha evolucionat molt positivament, de forma que aquestes infraestruc-
tures portuàries poden esdevenir un instrument rellevant en el desenvolupament 
econòmic del país, pel que suposen d’aportació a l’economia productiva.

Aquest increment generalitzat de l’activitat econòmica als ports catalans ha por-
tat aparellada una major presència de la iniciativa privada en aquestes infraestructu-
res, el que ha provocat una millora en la quantitat i qualitat dels serveis i activitats 
oferts al públic i un reforç notable en els nivells de competència.

D’altra banda, en aquest període també s’han produït canvis de caràcter quali-
tatiu en els tràfics portuaris associats al vaixell, les persones passatgeres i la mer-
caderia.

En efecte, les instal·lacions portuàries catalanes comencen a ser destí i base d’em-
barcacions d’esbarjo de grans eslores, entre els 20 i 60 metres, que representen un 
mercat que, fins a dia d’avui, era aliè als ports catalans una amenaça per a la nàuti-
ca popular i un increment de les pressions sobre el medi marí i atmosfèric adjacents 
als ports. La presència d’aquest tipus d’embarcacions exigeix una aposta clara del 
Govern de la Generalitat per la protecció del model nàutic local i popular enfront a 
processos de turisme massiu i massificador que esborra la tradició nàutica del país 
realitzar importants obres de remodelació en les nostres infraestructures portuàries 
per satisfer aquesta incipient demanda.

Així mateix, els ports catalans són un punt de referència han experimentat un 
creixement desregulat en el mercat internacional de creuers turístics. Aquesta nova 
modalitat de tràfic portuari esdevé un dels principals emissors de contaminants so-
bretot d’òxids de nitrogen i partícules en suspensió que tenen un impacte crític sobre 
la qualitat de l’aire i sobre la salut de les persones reclama dotar els ports catalans 
d’estacions marítimes modernes i segures per donar un servei eficient a les persones 
passatgeres i per tant, reclama establir límits al seu creixement i una normativa am-
biental més estricte per protegir la qualitat ambiental del litoral català.

I, també, el transport de mercaderies es consolida progressivament en els ports 
comercials, la qual cosa, sens dubte, ha de provocar noves necessitats d’espai per a 
les empreses del sector.

Aquesta suma de circumstàncies aconsella reformar la legislació portuària cata-
lana per afrontar els nous desafiaments que presenta aquest sector i reforçar la con-
cepció dels ports com operadors econòmics i prestadors de serveis.

La reforma i actualització del corpus legislatiu català en matèria portuària s’ins-
criu també en un context de canvi que la fan necessària i inajornable.

És el cas, a tall d’exemple, de la regulació de les tarifes per serveis portuaris; 
com a conseqüència de la doctrina elaborada pel Tribunal Constitucional sobre 
el concepte de prestació patrimonial de caràcter públic i les seves relacions amb  
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el principi de reserva de llei, es va promulgar el Text articulat de les taxes aplica-
bles aprovat pel Decret legislatiu 2/2010, de 3 d’agost, que regula les prestacions 
esmentades d’acord amb els conceptes i principis rectors del dret tributari, el con-
tingut del qual s’incorpora, a mode de codificació, pràcticament de forma íntegra, 
en aquesta llei.

En aquest mateix ordre de coses altres reformes normatives, que afecten a matè-
ries tan vinculades amb l’ordenació del ports com són les relatives al patrimoni de 
les Administracions Públiques, la contractació pública, la protecció del medi am-
bient i la seguretat dels ports, especialment les promulgades a nivell europeu, han 
superat el marc establert a la Llei 5/1998, de 17 d’abril.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió del preàmbul secció II

II
En l’àmbit portuari, la promulgació d’aquesta llei ha de permetre actualitzar els 

principis de la política portuària de la Generalitat, adequant-los a la realitat present 
i projectant-los a la futura, de forma que resti garantida una adequada ordenació de 
la matèria.

A aquest respecte els objectius de l’ordenació portuària a Catalunya són, en pri-
mer lloc, i amb caràcter general, l’articulació d’un sistema portuari català adaptat a 
les noves realitats socioeconòmiques, de forma que les infraestructures portuàries 
es posin al servei de la promoció econòmica, industrial, turística i social del país.

En segon terme, el de fixar un règim jurídic contractual adequat pel foment de 
les inversions en les infraestructures i els serveis portuaris sense perdre de vista la 
necessitat de simplificar, des del punt de vista administratiu, la relació entre els ope-
radors del sector i l’Administració portuària.

En aquesta mateixa línia d’actuació és un objectiu de la llei l’establiment de me-
sures que impulsin la promoció de les activitats nàutiques, d’esbarjo i esportives res-
pectuoses amb el medi ambient i accessibles a les classes populars.

I, en darrer terme, però no per això menys important, ans al contrari, la llei as-
pira a garantir la sostenibilitat ambiental la reducció i la reparació integral dels im-
pactes ambientals generats per de les infraestructures portuàries i de les activitats 
que s’hi desenvolupen.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió al preàmbul secció IV

IV
El llibre primer, relatiu a les disposicions generals, conté un dels elements més 

innovadors de la llei; es tracta del concepte de sistema portuari, configurat per totes 
les infraestructures portuàries situades en el territori de Catalunya i els serveis i ac-
tivitats regulats a la llei, en tant que prestacions que s’ofereixen al públic per satisfer 
les operacions i les necessitats marítimes i portuàries.

Aquesta categorització, en termes de sistema, al marge de coadjuvar a definir 
amb precisió el propi àmbit d’aplicació de la llei, pel que fa la seva vessant portuària, 
dota a les infraestructures i els serveis portuaris d’un element cohesionador, a l’ho-
ra que vertebrador de les polítiques que es projecten sobre aquest sistema portuari.

L’àmbit d’aplicació de la llei es completa amb la referència als serveis de trans-
port en aigües marítimes i continentals prestats a títol onerós mitjançant embar-
cacions dotades de mitjans mecànics de propulsió, que transcorri íntegrament per 
Catalunya.

Un altre dels elements a destacar en aquest llibre primer és l’enumeració dels 
objectius que han de satisfer les polítiques que s’apliquin a Catalunya en matèria de 
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ports i transport de persones passatgeres en aigües marítimes i continentals, en els 
termes que s’han enunciat en aquesta exposició de motius.

Finalment, cal fer menció a un altre dels aspectes que la llei aporta com a nove-
tat; es tracta del fet que els ports esportius s’identifiquen per categories, d’acord amb 
el nivell i la qualitat de les seves instal·lacions i dels serveis que ofereixen.

Es tracta, en suma, d’aplicar als ports esportius un sistema de classificació anàleg 
al que existeix en els establiments hotelers. Aquesta qüestió, que queda merament 
enunciada, i a resultes del que es desenvolupi reglamentàriament, ha de ser un ele-
ment dinamitzador dels ports esportius, en termes de qualitat i serveis a les persones 
usuàries, incentivant la competència entre instal·lacions d’aquestes característiques.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al preàmbul secció V

V
El llibre segon esdevé el nucli central de la llei, per extensió i, molt especialment, 

pel fet que configura els diferents aspectes del sistema portuari: enunciat d’acord 
amb els cinc títols en els que s’estructura, tracta de la planificació, l’ordenació i la 
construcció, de l’organització administrativa portuària de la Generalitat, del règim 
demanial i contractual, dels serveis en el sistema portuari i, finalment, del règim 
econòmic financer del sistema portuari.

Com s’ha assenyalat anteriorment, un cop consolidat un sistema portuari amb 
un nombre suficient excessiu d’infraestructures, la llei ha de posar la seva atenció 
no tant en l’eventual construcció de noves instal·lacions sinó, fonamentalment, en la 
seva planificació, ordenació i gestió.

Pel que fa la planificació, la llei consolida la figura del Pla de ports com l’instru-
ment per mitjà del qual es determinen les grans línies de planificació i ordenació de 
les infraestructures i els serveis del sistema portuari, en el marc de les directrius que 
estableix el planejament territorial general.

D’altra banda, pel que fa als aspectes urbanístics, el plantejament és novedós, 
ja que la llei crea la figura del Pla director urbanístic portuari, mitjançant el qual 
s’ordena la zona de servei d’un port i que participa d’una doble naturalesa, per una 
banda urbanística però també de pla portuari.

L’organització administrativa portuària de la Generalitat es regula en el títol II  
d’aquest llibre II, que disposa que les competències en matèria de ports s’exercei-
xen mitjançant el Departament competent en matèria de ports i transports i l’entitat 
de dret públic Ports de la Generalitat, ambdós amb la consideració d’administració 
portuària.

Aquest és un altre dels elements destacables de la llei, en tant en quant es defi-
neix una nova organització administrativa portuària, que ha de fer possible la im-
plantació d’un model únic de gestió portuària, a càrrec de Ports de la Generalitat, 
sense perjudici de les especificitats pròpies que cal preveure en funció de la diferent 
tipologia portuària i de gestió.

Així mateix, es crea el Consell Social Portuari i Marítim que és l’òrgan de parti-
cipació de la societat civil de Ports de la Generalitat de Ports, com a òrgan de con-
sulta i assessorament en matèria portuària adscrit al departament competent en ma-
tèria de ports, que està cridat a ser l’ens que garanteixi un grau de relació permanent 
entre el sector i l’Administració portuària.

El títol tercer, sota l’epígraf de règim demanial i contractual agrupa, d’una ban-
da, els preceptes que constitueixen el marc jurídic del domini públic portuari i, d’al-
tra, els contractes administratius per a la construcció d’obres públiques portuàries i 
la gestió de les infraestructures portuàries.

Pel que fa al domini públic portuari cal tenir en compte que es configura en base 
a dues premisses: la titularitat pública dels béns i la seva afectació al desenvolupa-
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ment de les operacions portuàries, amb una gestió que s’ha de basar en principis 
d’eficiència i rendibilitat, sense oblidar que cal preservar la seva integritat i caracte-
rístiques naturals, en tant que inscrit en l’àmbit del domini públic marítim terrestre, 
és a dir, en un patrimoni públic natural d’alt valor ambiental.

La llei configura aquest domini públic de forma que, un cop definits els béns 
que l’integren, l’èmfasi es posa sobre la gestió d’aquest domini públic, en virtut dels 
títols demanials propis d’aquest àmbit d’actuació, com són la concessió demanial i 
l’autorització, sempre en base a criteris d’utilització rendible i eficient.

En la línia de la necessària simplificació de tràmits, s’incorpora un sistema de 
llicències i comunicacions per a l’exercici d’activitats econòmiques en les infraes-
tructures portuàries sota la premissa del seu exercici lliure i en règim de competèn-
cia real i efectiva per qualsevol persona física o jurídica que reuneixi els requisits 
establerts.

El capítol IV d’aquest títol tercer del llibre II conté les determinacions de la llei 
en matèria de contractes administratius per a la construcció d’obres públiques por-
tuàries o la gestió de les infraestructures portuàries.

El punt de partida és la consideració de les activitats regulades com a operacions 
d’obra pública o de servei públic, en els termes establerts en la llei, amb necessària 
remissió a les normes de contractació del sector públic.

Pel que fa les especialitats establertes en la llei responen a l’objectiu de fixar les 
bases d’un sistema concessional més flexible i incentivador de les inversions. Un 
dels objectius estratègics de la nova llei és el de configurar un règim concessional 
pels ports esportius i les dàrsenes esportives que, sempre en el marc de la normati-
va sobre contractes del sector públic, aporti solucions a les problemàtiques que les 
diferents conjuntures pugin generar.

A tall d’exemple, en el cas dels terminis concessionals, es preveu, tant en aquest 
àmbit contractual com en el demanial, la seva adequació no només pels casos en 
què estigui prevista en el títol concessional, sinó, especialment, quan s’aborden in-
versions rellevants per part de l’empresa gestora, i sempre per garantir la viabilitat 
de la instal·lació.

En un altre ordre de coses, mereixen especial menció els aspectes ambientals. 
D’una banda, la referència al canvi climàtic, i en concret al fet que l’Administració 
portuària, d’acord amb el que determini la normativa en aquesta matèria, pugui re-
querir a les entitats gestores de les infraestructures portuàries l’elaboració d’estudis 
tècnics sobre la modificació del clima marítim i el seu efecte sobre les infraestruc-
tures, els serveis i les operacions portuàries, i prendre les mesures que en cada cas 
resultin escaients que estableix límits de reducció de les emissions de CO2 a les in-
fraestructures portuàries, l’obligació de crear un pla d’adaptació al canvi climàtic i 
una taxa a les emissions d’òxids de nitrogen per fer front a l’impacte de la combus-
tió de residus fòssils sobre el canvi climàtic. Alhora la llei preveu una estratègia de 
reducció de les emissions contaminants i del contingut de sofre en els combustibles 
per a ús marítim.

I, d’altra, el tractament en l’àmbit d’aquest domini públic portuari, d’aspectes 
com els dragatges, els abocaments o la gestió dels residus i altres elements contami-
nants. El títol quart s’ocupa dels serveis en el sistema portuari, de manera que recon-
figura l’actual classificació dels serveis portuaris en generals i específics, conceptua 
com generals les operacions portuàries a les quals la llei atribueix tal caràcter i la 
titularitat de les quals es reserva l’Administració portuària.

En aquest sentit, la llei també innova, en la mesura que dota del marc jurídic 
adequat a aquestes operacions portuàries, configurades com aquelles que existeixen 
de manera permanent a totes les instal·lacions portuàries, que presta directament 
l’Administració portuària o la persona que explota la instal·lació portuària, amb in-
dependència de què siguin o no sol·licitades per les persones usuàries i que es finan-
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cen directament a càrrec del pressupost de Ports de la Generalitat o mitjançant les 
quotes de manteniment en el cas de gestió indirecta.

Per la seva banda, els serveis portuaris específics es caracteritzen pel fet que 
totes les instal·lacions portuàries n’han de comptar, i que, en les instal·lacions por-
tuàries gestionades per l’Administració portuària, els presten persones físiques o 
jurídiques o entitats sense personalitat jurídica diferents de les encarregades de l’ex-
plotació portuària, sense perjudici que en circumstancies excepcionals l’Administra-
ció portuària pugui assumir la seva prestació efectiva. En qualsevol cas qui presta el 
servei és directament retribuït per la persona destinatària del servei ja que es presten 
a petició prèvia de les persones usuàries.

A destacar, en aquest sentit, la detallada regulació de serveis com els del prac-
ticatge, l’amarratge i desamarratge d’embarcacions, el remolc portuari, la recepció 
de residus generats per vaixells i embarcacions i de residus de càrrega, i la càrrega, 
estiba, descàrrega, desestiba i transbord de mercaderies.

Per tant, la llei defineix el règim jurídic dels serveis portuaris, les seves carac-
terístiques principals i les seves formes de prestació, reconeix la llibertat d’accés a 
qualsevol persona que disposi dels requeriments legalment establerts amb la prohi-
bició expressa d’un règim d’exclusivitat o monopoli.

Dins d’aquest títol també es regula la cessió de tota tipologia d’elements portua-
ris i el règim específic dels punts d’amarratge i en trànsit, entre altres, així com el 
xàrter nàutic.

Es tracta, en suma, en un marc d’activació econòmica, d’un element fonamen-
tal per la promoció de la nàutica esportiva, en tant que activitat sotmesa a regles de 
mercat, en la qual cal arbitrar mesures que facilitin una correcta gestió de l’oferta.

A destacar a aquest respecte que aquests contractes es regeixen pel dret privat, 
pel que fa a les relacions entre les parts contractuals, i sense perjudici de la seva sub-
jecció a la normativa vigent en matèria portuària.

En el cas concret de la cessió dels punts d’amarratge es tracta, com s’ha assenya-
lat, d’un element portuari essencial quan de nàutica esportiva es tracta, que es con-
figura en termes de dret d’ús preferent.

Quant al seu règim d’ús, la llei dóna cobertura de forma expressa a l’estada de 
les tripulacions en l’embarcació, com a complement de l’activitat principal, que és la 
navegació, sempre amb la comunicació a la direcció del port.

Per contra, la llei prohibeix de forma expressa l’ús d’artefactes per a usos habi-
tacionals, residencials, hotelers o altres tipologies d’usos i activitats turístiques, evi-
tant d’aquesta manera que es desvirtuï la finalitat per la que es posa en servei una 
infraestructura portuària.

El darrer capítol d’aquest títol quart es destina a donar cobertura a determina-
des singularitats del sector pesquer, de forma que, d’una banda, es garanteix que 
els ports amb instal·lacions portuàries destinades al sector pesquer disposin d’ins-
tal·lacions destinades a l’amarrament i descarrega dels productes pesquers i de les 
instal·lacions destinades a la manipulació, preparació, comercialització i distribució 
dels productes pesquers.

I d’altra, que les naus de classificació i venda de peix, les tradicionals llotges, es 
configurin com a béns afectes al servei portuari de titularitat publica destinades a la 
primera venda dels productes de la pesca i centres de control i comercialització amb 
les garanties necessàries.

El règim tributari del sistema portuari establert en el títol V d’aquest Llibre se-
gon recull en bona part el contingut del Text articulat de les taxes aplicables aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2010, de 3 d’agost, i el fa extensiu a tot el sistema portuari.

Així mateix s’introdueixen algunes lleugeres modificacions per simplificar i mi-
llorar la seva aplicació als diferents sectors portuaris.

Aquest règim tributari es regeix per criteris d’equitat i de suficiència financera. 
Pel que fa al primer, en la mesura que les activitats econòmiques que es desenvolu-
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pen a l’empara de la llei i que, d’una manera o altra, són beneficiàries d’un aprofita-
ment privatiu o especial del domini públic o de l’activitat de l’Administració portuà-
ria han d’aportar una contraprestació econòmica adequada al sistema. I pel que fa al 
segon, la suficiència financera de l’Administració portuària, rau en el fet que els seus 
ingressos li han de permetre, en règim d’autonomia econòmica, afrontar les despeses 
d’explotació, conservació, depreciació i amortització, les obligacions legalment exi-
gibles, i el manteniment i la millora de les condicions mediambientals i de seguretat 
de les instal·lacions i els serveis que gestiona o presta directament, tot això de forma 
compatible amb l’obtenció d’un rendiment raonable en l’explotació que permeti el 
finançament de les inversions i les despeses destinades a la creació, l’ampliació i la 
millora de les infraestructures i les superestructures portuàries.

Per a fer-ho possible el senyal econòmic del benefici obtingut o del cost del servei 
prestat es trasllada a les persones titulars de les activitats destinatàries mitjançant 
les taxes, els cànons i altres figures regulades en el títol V per la utilització privativa 
o l’aprofitament especial del domini públic portuari així com pels serveis i activitats 
realitzades per l’Administració portuària.

I, per tal d’assolir el principi de suficiència financera de les operacions portuà-
ries, la llei preveu que els ingressos econòmics de l’Administració portuària forma-
ran part del pressupost d’ingressos de Ports de la Generalitat, de forma que aquests 
recursos estan afectats íntegrament al compliment dels objectius i finalitats de l’em-
presa en règim d’autonomia financera.

Menció especial mereix la creació de la taxa pel servei portuari de recepció 
obligatòria dels residus generats pels vaixells, aplicable a aquells vaixells o embar-
cacions que accedeixen per via marítima o fluvial a una infraestructura portuària 
de competència de la Generalitat de Catalunya, que porta causa de la Directiva 
2000/59/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre instal·lacions portuàries de 
rebuig i residus de càrrega.

Per últim, pel que fa aquest àmbit tributari, la llei també regula el cànon per pres-
tació de serveis portuaris i el desenvolupament d’activitats comercials i industrials 
amb usos lucratius. Finalment, i per a les matèries en què l’Administració portuà-
ria actua en règim de lliure competència i que les activitats no siguin de sol·licitud 
o recepció obligatòria per als particulars la llei estableix el règim jurídic dels preus 
privats corresponents.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 1

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte regular tots els ports situats a Catalunya el sistema 

portuari i el transport en aigües marítimes i continentals.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 3 apartats a, d i f

Article 3. Objectius
Els objectius que han de satisfer les polítiques que s’apliquin a Catalunya en ma-

tèria de ports i de transport en aigües marítimes i continentals són: 
a) L’articulació d’un sistema portuari que posi les infraestructures al servei del 

desenvolupament territorial la promoció econòmica, industrial, logística, nàuti-
co-esportiva, pesquera, turística i social del país.

d) La regulació promoció de les activitats nàutiques, d’esbarjo, esportives i cultu-
rals associades.
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f) El respecte per l’entorn ambiental tant terrestre com marí i dels ecosistemes 
que sustenten així com la reducció dels impactes i externalitats negatives La sos-
tenibilitat ambiental de la infraestructura i de les activitats que s’hi desenvolupen.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de l’article 7

Article 7. Categories de ports esportius
Els ports esportius s’identifiquen per categories, d’acord amb el nivell i la qualitat 

de les seves instal·lacions i dels serveis que ofereixen, en els termes que es determi-
nin reglamentàriament.

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’apartat f de l’article 9 

f) L’avaluació ambiental de les actuacions proposades i l’establiment de criteris 
per la protecció i restauració de l’entorn natural i dels municipis afectats. L’establi-
ment dels criteris per a la sostenibilitat ambiental, econòmica i social del sistema 
portuari de Catalunya.

Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de l’article 13

Article 13. El Pla director urbanístic portuari
1. L’ordenació urbanística de la zona de servei es fa mitjançant la figura del Pla 

director urbanístic portuari.
2. El Pla director urbanístic portuari ha de: 
a) Delimitar amb precisió la zona de servei, la qual pot tenir caràcter discontinu.
b) Qualificar la zona de servei portuària com a sistema general portuari.
c) Establir les determinacions bàsiques relatives a l’accessibilitat exterior i inte-

rior, i a l’edificabilitat i volumetria i els seus usos, de forma coherent amb el model 
territorial i l’estructura general i orgànica del municipi.

3. El Pla director urbanístic portuari té naturalesa urbanística i també de pla 
portuari. En allò que no regula expressament aquesta llei, li és d’aplicació el regim 
jurídic i les determinacions dels plans directors urbanístics, de conformitat amb la 
normativa vigent en matèria d’urbanisme de Catalunya.

4. El Pla director urbanístic portuari es formula, tramita i aprova d’acord amb el 
que estableix la legislació urbanística.

En la tramitació del Pla s’ha de sotmetre a informe de l’Administració General 
de l’Estat en els termes previstos en la legislació en matèria de costes i al tràmit 
d’avaluació ambiental propi dels plans directors urbanístics, d’acord amb el que es-
tableix la legislació sectorial aplicable.

5. El Pla director urbanístic portuari ha de contenir a més de la documentació 
prevista en la legislació urbanística els documents següents: 

a) Els estudis tècnics justificatius, si escauen.
b) La memòria, econòmica i social que inclogui un apartat sobre l’impacte de 

gènere de les actuacions.
c) Aquell en què es determini l’ordenació detallada del sòl, amb una especial 

menció dels usos admissibles en la zona de servei amb el nivell de detall propi d’un 
pla urbanístic derivat i també la concreció de les característiques de les obres d’ur-
banització.

d) Aquell en el qual constin les comunicacions terrestres necessàries per tal d’as-
segurar l’accés adequat a la infraestructura i la connectivitat amb la resta del terri-
tori.
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e) L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, d’acord amb la seva normativa 
reguladora.

f) L’informe de sostenibilitat ambiental, que ha de tenir en compte l’avaluació 
ambiental del Pla de ports.

g) La resta de documents que es determinin per reglament.
6. L’aprovació del Pla director urbanístic portuari comporta la declaració d’uti-

litat pública, als efectes de l’expropiació, dels béns i els drets de titularitat privada 
situats dins de la zona de servei, sempre que aquest Pla director estableixi el sistema 
d’actuació per expropiació.

7. A banda dels plans directors urbanístics de cadascun dels ports, la Generalitat 
pot promoure plans directors urbanístics per a la delimitació i ordenació de deter-
minats aspectes en un determinat conjunt de ports.

Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 14

Article 14. Obres a la zona de servei portuària
1. Totes les obres tant d’infraestructura portuària com d’altre tipologia que es re-

alitzin en els espais marítims i en els espais terrestres a la zona de servei estan sot-
meses al control municipal destinades a finalitats relacionades amb usos portuaris 
de la zona de servei no estan sotmeses a llicència ni a cap altre acte de control pre-
ventiu municipal, i només poden ser suspeses pels Tribunals de Justícia competents.

2. La resta d’obres que es realitzin a la zona de servei estan sotmeses a control 
municipal.

Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 18.a

Article 18. Òrgans
Els òrgans de Ports de la Generalitat són els següents: 
a) De govern: 
President o presidenta.
Vicepresident o vicepresidenta.
Comitè Executiu.
Consell Social Portuari i Marítim.
b) De gestió: 
Gerència.

Esmena 12
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició del capítol III

Capítol III. El Consell de Ports Social Portuari i Marítim

Esmena 13
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 27.1

Article 27. Creació del Consell de Ports Social Portuari i Marítim
1. Es crea el Consell de Ports Social Portuari i Marítim com a òrgan de partici-

pació de la societat civil en la consulta i assessorament en matèria portuària.
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Esmena 14
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 28

Article 28. Composició
El Consell de Ports és integrat per persones en representació de les administra-

cions competents en la matèria i representants del món local, organitzacions sense 
afany de lucre, organitzacions pesqueres, organitzacions professionals vinculades al 
sector marítim, nàutic i al medi natural, plataformes i moviments socials vinculats a 
les infraestructures portuàries de tots els sectors interessats en l’àmbit portuari, en 
els termes que es determinin per reglament.

Esmena 15
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 29

Article 29. Funcions
Corresponen al Consell Social Portuari i Marítim de Ports les funcions següents: 
a) Actuar com a òrgan permanent de consulta entre el sector i l’Administració 

portuària.
b) Participar en l’elaboració dels instruments de planificació dels ports i ser 

agent actiu en la seva correcta execució. Emetre informe dels projectes de disposi-
cions generals que es dictin en desenvolupament d’aquesta llei.

c) Proposar projectes i actuacions concretes per a millorar la conservació dels 
espais naturals i les pràctiques tradicionals. Col·laborar amb l’Administració por-
tuària per a aconseguir la millora progressiva del Sistema Portuari.

d) Proposar alternatives tècniques, normatives i polítiques que millorin la ges-
tió de les infraestructures portuàries i de l’entorn litoral Presentar a l’Administració 
portuària les propostes i els suggeriments que consideri adequats per a millorar el 
sector portuari a Catalunya.

e) Vetllar pel correcte funcionament de les infraestructures i en cas contrari, de-
nunciar a les autoritats competents les infraccions detectades Qualsevol altra que li 
pugui ésser conferida d’acord amb la legislació vigent.

f) Fiscalitzar l’activitat de Ports de la Generalitat i de l’organisme o entitat com-
petent en cada port.

Esmena 16
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 30

Article 30. Règim de funcionament
1. El Consell de Ports Social Portuari i Marítim s’ha de reunir en sessió ordinària 

almenys dos cops l’any i en tantes sessions extraordinàries com calgui, a proposta 
dels seus membres.

2. El funcionament del Consell de Ports Social Portuari i Marítim es regeix per 
les normes aplicables als òrgans col·legiats de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 17
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 35

Article 35. Mesures per a l’adaptació de les infraestructures portuàries als efec-
tes del canvi climàtic Objectius de reducció de les emissions GEH de les infraes-
tructures portuàries.

1. L’Administració portuària, d’acord amb el que determini la normativa en ma-
tèria de canvi climàtic, pot requerir a les persones gestores de les infraestructures 
portuàries l’elaboració d’estudis tècnics sobre la modificació del clima marítim i el 
seu efecte sobre les infraestructures, els serveis i les operacions portuàries Els ob-
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jectius de reducció de les emissions de GEH pels ports de Catalunya s’establiran 
amb l’objectiu d’emissions zero per al 2050.

2. Si dels estudis esmentats en l’apartat anterior es deriva la necessitat d’efectu-
ar obres o actuacions essencials per garantir la seguretat de la infraestructura, els 
serveis i les operacions no previstes en el títol o contracte concessional original, el 
Departament competent en matèria de ports pot exigir a l’empresa concessionària 
la seva execució amb el corresponent reequilibri econòmic, si escau, d’acord amb la 
inversió prevista, mitjançant bonificació de taxes i l’ampliació del termini conces-
sional És obligació de l’Administració portuària establir els objectius de reducció 
específics i vinculants per a cada port en períodes de 5 anys.

3. En cas que l’empresa concessionària no realitzi les obres o actuacions que es 
considerin essencials per a la seguretat de la infraestructura, l’Administració por-
tuària pot extingir anticipadament el títol o el contracte, amb els efectes previstos 
a la normativa d’aplicació en cada cas Els objectius de reducció global de les emi-
ssions dels ports respecte a l’any base (1990) fins a l’objectiu emissions zero el 2050 
són els següents: 

2030: 40%
2040: 60%
2050: 100%
4. L’Administració portuària elaborarà anualment un informe que inclogui el 

càlcul de l’inventari de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) globalment 
per tot el sistema portuari i específic per a cada port.

5. Els inventaris d’emissions permetran determinar els límits d’emissions quin-
quennals globalment i per a cada port que s’han d’ajustar als objectius de reducció 
del punt 3 d’aquest article. Els límits d’emissió de cada port seran vinculants i el seu 
incompliment serà motiu de sanció per part de l’Administració portuària, conside-
rant-se extingit anticipadament el títol o contracte i es recuperarà la gestió integral 
de la infraestructura portuària.

6. Les ampliacions o modificacions de les infraestructures actualment existents 
que suposin un augment de GEH o de càrrega contaminant que tinguin una afecta-
ció directa sobre els nuclis poblacionals o ecosistemes litorals adjacents al port hau-
ran de realitzar obligatòriament el tràmit d’avaluació ambiental estratègica.

Esmena 18
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 35 bis

Article 35 bis. Mesures per reduir les emissions de GEH del canvi climàtic en les 
infraestructures portuàries.

1. Impulsar la millora de l’eficiència energètica de les edificacions del domini 
portuari que permeti optimitzar i reduir el consum energètic.

2. Establir un pla d’autoproducció d’energia renovable de les instal·lacions por-
tuàries i de l’autoconsum.

3. Definir una estratègia per a l’electrificació total l’any 2022 de tots els ports de 
Catalunya que permeti connectar a la xarxa elèctrica les embarcacions durant el 
període d’estada i amarrament.

4. Fomentar el model de pesca artesanal de proximitat i de baix impacte am-
biental.

5. Elaborar un programa de foment de la pràctica de la vela com a model nàutic 
lliure de l’ús de combustibles fòssils i emissions de GEH.
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Esmena 19
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 35 bis 2

Article 35 bis 2. Pla d’adaptació integral al canvi climàtic de les infraestructures 
portuàries.

1. L’Administració portuària i el Departament competent han d’elaborar un pla 
d’adaptació integral al canvi climàtic per a tots els ports de Catalunya que identifi-
carà les debilitats de les infraestructures actuals, avaluarà dels impactes potencials 
i les principals actuacions a realitzar per adaptar les infraestructures portuàries al 
canvi climàtic.

2. El pla d’adaptació ha d’incorporar: 
a. L’avaluació de l’estat actual de les infraestructures portuàries a Catalunya, 

així com dels sediments, aigües internes i dels sistemes naturals adjacents.
b. Un estudi tècnic de l’efecte de l’increment del mar, de l’augment de la freqüèn-

cia de fenòmens meteorològics i/o oceanogràfics extrems així com d’altres conse-
qüències del canvi climàtic sobre el litoral i les infraestructures portuàries.

c. Objectius generals i específics tant ambientals com estructurals per a cada 
port.

d. Propostes d’actuacions sobre les infraestructures per a la mitigació d’aquests 
efectes sobre els ports.

e. Terminis de compliment dels objectius.
f. L’obligatorietat per a qualsevol nova actuació dins del domini portuari de 

comptar amb una avaluació d’adaptació pel que fa als efectes del canvi climàtic 
sobre els ports.

3. El pla d’adaptació s’haurà d’actualitzar en períodes de 5 anys.
4. Les mesures d’adaptació al canvi climàtic específiques de les infraestructures 

portuàries derivades del pla d’adaptació seran d’obligat compliment per a tots els 
ports independentment si aquestes operacions no estan previstes en el títol o con-
tracte concessional original.

5. En el cas que l’empresa concessionària no realitzi les actuacions proposades 
pel pla d’adaptació que han de garantir la seguretat estructural de la infraestructura 
enfront els efectes del canvi climàtic, l’Administració portuària considerarà extingit 
anticipadament el títol o contracte i recuperarà la gestió integral de la infraestruc-
tura portuària.

Esmena 20
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 35 bis 3

Article 35 bis 3. Millora de la qualitat ambientals dels ecosistemes marins adja-
cents a les infraestructures portuàries.

1. L’Administració portuària es compromet a millorar la qualitat dels ecosiste-
mes marins del litoral amb l’objectiu de reduir la vulnerabilitat dels sistemes litorals 
així com del sector pesquer i conservar la biodiversitat marina com a principal me-
canisme de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

2. Per fer efectiva aquesta mesura, cada port presentarà un pla millora de l’en-
torn litorals adjacent a la infraestructura portuària en coordinació amb les admi-
nistracions competents i entitats de protecció del medi ambient tenint en comte es-
pecialment: 

a. Reduir les emissions de les embarcacions de pesca, activitats i indústries ma-
rítimes.

b. Restablir, conservar i gestionar de manera responsable els ecosistemes marins 
i litorals, amb l’impuls de polítiques de conservació de les praderies litorals com a 
embornals de carboni.



BOPC 456
3 de juliol de 2017

3.01.01. Projectes de llei 63 

c. Reduir pressions antropogèniques que provoquin la destrucció d’hàbitats, la 
sobreexplotació o la contaminació.

d. Incentivar les modalitats de pesca local, de baix impacte ambiental i respectu-
ós amb el medi marí per mitjà d’ajudes a la creació de cooperatives de pescadores.

e. Sensibilitzar i conscienciar la ciutadania sobre l’impacte antropogènic i del 
canvi climàtic sobre els ecosistemes marins.

Esmena 21
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 35 bis 4

Article 35 bis 4. Taxa d’emissions portuàries
1. Objecte i naturalesa
La taxa sobre les emissions de CO2 portuàries té per objecte gravar les emissions 

de CO2 que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emi-
ssions de GEH.

2. Fet imposable
Constitueix el seu fet imposable l’emissió de GEH en els vaixells en ports de Ca-

talunya.
3. Subjecte passiu
Son subjectes passius de l’impost, a títol de contribuents, les companyies portuà-

ries i les persones físiques o jurídiques que operen vaixells en un port de Catalunya. 
Seran taxats els vaixells que utilitzin combustibles fòssils i tinguin més de 7 metres 
d’eslora.

4. Quota tributària
La base imposable de l’impost és constituïda per la quantitat, en quilograms, 

d’òxids de nitrogen emesa durant l’estada al port del vaixell.
A l’efecte de determinar la base imposable d’aquest impost, s’han d’aplicar els 

factors d’emissió que determina la guia d’inventaris d’emissions EMEP/EEA, de 
l’Agència Europea de Medi Ambient.

S’estableix un tipus impositiu general, que és de 3 euros per quilogram d’òxids 
de nitrogen.

5. Gestió, recaptació i inspecció
La taxa es cobrarà per l’autoritat portuària durant el període d’amarrament i 

maniobra d’entrada i sortida al port.
La recaptació es destinarà al Fons Climàtic.
Els departaments competents en matèria de medi ambient i Tributs de la Genera-

litat han de desenvolupar els detalls de l’impost amb la figura legal més adient a tal 
efecte i en el període fixat en les disposicions addicionals d’aquesta llei.

Esmena 22
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova secció 2b

Secció 2b. Contaminació atmosfèrica
Article. Control de les emissions portuàries i xarxes de control.
1. L’Administració portuària conjuntament amb els Departaments competents 

en matèria de qualitat de l’aire han d’elaborar una estratègia de control de les emi-
ssions contaminants que avaluarà les concentracions del principals compostos con-
taminants i partícules en suspensió per a cada port seguint les recomanacions de la 
Directiva 2008/50/CE.

2. L’estratègia en matèria de qualitat de l’aire ha d’incorporar: 
a. L’anàlisi temporal de les concentracions dels principals contaminants atmos-

fèrics incloent òxids de nitrogen, òxids de sofre, material particulat incloent PM10 
i PM2,5, ozó, monòxid de carboni així com metalls pesats (arsènic, cadmi, níquel, 
plom i mercuri).
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b. L’elaboració d’un inventari global d’emissions d’aquest contaminants detallat 
per cadascun dels ports situats a Catalunya.

c. Objectius generals i específics de reducció de les emissions per a cada port se-
gons els objectius establerts en la Directiva 2008/50/CE.

d. Mesures de reducció de les emissions i les principals actuacions a desenvolu-
par en aquest àmbit.

e. Calendarització de les mesures i terminis de compliment dels objectius.
3. L’estratègia aprovada per l’Administració portuària és d’obligat compliment 

per a tots els ports, tant inclosos dins del règim concessional com els gestionats per 
Port de la Generalitat.

4. L’incompliment del objectius de reducció i/o la superació dels màxims de con-
centracions permesos per la Directiva de la UE 2008/50/CE seran objecte de l’aper-
tura d’un procediment sancionador. El Departament competent en matèria portuà-
ria podrà segons la gravetat de l’incompliment decretar extingit anticipadament el 
títol o contracte i recuperarà la gestió integral de la infraestructura portuària.

Article. Contingut de sofre en el combustible per a ús marítim.
1. L’Administració portuària prendrà les mesures necessàries per garantir que 

a partir del 2020 el combustible utilitzat per a ús marítim dins del domini portuari 
respecta les concentracions màximes de 0.1% de sofre en embarcacions i del 0.5% 
de sofre per ferris de passatgers establertes per la Directiva 2012/33/UE del Parla-
ment Europeu.

2. L’Administració portuària serà la responsable de fer complir aquest requisit 
i exigiran el seu compliment mantenint un registre verificable de les operacions de 
canvi de combustibles.

3. L’incompliment de l’apartat 1 d’aquest article suposarà l’aplicació del règim 
sancionador.

4. L’Administració portuària vetllarà per a què els combustibles venuts dins dels 
port de Catalunya a partir del 2020 respecten el contingut màxim de sofre mantenint 
un registre públic de proveïdors locals de combustible per usos marítims.

Esmena 23
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 73

Article 73. La protecció ambiental del domini públic
1.L’Administració portuària ha de vetllar per la minimització de l’impacte so-

bre el medi natural i teixit urbà i la salut de les persones ambiental de l’activitat i la 
sostenibilitat del sistema portuària. A tal efecte, ha d’aplicar criteris de prevenció, 
control i lluita contra la contaminació, d’estalvi de recursos, de protecció de l’entorn, 
d’educació ambiental i de promoció de sistemes de gestió ambiental en les seves ins-
tal·lacions i les diferents àrees de l’activitat.

2. Sempre que les obres, serveis o activitats projectades en el domini públic 
portuari no estiguin sotmeses preceptivament al procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental, És d’obligat compliment s’ha de presentar juntament amb la documen-
tació exigida per a l’atorgament del títol corresponent, un programa de protecció 
ambiental del domini públic amb el contingut i la tramitació que siguin fixats regla-
mentàriament, que en tot cas ha d’incloure les mesures per la protecció de la qualitat 
de les aigües i del fons del domini públic portuari, sense perjudici de la intervenció 
integral de l’administració ambiental dins del procediment d’atorgament de llicència 
ambiental d’activitat.
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Esmena 24
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 74

Article 74. L’autorització de dragatge
1. La realització d’obres de dragatge i l’abocament dels productes de dragatge 

en el domini públic portuari a sol·licitud de persona interessada està sotmesa a una 
avaluació ambiental estratègica i a l’autorització de l’Administració portuària en els 
termes i condicions que es fixin reglamentàriament.

2. La destinació del material dragat serà el retorn a la dinàmica litoral complint 
la seva funció natural dins del sistema litoral i no podrà ser utilitzat per altres usos. 
prioritza el seu ús productiu, preferentment retornant-lo a la dinàmica litoral si les 
seves característiques físiques, químiques i biològiques ho permeten. En qualsevol 
cas, la disposició final del material requereix l’autorització de l’òrgan administratiu 
competent per raó de la seva destinació, amb informe preceptiu previ dels municipis 
afectats i de l’Administració marítima.

Esmena 25
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt a l’article 74.

3. El sediment dragat serà que després d’un anàlisi per les seves característiques 
físico-químiques sigui considerat segons Llista Europea de Residus (LER) i el Re-
glament 1272/2008 com a residu serà degudament tractat segons la legislació cor-
responent i no podrà ser retornat a la dinàmica litoral.

Esmena 26
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 75

Article 75. Prohibició d’abocaments
1. Queden prohibits els abocaments o emissions contaminants, ja siguin sòlids, 

líquids o gasosos, en el domini públic portuari, llevat que, tractant-se de substància 
inert no contaminant, estiguin prèviament autoritzats per l’Administració portuària.

2. No tenen la consideració d’abocaments els reblerts amb materials i els dipòsits 
per a l’execució d’obres portuàries, ni aquells productes o substàncies que per les 
seves característiques intrínseques siguin innocus pel medi ambient i per a la salut.

3. L’Administració portuària adoptarà les mesures necessàries per tal que les 
persones responsables d’un abocament no autoritzat procedeixin a la seva recollida 
o neteja o restitueixi íntegrament el dany ocasionat pot adoptar ordres individuals 
davant de les persones responsables d’un abocament no autoritzat perquè procedei-
xin a la seva recollida o neteja.

4. L’Administració portuària, obrirà un procediment sancionador a les persones 
responsables de qualsevol tipus d’abocament no autoritzat en el domini portuari 
en l’àmbit de les seves competències, pot ordenar la suspensió de les activitats que 
donin origen a abocaments no autoritzats, sens perjudici de la responsabilitat civil, 
penal o administrativa en què puguin incórrer les persones causants dels mateixos.

5. Amb caràcter previ a l’atorgament del títol administratiu habilitant per a la 
utilització o ocupació del domini públic portuari, ha de quedar garantit el sistema 
d’eliminació d’aigües residuals, d’acord amb les disposicions vigents per l’aboca-
ment d’aquests tipus d’aigües.

6. L’Administració portuària exerceix les competències previstes en aquest ar-
ticle sense perjudici de les que, d’acord amb la normativa sectorial, corresponen a 
altres administracions, amb les que s’ha de coordinar en els termes que s’estableixin 
reglamentàriament.
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Esmena 27
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 2 de l’article 79

2. En les operacions de càrrega, descàrrega, manipulació i emmagatzematge 
d’hidrocarburs, de materials i productes sòlids pulverulents i d’altres que pugin 
afectar la qualitat de l’aire les empreses habilitades han d’adoptar les mesures tèc-
niques de prevenció adients així com les altres específiques que siguin fixades re-
glamentàriament.

Esmena 28
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició de l’article 80

Article 80. Mesures per prevenir la contaminació dels terrenys i fons marins de 
domini públic portuari

1. L’Administració portuària pot ha d’incloure en els títols habilitants per a la 
utilització o ocupació del domini públic portuari, condicions específiques que com-
portin l’adopció de mesures dirigides a prevenir la contaminació dels terrenys i fons 
marins inclosos a la zona de servei portuària de competència de la Generalitat, in-
closa l’emissió d’informes de caràcter preliminar i periòdics de situació.

2. La declaració d’un sòl o fons marí com a contaminat obliga a la persona ju-
rídica al subjecte responsable a realitzar les actuacions necessàries per procedir a 
la seva recuperació ambiental en els termes i terminis determinats per l’òrgan com-
petent de la Generalitat de Catalunya o l’Administració portuària, segons els casos.

3. L’Administració portuària iniciarà un procés sancionador a la persona res-
ponsable de processos de contaminació.

Esmena 29
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició de l’article 81

Article 81. Actuacions de transvasament de sorra i de conservació de la costa
1. L’Administració portuària ha de promoure la minimització dels efectes de les 

infraestructures portuàries sobre les platges i el transport de sediments, en el marc 
de la gestió integrada del litoral i del conjunt d’agents que hi actuen.

2. Correspon a l’Administració portuària, en els termes que s’estableixin regla-
mentàriament, l’autorització i control de les operacions de gestió de sediments lito-
rals de l’entorn portuari i dels seus transvasaments, inclosos els dragatges de man-
teniment de les bocanes per efecte de la dinàmica litoral que efectuïn els titulars 
de la gestió de les infraestructures portuàries d’acord amb els corresponents títols 
concessionals i contractuals. En la tramitació d’aquestes actuacions ha de garantir la 
coordinació amb els ajuntaments afectats, administracions competents en el litoral 
així com entitats de protecció del medi natural i societat civil i amb la resta d’admi-
nistracions actuants en el litoral.

3. L’Administració portuària impulsarà pot impulsar actuacions de manteniment 
de platges i protecció dels trams de costa en l’entorn portuari que permetin mantenir 
els fluxos naturals de sediment i la qualitat ambiental del litoral sent complementà-
ries o substitutives del transvasament de sorra, incrementin la seva efectivitat.

Esmena 30
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 106 bis

Article 106 bis. Nàutica popular
Als efectes d’aquesta llei es considera nàutica popular l’activitat recreativa que 

es desenvolupa en embarcacions que no superen el 7 metres d’eslora amb una po-
tència màxima instal·lada de motor de màxim 18 kW.
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L’Administració portuària ha de garantir que el 50% dels amarratges ofertats en 
el sistema portuari català estan destinats a la nàutica popular.

Esmena 31
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 3 de l’article 125

Classe ús Tipus de gravamen

Terrenys Aigua Obres i instal·lacions

Comercial 3,00% 3,00% 3,60%
Industrial 3,00% 3,00% 3,60%
Logistic 3,00% 3,00% 3,60%
Nàutic esportiu 4,00% 4,00% 4,60%
Pesquer 2,00% 2,00% 2,40%
Atípic 5,00% 5,00% 6,00%
Port esportiu íntegre 
en règim concessió

3,00% 3,00% 3,60%

Esmena 32
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 2.2 de l’article 126

2.2 La quota íntegra primària de la taxa en el seu cas reduïda és reduïble en un 
20% en ocupacions de superfície superiors als 5.000 m2 destinades a l’activitat nàu-
tica esportiva i a la reparació i conservació d’embarcacions.

Esmena 33
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 3.1 de l’article 126

3.1. Bonificació per inversió: Aquelles persones contribuents que realitzin una 
inversió econòmica en el domini públic portuari consistent en obres vinculades a la 
potenciació de l’activitat nàutica esportiva que afectin a la infraestructura portuària 
i a la superestructura per potenciar la millora i qualitat del servei, poden sol·licitar 
l’aplicació d’una bonificació de l’1% de la quota íntegra primària i s’escau reduïda de 
la taxa per cada 200.000 euros objecte d’inversió. Aquesta bonificació es pot aplicar 
durant tot el termini concessional.

Esmena 34
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 3.3 de l’article 126

3.3. Bonificació per foment de la vela: les persones contribuents que destinin es-
pais per al foment de la vela poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 50% 
90% del còmput dels metres quadrats destinats a aquesta activitat. S’aplica sobre la 
part de la quota íntegra primària i s’escau reduïda i bonificada que correspongui.

Esmena 35
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 3.6 de l’article 126

3.6. Bonificació especial per manteniment de platges: els ports esportius gestio-
nats íntegrament en règim de concessió que participin activament en el manteniment 
dels trams de costa del seu entorn poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 
5% de la quota íntegra primària i s’escau reduïda i bonificada de la taxa per cada 
200.000 euros d’inversió en aquest manteniment, que no estigui previst a les obliga-
cions concessionals. Aquesta bonificació es pot aplicar durant tot el termini conces-
sional i serà justificada degudament davant de l’Administració portuària.
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Esmena 36
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió del punt 1 de l’article 152

1. La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant la quantia fixa de 0,50 
euros per cada 100 tones de registre brut (o per cada 100 unitats d’arqueig) o fracció 
i pel temps d’utilització del domini públic portuari. La quantitat així obtinguda es 
modula mitjançant l’aplicació dels coeficients següents: 

a) Per a vaixells de 0 a 10 GT: 0,80.
b) Per a vaixells de més de 10 a 100 GT: 0,85.
c) Per a vaixells de més de 100 a 400 GT: 0,90.
d) Per a vaixells de més de 400 a 4.000 GT: 0,95 1,05.
e) Per a vaixells de més de 4.000 a 6.000 GT: 1,05 1,15.
f) Per a vaixells de més de 6.000 GT: 1,15 1,25.

Esmena 37
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió al punt 2.1 de l’article 152

2.1 La quota íntegra de la taxa, modulada d’acord amb els coeficients referits a 
l’apartat anterior, es redueix en la proporció que correspongui quan es presenta al-
guna de les circumstàncies següents: 

a) Pel tipus de navegació.
b) Per la utilització d’instal·lacions en règim d’autorització o concessió adminis-

trativa.
c) Per estades prolongades.
d) Per arribada forçosa.
e) Per creuers turístics.
f) Per transport marítim en curta distància.

Esmena 38
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 2.4 de l’article 152

2.4 La quota íntegra de la taxa es redueix en un 40% quan les operacions por-
tuàries d’entrada i estada tinguin lloc en infraestructures portuàries o altres béns de 
domini públic portuari en règim d’autorització o concessió administrativa.

Esmena 39
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 2.7 de l’article 152

2.7 La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% quan el vaixell tingui la 
consideració de creuer turístic.

Esmena 40
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió al punt 2.8 de l’article 152

2.8 La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% quan el vaixell efectuï 
transport marítim en curta distància.

Per transport marítim de curta distància cal estar a allò que determini el dret 
marítim comunitari i internacional.

3. Bonificacions
La quota íntegra de la taxa, reduïda en la forma prevista a l’apartat anterior, pot 

ser objecte d’alguna de les bonificacions següents: 
a) Per escales
b) Per protecció del medi ambient.
c) Per compromís de qualitat.
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La quota íntegra de la taxa només pot ser objecte d’una bonificació. En cas de 
presentar-se els requisits per aplicar dos o més bonificacions, només s’ha de practi-
car la que resulti més favorable a l’obligat tributari.

Esmena 41
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 3.1 de l’article 152

3.1 Quan els vaixells operats per una mateixa persona naviliera o de creuer tu-
rístic o, en el seu cas, de diferents companyies navilieres però que disposin d’acords 
d’explotació compartida, realitzin més de dotze escales en una mateixa infraestruc-
tura portuària durant l’any natural, els obligats tributaris poden sol·licitar l’aplicació 
de les bonificacions previstes a la taula adjunta.

Esmena 42
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 3.3 de l’article 183

3.3. Quan les embarcacions d’esbarjo d’eslora màxima inferior a 7 metres fonde-
gin o atraquin en espais de la zona de servei destinats a la nàutica popular, les per-
sones obligades tributàriament poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 20% 
70% de la quota íntegra de la taxa.

En els molls destinats a les persones jubilades del sector pesquer, la bonificació 
que es pot aplicar ha de ser del 50% per les persones propietàries d’embarcacions en 
edat legal de jubilació, prèvia acreditació de la seva condició de persona jubilada de 
la pesca per part de la Confraria de Pescadors.

Aquestes bonificació només és aplicable a totes en les infraestructures portuàries 
situades a Catalunya gestionades directament per Ports de la Generalitat.

Esmena 43
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 1 de l’article 230

Article 230. Prescripció de les infraccions
1. El termini de prescripció de les infraccions establertes en aquesta llei és de 

tres deu anys per a les molt greus, dos cinc anys per a les greus i un any tres anys 
per a les lleus.

Esmena 44
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 1 v i 2 k de l’article 231

v) Abocar productes contaminants líquids, sòlids o gasosos en la zona de servei 
portuària.

k) L’emissió d’abocaments o substàncies contaminants líquids, sòlids o gasosos, 
i qualsevol altra incidència o actuació negativa per a un entorn terrestre, marítim o 
fluvial inclòs a la zona de servei portuària, que suposi un risc molt greu per a la salut 
de les persones o per al medi ambient.

Esmena 45
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 3 e i d’un nou punt 3 f a l’article 231

e) Superar els límits d’emissió a l’atmosfera de compostos contaminants i partí-
cules establerts a l’article 40 o subministrar combustible per a ús marítim que superi 
el llindar de concentració màxima establert en l’article.

f) Qualsevol tipus d’emissió d’abocaments o substàncies contaminants líquids, 
sòlids o gasosos, i qualsevol altra incidència o actuació negativa per a un entorn 
terrestre, marítim o fluvial inclòs a la zona de servei portuari.
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Esmena 46
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió al punt 1 de l’article 239 

Article 239. Prescripció de les sancions
1. Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen als tres deu 

anys, les imposades per infraccions greus als dos cinc anys i les imposades per in-
fraccions lleus a l’any als tres anys.

Esmena 47
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova disposició addicional 

El Govern presentarà al Parlament la voluntat d’adherir-se a la declaració per 
designar una Àrea de Control de les Emissions (ECA) de sofre al Mar Mediterrani 
amb l’objectiu de limitar les emissions de compostos contaminants en embarcacions. 
Alhora, el Govern es compromet a treballar per fer possibles aquesta àrea de control 
de les emissions conjuntament amb altres països de la mediterrània.

Esmena 48
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de la disposició addicional segona

Segona. Categories dels ports esportius
La norma que regula la forma i els efectes de les categories dels ports esportius 

a que es refereix l’article 7 d’aquesta llei s’ha d’aprovar dins del termini d’un any.

Esmena 49
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a la disposició addicional tercera

Tercera. Foment de la navegació esportiva a vela
L’Administració portuària, amb la col·laboració de les entitats representatives del 

sector, ha de promoure en un termini de 6 mesos les accions necessàries que resultin 
pertinents, en desenvolupament de les previsions d’aquesta llei, a fi i efecte d’apro-
par de fomentar la navegació esportiva a vela a les classes populars.

A tal efecte, el Govern ha de presentar una estratègia i un calendari d’execució 
per a que el 2020 totes les escoles públiques situades en municipis i comarques cos-
taneres introdueixin una assignatura de navegació a vela en el currículum educatiu 
de l’educació primària i secundària.

Esmena 50
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de la disposició addicional sisena

Sisena. Nàutica popular
L’Administració portuària ha de vetllar perquè el Sistema Portuari ofereixi un 

nombre raonable d’amarratges destinats a la nàutica popular, en els termes que s’es-
tableixin reglamentàriament.

Als efectes d’aquesta disposició es considera com a nàutica popular la que es des-
envolupa en embarcacions que no superen els 7 metres d’eslora.

Esmena 51
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de la disposició addicional vuitena

Vuitena. Planejament urbanístic
1. Les infraestructures portuàries que en el moment d’entrada en vigor d’aquesta 

llei no disposin de planejament derivat han de ser ordenades mitjançant la figura del 
pla director urbanístic portuari, que pot incloure’n una o diverses existents.
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2. El planejament urbanístic vigent a l’entrada en vigor d’aquesta llei pot modi-
ficar-se sense introduir alteracions substancials, entre els quals la modificació del 
perímetre de la zona de servei portuari. Altrament, l’ordenació urbanística requereix 
un pla director urbanístic portuari.

Esmena 52
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió a la disposició transitòria segona

Segona. Planejament urbanístic
La planificació urbanística de les infraestructures portuàries que hagi estat apro-

vada inicialment en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, pot seguir la seva 
tramitació excepte si, per raons motivades, l’Administració portuària decideix ini-
ciar la tramitació d’un pla director urbanístic portuari; en la resta de casos es manté 
vigent el plantejament aprovat.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès
202-00045/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 38, tinguda el 28.06.2017, DSPC-P 71.

REBUIG DE LES ESMENES A LA TOTALITAT PRESENTADES PEL GP SOC; GP CS; 

GP PPC 

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió 38, tinguda el 28.06.2017, DSPC-P 71.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2016.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 04.07.2017 al 10.07.2017).
Finiment del termini: 11.07.2017; 12:00 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’àrea d’avaluació econòmica de les 
polítiques públiques
250-01052/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63414).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2017 al 07.07.2017).
Finiment del termini: 10.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les paraules homòfobes del bisbe de 
Solsona
250-01053/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 63415; 63516).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2017 al 07.07.2017).
Finiment del termini: 10.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les condicions de treball del servei de 
trucades 061
250-01054/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 63416; 63517).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2017 al 07.07.2017).
Finiment del termini: 10.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració de perfils nutricionals propis 
en la lluita contra l’obesitat
250-01055/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 63417; 63518).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2017 al 07.07.2017).
Finiment del termini: 10.07.2017; 12:00 h.



BOPC 456
3 de juliol de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 73 

Proposta de resolució sobre salut mental
250-01056/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 63418; 63519).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2017 al 07.07.2017).
Finiment del termini: 10.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del Programa de diagnòstic 
ràpid de càncer a tots els tipus de càncer i a tot el territori
250-01057/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 63419; 63520).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2017 al 07.07.2017).
Finiment del termini: 10.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat al barri de la Florida de 
l’Hospitalet de Llobregat
250-01058/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 63420; 63521).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2017 al 07.07.2017).
Finiment del termini: 10.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les inversions en l’àmbit de la salut
250-01059/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 63421; 63522).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2017 al 07.07.2017).
Finiment del termini: 10.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis que presta el 
Servei d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família
250-01061/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63422).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2017 al 07.07.2017).
Finiment del termini: 10.07.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Vallcarca, de 
Barcelona
250-01062/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63423).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2017 al 07.07.2017).
Finiment del termini: 10.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la disposició d’un anestesista en les 
intervencions oftalmològiques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona
250-01063/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63424).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2017 al 07.07.2017).
Finiment del termini: 10.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública 
dels terrenys de l’Institut Català del Sòl
250-01064/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63425).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2017 al 07.07.2017).
Finiment del termini: 10.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la certificació de la qualitat dels 
habitatges com a mesura de transparència i contenció de preus
250-01065/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63426).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2017 al 07.07.2017).
Finiment del termini: 10.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a les 
clíniques del dolor
250-01066/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63427).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2017 al 07.07.2017).
Finiment del termini: 10.07.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la Xarxa Cervera de Transferència 
Tecnològica
250-01067/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63428).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2017 al 07.07.2017).
Finiment del termini: 10.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la regularització contractual dels 
treballadors del Consorci per a la Normalització Lingüística
250-01068/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 63429; 63523).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2017 al 07.07.2017).
Finiment del termini: 10.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els protocols per a fer front a possibles 
casos de transfòbia en hospitals
250-01069/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63430).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2017 al 07.07.2017).
Finiment del termini: 10.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’escola inclusiva
250-01070/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 63431; 63524).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2017 al 07.07.2017).
Finiment del termini: 10.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els vehicles d’emergència de les 
associacions de defensa forestal
250-01071/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63432).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.07.2017 al 07.07.2017).
Finiment del termini: 10.07.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de funcions de la presidenta del Parlament
246-00009/11

RESOLUCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 40 del Reglament del Parlament, i atès que 
he d’absentar-me de Catalunya el dia 30 de juny de 2017.

Resolc: 
Delegar les funcions que em corresponen com a presidenta del Parlament en el 

vicepresident primer, l’I. Sr. Lluís M. Corominas, el 30 de juny de 2017, o, eventual-
ment, fins al meu retorn (tram. 246-00009/11).

Palau del Parlament, 29 de juny de 2017
Carme Forcadell i Lluís, presidenta

Delegació de funcions de la presidenta del Parlament
246-00010/11

RESOLUCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 40 del Reglament del Parlament, i atès que 
he d’absentar-me de Catalunya el dia 2 juliol de 2017.

Resolc: 
Delegar les funcions que em corresponen com a presidenta del Parlament en el 

vicepresident primer, l’I. Sr. Lluís M. Corominas, el 2 de juliol de 2017, o, eventual-
ment, fins al meu retorn (tram. 246-00010/11).

Palau del Parlament, 29 de juny de 2017
Carme Forcadell i Lluís, presidenta
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Declaració del Parlament de Catalunya de suport als defensors dels 
drets humans a Colòmbia
401-00028/11

LECTURA EN EL PLE

Sessió 38, 28.06.2017, DSPC-P 71

A Colòmbia, malgrat el procés de pau, el darrer any s’ha produït un alarmant 
augment dels homicidis i dels atacs de grups armats contra els defensors dels drets 
humans. Mentre que el nombre de víctimes civils per combats directes entre les parts 
bel·ligerants ha disminuït, s’ha desencadenat un preocupant augment dels atacs se-
lectius contra els defensors dels drets humans, especialment contra líders de les co-
munitats i activistes que defensen el dret a la terra i el medi ambient i que fan cam-
panya a favor del procés de pau o lluiten contra la impunitat dels abusos contra els 
drets humans.

Segons l’organització colombiana Somos Defensores, l’any 2016 es van assas-
sinar vuitanta defensors dels drets humans. Davant aquesta situació, les autoritats 
colombianes han d’adoptar mecanismes de protecció més efectius i exhaustius que 
garanteixin la seguretat de les comunitats en risc. Si les autoritats no asseguren la 
protecció urgent d’aquestes comunitats, es poden perdre moltes més vides.

Darrere d’aquests atacs hi ha grups armats, inclosos grups paramilitars, que han 
augmentat llur activitat per apoderar-se dels territoris abans controlats per les Forces 
Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), territoris que són rics en recursos i 
que es poden explotar amb fins econòmics. L’Oficina a Colòmbia de l’Alt Comissio-
nat de les Nacions Unides pels Drets Humans ha alertat en reiterades ocasions de 
l’augment de l’activitat paramilitar i dels riscos que comporta.

El Parlament de Catalunya expressa el seu suport als nombrosos casos de perso-
nes i organitzacions que es troben en risc per llur treball a favor dels drets humans 
a Colòmbia.

Colòmbia es troba en un moment històric de construcció de la pau, però aquesta 
pau no pot implicar més impunitat. Sense justícia no hi haurà pau real. És per això 
que s’ha de garantir a les víctimes llur dret a la veritat, la justícia i la reparació.

En aquest sentit, el paper dels defensors és fonamental per a la construcció de la 
pau. Però aquesta pau no es pot construir amb la impunitat dels abusos i les viola-
cions dels drets humans.

Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la tasca 
d’activistes i líders de les comunitats i demana a les autoritats colombianes que els 
protegeixi de manera efectiva perquè puguin continuar treballant per la defensa dels 
drets humans.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2017
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta 
en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la 
notícia sobre l’ús abusiu dels drets musicals que es paguen a la Societat 
General d’Autors i Editors per la programació de matinada de TV3
356-00713/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CSP (reg. 63845).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.06.2017.

Sol·licitud de compareixença de Vicent Sanchis i Llàcer, director de 
Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre la notícia sobre l’ús abusiu dels drets musicals que es paguen 
a la Societat General d’Autors i Editors per la programació de 
matinada de TV3
356-00714/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CSP (reg. 63846).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 27.06.2017.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el compliment del punt 5.f de la Resolució 17/XI, 
relatiu a l’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública 
i la necessitat d’una resposta institucional
355-00071/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 25 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
27.06.2017, DSPC-C 472.
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Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el seguiment i l’avaluació del compliment de 
les mocions i les resolucions aprovades en l’onzena legislatura
355-00072/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 25 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
27.06.2017, DSPC-C 472.

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre l’assetjament escolar a persones LGTBI i el 
protocol que estableix la Llei 11/2014
355-00073/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 25 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
27.06.2017, DSPC-C 472.

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el desviament de vuitanta-un milions d’euros 
destinats a escoles bressol de titularitat pública al pagament de 
concerts educatius
355-00074/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 25 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
27.06.2017, DSPC-C 472.
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