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3.01.03. Decrets llei

Decret llei 24/2021, del 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament 
de les energies renovables distribuïdes i participades
203-00014/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 20215 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.11.2021

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de novembre de 2021, ha 
pres coneixement del Decret llei 24/2021, del 26 d’octubre, d’acceleració del des-
plegament de les energies renovables distribuïdes i participades, publicat al DOGC 
8531, de 27 d’octubre de 2021, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el 
Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament s’inicia el dia 28 d’octubre de 2021.

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

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 26 d’octubre de 2021, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, 

s’aprova la iniciativa SIG21ACC1788 - Projecte de decret llei d’acceleració del des-
plegament de les energies renovables distribuïdes i participades.»

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

Decret llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament 
de  les energies renovables distribuïdes i participades.

El president de la Generalitat de Catalunya.
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del 

rei, pel president o la presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei 

Exposició de motius

I
L’article 144 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Ca-

talunya la competència compartida en matèria de protecció del medi ambient. L’article 
133 li atorga la competència compartida en matèria d’energia, competència que inclou, 
en tot cas, el foment i la gestió de les energies renovables i de l’eficiència energètica. 
I l’article 116 li atribueix la competència exclusiva en matèria d’agricultura i ramaderia, 
que inclou, en tot cas, el desenvolupament integral i la protecció del món rural.

La Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de de-
sembre, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables, consti-
tueix una peça clau en la transició cap a una energia neta i una part important del 
paquet de mesures necessàries per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hiver-
nacle i complir l’Acord de París de 2015 sobre el Canvi Climàtic.

Aquesta Directiva reconeix que la planificació de la infraestructura necessària 
per a la producció d’electricitat a partir de fonts renovables ha de tenir en compte 
les polítiques relatives a la participació dels qui es vegin afectats pels projectes, en 
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particular la població local. En aquest sentit, la Directiva introdueix la figura de 
les comunitats d’energies renovables com a forma de participació de la ciutadania i 
auto ritats locals, amb la finalitat de permetre una millor acceptació local d’aquestes 
energies i una major participació de la ciutadania en la transició energètica.

La Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, es va aprovar amb les finalitats 
de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i la vulnerabilitat als im-
pactes del canvi climàtic, i d’afavorir la transició cap a una economia neutra en emi-
ssions de gasos amb efecte d’hivernacle, competitiva, innovadora i eficient en l’ús 
de recursos.

En l’àmbit sectorial de l’energia, l’article 19 de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del 
canvi climàtic, estableix que les mesures que s’adoptin en matèria d’energia han 
d’anar encaminades a la transició energètica cap a un model cent per cent renovable, 
desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d’hiverna-
cle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a 
l’accés a l’energia com a bé comú. Com a objectius concrets, s’esmenten, entre d’al-
tres, promoure les energies renovables, que s’han de desenvolupar, sempre que sigui 
possible, aprofitant espais ja alterats per l’activitat humana, i minimitzar així l’ocu-
pació innecessària del territori; i adoptar mesures de caràcter normatiu que afavo-
reixin l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables i la participació d’actors 
locals en la producció i distribució d’energia renovable.

Amb la finalitat d’incrementar la generació d’energies d’origen renovable, es va 
aprovar el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emer-
gència climàtica i l’impuls a les energies renovables. La seva aplicació ha resultat efi-
caç pel que fa a assolir els objectius de generació d’energies renovables atès que els 
projectes presentats a la seva empara sumen un total de capacitat nova a connectar 
a les xarxes elèctriques superior als 13 GW, una dada que supera els objectius que 
es desprenen de la Prospectiva Energètica de Catalunya en l’Horitzó de 2030. No 
obstant, també s’ha constatat que la seva aplicació no s’ajusta adequadament als ob-
jectius inclosos a la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, en especial el d’afa-
vorir la participació d’actors locals en la producció i distribució d’energia renovable.

D’altra banda, la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris, té com una de les 
seves finalitats preservar i protegir els espais agraris com un recurs natural essencial 
per a la producció d’aliments i d’altres productes (béns i serveis) i per a llur viabilitat 
econòmica, i com un element de conservació de la cultura, la biodiversitat i els dife-
rents ecosistemes naturals que són la base del desenvolupament sostenible que ajuda 
a garantir la salut i el benestar dels humans, els animals i les plantes.

El Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, va establir el criteri de la no-afectació 
significativa a sòls de valor agrològic alt o d’interès agrari elevat, però no va concre-
tar la definició específica d’aquesta classe de sòls, cosa que ha posat de manifest la 
necessitat de delimitar amb major concreció els criteris aplicables a l’ocupació del 
sòl, amb especial necessitat en allò que té a veure amb l’ordenació dels usos del sòl 
agrari que afavoreixin la compatibilitat de la sobirania alimentària amb la transició 
energètica.

La problemàtica generada en relació amb l’aplicació del Decret llei 16/2019, de 
26 de novembre, s’ha posat de manifest en diverses mocions del Parlament de Ca-
talunya, com ara la Moció 220/XII, de 3 de desembre de 2020, sobre la transició 
energètica i la descarbonització de l’economia catalana, la Moció 7/XIV, de juny de 
2021, sobre l’assoliment dels objectius de transició energètica que estableix la Llei 
16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, i la Moció 12/XIV, de juliol de 2021, sobre 
les polítiques energètiques.

Els mandats del Parlament de Catalunya esmentats incideixen en la necessitat 
d’afrontar el repte del desplegament de les energies renovables amb un diàleg social i 
de prioritzar projectes on es tingui en compte la proximitat de la producció elèctrica 
d’origen renovable als centres de consum. També es fa palesa la necessitat de priorit-
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zar els projectes cooperatius, comunitaris, ciutadans i d’autoproducció i ús directe de 
generació d’energia a partir de fonts renovables. Aquesta priorització s’estableix sota 
la necessitat que tinguin un tractament administratiu diferent que en faciliti la imple-
mentació tal com es desprèn de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu 
i del Consell, de desembre de 2018, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de 
fonts renovables, que disposa la reducció de les exigències administratives per fer 
realitat les comunitats d’energia renovables, les quals reconeix plenament.

Els mandats del Parlament també incideixen sobre la necessitat que els projec-
tes de generació renovable amb finalitats mercantils hauran de fer possible la parti-
cipació ciutadana, especialment de les persones que viuen a la rodalia del projecte 
(al municipi, la comarca o les comarques properes), tal com estableix la Directiva 
(UE) 2018/2001, que ho argumenta amb l’objectiu d’incrementar la participació lo-
cal de la ciutadania en els projectes d’energia renovable, i, per tant, incrementar la 
seva acceptació tal com es demostra en aquells països de la Unió Europea on el des-
plegament de les energies renovables s’ha desenvolupat sota criteris democràtics de 
participació en la propietat.

La necessitat d’aprovar la planificació sectorial per a la generació elèctrica re-
novable solar i eòlica que tingui en compte el treball per un pacte entre les zones 
rurals i les zones metropolitanes que faciliti el desenvolupament i la integració de 
la generació elèctrica al territori esdevé també un mandat del Parlament. Aquesta 
planificació sota la necessitat d’un diàleg social esdevé imprescindible per avançar 
envers els objectius de generació renovable aprovats per la Llei 16/2017, d’1 d’agost, 
del canvi climàtic, on el 50% de la generació elèctrica haurà de ser renovable en 
l’horitzó de l’any 2030.

Les mocions del Parlament també insten el Govern a prioritzar l’ús de les zones 
agrícoles no productives i dels terrenys industrials de baixa possibilitat d’activitat 
econòmica per al desenvolupament de l’energia solar fotovoltaica.

El passat més de juliol el Parlament de Catalunya va instar al Govern a crear una 
empresa energètica pública basada en fonts d’energia renovable que haurà de poder 
participar en la propietat de noves plantes de generació renovable, amb especial aten-
ció en aquelles que es puguin construir en superfícies d’infraestructures de titularitat 
pública, ajudar i participar en el desenvolupament de comunitats energètiques renova-
bles i ciutadanes i gestionar les centrals hidroelèctriques a les quals caduquin les con-
cessions. També haurà de valorar les opcions de constituir-se en distribuïdora tenint 
en compte les subestacions de què ja disposa la Generalitat en propietat. Els treballs 
per constituir-la s’han d’iniciar una vegada modificat el model d’implantació d’ener-
gies renovables i en tot cas, durant el 2021.

II
Des de l’aprovació del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, s’han posat de 

manifest diversos problemes d’aplicació d’aquesta norma que cal esmenar de ma-
nera urgent.

La magnitud de l’impacte dels problemes generats per l’aplicació de la normati-
va actual ha estat marcada per l’elevat nombre de projectes presentats en solament 
un any i mig de vigència del Decret llei. S’han presentat més de 600 projectes que 
sumen una potència total de 13,7 GW, que supera tota la potència elèctrica que hi ha 
instal·lada a Catalunya avui, alhora que suposa una xifra superior a tota la potència 
que s’ha instal·lat a Catalunya des de l’inici de l’electrificació ara fa 120 anys. A més, 
també supera l’objectiu a assolir en l’horitzó de l’any 2030.

Aquesta alta demanda de potència que requereix la implantació de les energies 
renovables es tradueix en una alta demanda de sòl. A diferència del model energètic 
fòssil i radioactiu, on la totalitat dels recursos energètics és importada de països ter-
cers i que encara avui constitueix el model energètic majoritari de Catalunya, en un 
model renovable els recursos energètics emprats per a la generació elèctrica seran 
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en la seva major part autòctons, per la qual cosa hauran de ser captats a Catalunya. 
La tecnologia de captació dels recursos solar i eòlic i la seva transformació en elec-
tricitat es fan en el mateix emplaçament i, per les característiques de baixa densitat 
energètica d’aquests fluxos renovables, cal una superfície considerable per a la seva 
captació. S’estima que per assolir els objectius de renovables en l’horitzó de l’any 
2030 caldrien prop de 10.000 ha i, amb vistes de l’any 2050, prop de 70.000 ha.

En relació amb els projectes presentats durant el temps de vigència del Decret 
llei 16/2019, de 26 de novembre, les instal·lacions fotovoltaiques, considerant que ac-
tualment s’han presentat projectes amb una potència total de 7,489 GW, representen 
una ocupació potencial aproximada de 10.000 ha. Les instal·lacions eòliques supo-
sen uns 1.770 aerogeneradors.

La planificació territorial actual de Catalunya en matèria d’energia es fonamenta 
en el model fòssil i radioactiu, per la qual cosa encara no es disposa d’una planifi-
cació territorial sectorial que tingui en compte l’elevada superfície necessària per 
a la captació i generació renovables. Aquesta manca de planificació, conjuntament 
amb l’aposta decidida per la Unió Europea d’avançar cap a les energies renovables i 
la seva coincidència amb l’aprovació dels Fons Next Generation, ha dut a una allau 
de sol·licituds de projectes que s’han concentrat en la seva major part en municipis 
petits amb terrenys agrícoles plans, propers a infraestructures viàries i a la xarxa de 
transport elèctric i amb una característica comuna per a la majoria que és que són 
molt allunyats del consum, la qual cosa fa que esdevingui un model ineficient, ja 
que requerirà transportar l’energia elèctrica a llargues distàncies amb pèrdues ener-
gètiques superiors al 15%.

Els treballs de seguiment de l’acompliment del Pla de l’energia i clima horitzó 
2020 identifiquen com prop de la meitat de les comarques de Catalunya ja compleixen 
un dels principis bàsics de l’eficiència energètica, la necessitat d’apropar la generació 
renovable al consum per reduir les pèrdues del transport i la distribució d’electrici-
tat. Així, 16 comarques de Catalunya ja han assolit avui l’objectiu de la Llei 16/2017, 
d’1 d’agost, del canvi climàtic, on el 50% de l’energia elèctrica que consumeixen és 
generada amb recursos renovables dins la comarca mateixa, un objectiu que, d’acord 
amb la llei catalana, caldria assolir al conjunt de Catalunya en l’horitzó de l’any 2030.

Tanmateix, les comarques i municipis més densament poblats i amb forta pre-
sència industrial de Barcelona i Tarragona i bona part de les comarques de Girona 
serien molt lluny d’assolir aquest objectiu, amb percentatges de generació renovable 
de proximitat que no assolirien l’1%.

De l’anàlisi dels avantprojectes entrats a la Ponència de Renovables per a la con-
sulta prèvia, s’observa com bona part de la superfície no urbanitzable que requerirà 
la generació renovable, i especialment la generació fotovoltaica, es troba en compe-
tència amb terrenys de conreu i sòl agrícola d’alt valor.

Per a l’assoliment de l’Acord de París de 2015 sobre el Canvi Climàtic és neces-
sari incorporar als terrenys antropitzats, que suposen el 6% de la superfície, un 2% 
addicional de superfície on, les polítiques a desenvolupar seran aquelles que mini-
mitzin l’impacte en el sòl agrari.

Catalunya se situa en menys de la meitat d’hectàrees per habitant (0,10 ha/hab.) que 
la mitjana espanyola (0,27 ha/hab.) i la meitat de l’europea (0,21 ha/hab.). Amb aquest 
dèficit, i atesa l’alta demanda de sòl que requereixen les energies renovables, resulta 
imprescindible que aquesta implantació es faci d’una manera ordenada i planificada.

La implantació de les energies renovables requereix una elevada demanda de sòl, 
majoritàriament agrari, i el gran nombre de projectes presentats comporta impactes 
socials i territorials.

La necessitat d’accelerar l’acció climàtica ha d’anar acompanyada de polítiques 
adreçades a no deixar ningú enrere, per la qual cosa esdevé fonamental comptar 
amb el consens del territori a l’hora de desplegar el nou model energètic basat en les 
energies renovables.
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Especialment rellevant ha estat la repercussió territorial dels projectes, atès que 
sovint no s’ha realitzat una tasca informativa del territori i dels ajuntaments corres-
ponents als termes municipals on es pretenen ubicar els projectes.

Aquesta situació fa necessari que, a fi de cercar l’adequat equilibri entre l’assoli-
ment dels objectius d’implantació de les energies renovables i l’adequat tractament 
del territori, calgui adoptar un conjunt de mesures encaminades a cercar el con-
sens del territori i de les corporacions locals.

L’elevat volum de projectes presentats no és un fet aïllat de Catalunya. El Reial 
decret Llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i 
en altres àmbits per a la reactivació econòmica, va establir una moratòria per atorgar 
els permisos per poder evacuar a les xarxes de transport i distribució l’electricitat 
produïda en els nous projectes renovables a desenvolupar. Les sol·licituds demana-
des multiplicaven per 10 els objectius planificats en el Plan nacional integrado de 
energía y clima en l’horitzó de l’any 2030. Així mateix, el Reial decret llei 23/2020, 
de 23 de juny, fixa unes determinades fites temporals que caldrà assolir en la trami-
tació dels expedients a fi de no perdre els drets d’accés a les xarxes per a aquell pro-
jecte i promotor que no assoleixin les fites temporals de tramitació administrativa. 
La primera de les fites estarà marcada per l’admissió a tràmit de l’autorització admi-
nistrativa prèvia. Per complir la normativa bàsica estatal i aclarir els terminis en què 
es poden perdre els drets d’accés, esdevé necessari adaptar la normativa catalana en 
matèria d’intervenció administrativa per a l’autorització energètica.

Igualment, cal adoptar un conjunt de mesures encaminades a fomentar la pro-
ducció distribuïda o l’autoconsum com a alternativa prioritària i complementària als 
grans projectes. En un moment on és molt preocupant el cost elevat de l’energia elèc-
trica, resulta especialment urgent adoptar mesures que puguin contribuir a reduir 
el rebut de la llum. Aquestes mesures han de ser de caràcter estructural i per aquest 
motiu han de ser adoptades amb l’adequat rang normatiu i amb caràcter d’urgència.

III
L’experiència assolida amb l’aplicació del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, 

i l’elevat nombre de projectes presentats han fet palesa la necessitat urgent de revisar 
determinats aspectes amb la finalitat d’iniciar acceleració del desplegament de les 
energies renovables, si bé sota un model distribuït i participat per la ciutadania que 
esdevingui motor del desenvolupament rural i corregeixi de manera immediata els 
impactes negatius que s’han detectat. Alhora, cal millorar l’eficàcia de la seva apli-
cació atès que, dos anys després de la seva entrada en vigor la major part dels pro-
jectes presentats no han superat els tràmits administratius necessaris per donar com-
pliment a les fites temporals previstes en el Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny.

Pel que fa al contingut d’aquest Decret llei, la mesura principal consisteix a mo-
dificar el Decret llei 16/2009, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emer-
gència climàtica i l’impuls a les energies renovables, a fi d’introduir mesures que 
millorin l’acceptació social dels projectes d’energia renovable, compatibilitzar l’acti-
vitat agrària amb la de producció d’energia renovable i vetllar per la conservació de 
la biodiversitat, l’ordenació territorial i el desenvolupament sostenible del medi rural.

Així mateix, es modifica la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, per pre-
veure els objectius en matèria de generació renovable, distribuïda i participada en 
l’horitzó de l’any 2030, concretar la manera d’evitar l’ocupació innecessària del ter-
ritori i incorporar a la planificació energètica la necessitat que es faci conjuntament 
amb la planificació territorial sectorial de les energies renovables.

D’altra banda, s’estableixen mesures de simplificació administrativa en matèria 
d’autoconsum d’energia elèctrica, com ara l’exclusió del règim d’autorització admi-
nistrativa, de construcció i d’explotació de determinades instal·lacions fotovoltaiques 
de generació elèctrica d’autoconsum, i la simplificació de la documentació tramesa 
als efectes de la modificació del contracte d’accés per a determinats consumidors.
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Finalment, i com a instrument per a la consecució del consens social, es crea la 
Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables.

Les disposicions transitòries preveuen l’aplicació del Decret llei als projectes el 
tràmit d’informació pública dels quals no s’hagi iniciat a la data de la seva entrada 
en vigor, si bé el requisit relatiu a l’oferta de participació local s’ha d’acreditar en 
qualsevol moment del procediment administratiu previ a l’obtenció de l’autorització 
administrativa prèvia.

D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència 
de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legislatives provi-
sionals sota la forma de decret llei en cas d’una necessitat extraordinària i urgent.

El caràcter d’urgència de la modificació del Decret llei 16/2019, de 26 de no-
vembre, i la necessitat d’aprovar objectius de generació renovable distribuïda i par-
ticipada es justifica per la necessitat d’aconseguir el consens social i les garanties 
d’un tracte just per als territoris rurals i els petits municipis que permeti accelerar el 
desplegament de les energies renovables sota l’esperit de consens del Pacte Nacio-
nal per la Transició Energètica de Catalunya i la Llei del canvi climàtic, que advo-
quen per un model distribuït, participat i sota el control de la ciutadania.

En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya; 

Per tot el que s’ha exposat, a proposta de la consellera d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Article 1. Objecte
Aquesta norma té com a objecte: 
a) Modificar el Decret llei 16/2009, de 26 de novembre, de mesures urgents per 

a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, amb la finalitat d’intro-
duir mesures que millorin l’acceptació social dels projectes d’energies renovables, 
compatibilitzar l’activitat agrària amb la de producció d’energies renovables i vetllar 
per la conservació de la biodiversitat, l’ordenació territorial i el desenvolupament 
sostenible del medi rural.

b) Modificar la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, per preveure els ob-
jectius en matèria de generació renovable, distribuïda i participada en l’horitzó de 
l’any 2030, concretar la manera d’evitar l’ocupació innecessària del territori i incor-
porar a la planificació energètica la necessitat que es faci conjuntament amb la pla-
nificació territorial sectorial de les energies renovables.

c) Adoptar mesures de simplificació administrativa en matèria d’autoconsum 
d’energia elèctrica.

d) Crear la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables.

Article 2. Modificació del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, 
de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies 
renovables
2.1. Es modifica l’apartat c) de l’article 1 del Decret llei 16/2019, de 26 de novem-

bre, que queda redactat de la manera següent: 
«c) Determinar els requisits per a l’autorització de les instal·lacions de producció 

d’energia eòlica i d’energia solar fotovoltaica; definir els criteris de participació social, 
energètics, ambientals, urbanístics, paisatgístics i agronòmics que han de regir la seva 
implantació, i simplificar el procediment administratiu aplicable a la seva autorització.»

2.2. S’afegeixen dos apartats, el 3 i el 4, a l’article 6 del Decret llei 16/2019, de 
26 de novembre, amb el text següent: 

«6.3. Els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques que reuneixen els requi-
sits descrits en l’apartat 1 anterior, però se situen sobre el terreny en sòl urbà i no 
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requereixin declaració d’utilitat pública, ni avaluació d’impacte ambiental, per a 
l’obtenció de l’autorització energètica es regeixen per la legislació energètica que els 
sigui aplicable i resten exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest capítol.

6.4. S’entén com a instal·lació de producció d’electricitat les infraestructures elèc-
triques existents aigües avall de l’equip de mesurament.»

2.3. S’afegeixen una lletra, la e), a l’apartat 1 de l’article 7 del Decret llei 16/2019, 
de 26 de novembre, amb el text següent: 

«e) Millorar l’acceptació social al territori, possibilitant la participació local en 
els projectes.»

2.4. Es modifiquen les lletres a) i c) i s’afegeix una nova lletra, la e), a l’apartat 1 
de l’article 8 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, que resten redactades de 
la manera següent: 

«a) Reduir l’afectació als terrenys de valor natural elevat, evitant la pèrdua de la 
base del seu valor. Evitar l’afectació als connectors ecològics, l’afectació sobre les es-
pècies amenaçades o especialment vulnerables als parcs eòlics i als punts estratègics 
per al pas migratori de les aus i evitar les àrees crítiques de les rapinyaires amenaça-
des. Per identificar i valorar l’afectació als connectors ecològics, cal consultar la do-
cumentació sobre connectivitat ecològica existent en els plans territorials parcials.»

«c) Tenir en compte l’impacte acumulatiu derivat de la concentració de parcs 
eòlics.»

«e) Respectar una distància mínima de 1 km entre els aerogeneradors i el límit 
dels nuclis de població.» 

2.5. Es modifica la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 9 del Decret llei 16/2019, de 
26 de novembre, que queda redactat de la manera següent: 

«f) La no-afectació a àmbits inclosos en projectes d’implantació de nous regs o 
de transformació dels existents promoguts per l’Administració, excepte que es trac-
ti de plantes destinades a l’autoconsum.»

2.6. Es modifica l’apartat 2 de l’article 9 del Decret llei 16/2019, de 26 de novem-
bre, que resta redactat de la manera següent: 

«9.2. Es consideren zones no compatibles amb la implantació de plantes solars 
fotovoltaiques els espais naturals inclosos en la xarxa Natura 2000, excepte si les 
plantes estan destinades a l’autoconsum o a la generació elèctrica connectada a xar-
xa de distribució de tensió igual o inferior a 25 KV, i ocupen com a màxim 1 hec-
tàrea. Això no obstant, mitjançant estudis i anàlisis específics, que han de contenir 
una anàlisi agrària, paisatgístic i climàtica, i que s’han de reflectir en un pla territo-
rial sectorial, es pot modificar i precisar aquest criteri.»

2.7. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 9 del Decret llei 16/2019, de 26 de no-
vembre, amb el text següent: 

«9.3. Als efectes d’aquest Decret llei, tenen la consideració de sòls de valor agro-
lògic alt i d’interès agrari elevat els sòls de les classes I, II, III i IV establertes en 
el sistema d’avaluació de sòls de classes de capacitats agrològiques que consta a la 
informació cartogràfica oficial de Catalunya. En aquestes classes de sòl, la implan-
tació de plantes solars fotovoltaiques ha de tenir en compte els criteris següents: 

a) En sòls de Classe de Capacitat Agrològica III i IV, es limita l’ocupació de la 
totalitat dels projectes aprovats a un màxim del 10% de la superfície agrícola de 
secà del terme comarcal, i a un màxim del 5% de la superfície agrícola de regadiu 
del terme comarcal.

b) En sòls de Classe de Capacitat Agrològica I i II, no s’admet, llevat dels supò-
sits següents: 

1r. Quan es tracti de plantes destinades a l’autoconsum que confrontin amb el 
punt de subministrament.
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2n. Quan es tracti de plantes incloses en projectes d’investigació i recerca parti-
cipats per centres de recerca o universitats amb finalitats experimentals, sempre que 
la seva ocupació no sigui superior a 10 ha.

3r. Quan es tracti d’instal·lacions solars ubicades sobre conreus que compleixin 
els requisits següents: 

En el cas de conreus llenyosos, que les plantes fotovoltaiques disposin d’una es-
tructura que situï les plaques per sobre de les plantes, de manera que no impedeixin 
les pràctiques normals del conreu ni la seva mecanització i sempre que tinguin en 
compte la influència de l’ombra que projecten les plaques.

En el cas de conreus herbacis i hortícoles, quan la distància entre les plaques si-
gui la necessària per a la mecanització o gestió del conreu, i sempre que tinguin en 
compte la influència de l’ombra que hi projecten les plaques.»

2.8. S’afegeix un article, el 9 bis, al Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, amb 
el text següent: 

«Article 9 bis. Mesures de millora de l’acceptació social dels projectes d’energi-
es renovables.

9 bis 1. En els projectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques de potència 
superior a 5 MW, situats a terra i en sòl no urbanitzable, el promotor ha d’acreditar, 
amb anterioritat al tràmit d’informació pública, que ha presentat una oferta de parti-
cipació local i la disponibilitat o el compromís de disponibilitat de més del 50% dels 
terrenys agrícoles privats sobre els quals es projecta la instal·lació solar o sobre els 
quals es projecta la cimentació dels aerogeneradors, incloses les subestacions elèc-
triques, i exclosos els accessos i les línies d’evacuació.

9 bis 2. L’oferta de participació local consisteix a oferir la possibilitat de parti-
cipar, com a mínim en un 20% de la propietat del projecte o del seu finançament, a 
les persones físiques (directament o a través d’una societat vehicle que els agrupi) i 
jurídiques, públiques o privades, radicades en el municipi en el qual es pretén situar 
la instal·lació, o en els municipis limítrofs a aquest municipi o els que pertanyin a la 
mateixa comarca.

9 bis 3. En el cas de les persones físiques, han d’estar empadronades en els mu-
nicipis esmentats amb una antiguitat mínima de 2 anys. En el cas de les persones 
jurídiques, han de complir algun dels requisits següents: 

a) Tenir el domicili social en els municipis esmentats amb una antiguitat míni-
ma de 2 anys.

b) Tenir la consideració de comunitats ciutadanes d’energia segons la normativa 
europea i les disposicions que la desenvolupin, sempre que un mínim de 50 dels seus 
socis compleixin els requisits que preveu l’apartat 3 d’aquest article. Tenen aquesta 
consideració les cooperatives de consumidors i usuaris d’energies renovables que 
compleixin els requisits previstos a la normativa esmentada.

9 bis 4. En el cas que el projecte es vehiculi a través d’una societat mercantil, el 
20% de la propietat del projecte s’ha d’entendre com el 20% de la societat vehicular. 
En el supòsit que un mateix projecte estigués vehiculat en diverses societats, l’ober-
tura a la participació local no podrà ser inferior al 20% del total del valor nominal 
del conjunt de les accions o participacions de les societats vehiculars que integren 
el projecte.

9 bis 5. Les persones físiques o jurídiques a les quals s’ofereixi participar en el 
20% de la propietat o el finançament del projecte d’acord amb aquest article no hi 
podran tenir una participació major al 10%.

9 bis 6. L’oferta de participació s’ha de comunicar als ajuntaments dels munici-
pis a què fa referència l’apartat 2 indicant el lloc i la data de presentació pública de 
l’oferta de participació local; s’ha de publicar en dos mitjans de comunicació locals i 
ha de restar oberta fins a la data d’atorgament de l’autorització administrativa prèvia 
o fins que s’aconsegueixi el 20% de la participació.
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9 bis 7. Resten exemptes de presentar l’oferta de participació local: 
a) Les entitats considerades comunitats d’energia renovable segons la normativa 

europea i les disposicions que la desenvolupin.
b) Les entitats considerades comunitats ciutadanes d’energia, segons la normati-

va europea i les disposicions que la desenvolupin, sempre que un mínim de 50 dels 
seus socis compleixin els requisits que preveu l’apartat 3 d’aquest article. Tenen 
aquesta consideració les cooperatives de consumidors i usuaris d’energies renova-
bles que compleixin els requisits previstos a la normativa esmentada.

c) Els projectes de potència igual o inferior a 10 MW promoguts per entitats amb 
domicili al municipi on es desenvolupa la instal·lació amb una antiguitat mínima de 
2 anys.

d) Els projectes associats a un contracte d’adquisició del 100% de l’energia produ-
ïda a un mínim de 7 anys des de la posada en servei entre el promotor i un consumi-
dor. No s’aplicarà aquesta exempció quan es tracti de contractes bilaterals intragrup 
d’aquells grups energètics integrats verticalment que tinguin la consideració d’opera-
dors dominants en els sectors energètics en, com a mínim, una de les seves activitats.»

2.9. Es modifica l’article 10 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, que resta 
redactat de la manera següent: 

«Article 10. Ponència d’Energies Renovables
10.1. La Ponència d’Energies Renovables és un òrgan col·legiat que té com a fun-

ció dur a terme les actuacions relatives a l’avaluació d’impacte ambiental dels pro-
jectes de parcs eòlics i de plantes solars fotovoltaiques.

10.2. Integren la Ponència d’Energies Renovables cinc representants de l’òrgan 
competent en matèria de medi ambient i canvi climàtic, un dels quals n’exerceix la 
Presidència, tres representants de l’òrgan competent en matèria d’energia, dos repre-
sentants de l’òrgan competent en matèria d’urbanisme i paisatge, dos representants 
de l’òrgan competent en ordenació territorial i desenvolupament sostenible del medi 
rural, un representant de l’òrgan competent en matèria de patrimoni cultural i un 
representant de l’òrgan competent en matèria d’agricultura.»

2.10. Es modifica l’article 14 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, que 
queda redactat de la manera següent: 

«Article 14. Sol·licitud d’autorització administrativa per a la implantació d’un 
parc eòlic o d’una planta solar fotovoltaica

14.1. La persona promotora del parc eòlic o de la planta solar fotovoltaica ha de 
presentar la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i de construcció a l’Ofi-
cina de Gestió Empresarial. Ha d’aportar també la documentació exigida per les di-
ferents normatives sectorials que detallen els annexos d’aquest Decret llei. L’òrgan 
competent en matèria d’energia ha de donar trasllat de la sol·licitud a l’ajuntament o 
ajuntaments on es projecta l’activitat.

14.2. Sense perjudici de la previsió continguda a l’article 18.2, la documentació 
acreditativa de l’accés i la connexió a la xarxa pot ésser aportada en qualsevol mo-
ment del procediment administratiu posterior a la presentació de la sol·licitud.

14.3. Per poder sol·licitar la declaració d’utilitat pública juntament amb l’auto-
rització energètica i la declaració d’impacte ambiental, la persona promotora ha 
d’acreditar que disposa, com a mínim, de l’acord amb els propietaris del 85% de la 
superfície privada ocupada. En cas contrari, la declaració d’utilitat pública s’ha de 
demanar un cop obtinguda l’autorització energètica.»

2.11. Es modifica l’article 15 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, que que-
da redactat de la manera següent: 

«Article 15. Suficiència i idoneïtat, informació pública i consultes
15.1. L’òrgan competent en matèria d’energia i els òrgans competents en matè-

ria d’agricultura, paisatge, medi ambient, urbanisme i cultura han de comprovar, en 
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el termini d’un mes, la suficiència i la idoneïtat de la documentació aportada per la 
persona promotora. Si cal, l’òrgan competent en matèria d’energia ha de recollir les 
peticions d’esmena i millora i les ha de traslladar a la persona promotora, d’acord 
amb la normativa general de procediment administratiu. En donar resposta a la sufi-
ciència i la idoneïtat de la documentació aportada, l’òrgan ambiental ha de comuni-
car a l’òrgan competent en matèria d’energia la llista d’entitats i administracions que 
han de ser consultades als efectes de l’avaluació d’impacte ambiental.

L’òrgan competent en matèria d’energia ha de traslladar la resposta de la persona 
promotora als òrgans competents descrits al paràgraf anterior perquè es pronunciïn en 
un termini de 15 dies sobre si la documentació és adequada i suficient per a l’inici de 
la informació pública. En cas que dins aquest termini es rebi alguna observació, l’òr-
gan competent en matèria d’energia la traslladarà al promotor perquè hi doni resposta. 
En el supòsit que, superat el termini de 15 dies, no consti resposta dels òrgans com-
petents, l’òrgan substantiu pot continuar la tramitació d’acord amb l’apartat següent.

15.2. Un cop esmenades totes les deficiències, l’òrgan competent en matèria 
d’energia inicia el tràmit d’informació pública durant un període mínim de 30 dies. 
L’anunci d’informació pública ha de detallar que té efectes sobre els procediments ad-
ministratius següents: el procediment per a l’obtenció de l’autorització administrativa 
prèvia i de construcció del parc eòlic o la planta solar fotovoltaica i, si escau, per a la 
seva declaració d’utilitat pública; el procediment per a l’autorització del projecte d’ac-
tuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, i el procediment d’avaluació 
d’impacte ambiental del projecte del parc eòlic o de la planta solar fotovoltaica».

15.3. Paral·lelament al tràmit d’informació pública, l’òrgan competent en matèria 
d’energia efectua el tràmit d’audiència a les administracions i entitats que puguin re-
sultar afectades i sol·licita als organismes i a les empreses de serveis públics o d’in-
terès general que emetin un informe sobre la part que els pugui afectar. En tot cas, 
s’han de consultar els departaments competents en matèria de patrimoni cultural i 
en matèria d’agricultura. Aquests informes s’han d’emetre en el termini d’un mes. 
Si no s’emeten en el termini assenyalat, es poden prosseguir les actuacions corres-
ponents. Quan la persona promotora hagi sol·licitat la declaració d’utilitat pública, es 
consideren també persones interessades les persones titulars dels béns i drets afec-
tats. En tots els casos, l’òrgan competent en matèria d’energia ha de sol·licitar infor-
me a l’ajuntament o als ajuntaments en l’àmbit dels quals es pretengui implantar el 
parc eòlic o la planta solar fotovoltaica.»

15.4. El Departament competent en matèria d’energia ha de donar trasllat de les 
al·legacions i els informes rebuts en els tràmits d’audiència, consulta i informació 
pública a la persona promotora, que hi ha de donar resposta en el termini de 30 dies.

15.5. El Departament competent en matèria d’energia, en el termini de 15 dies, 
ha de donar trasllat de les al·legacions i els informes rebuts en els tràmits d’audiència, 
consulta i informació pública i les respostes de la persona promotora als departaments 
competents en matèria d’urbanisme, de paisatge i d’avaluació ambiental i als ajunta-
ments afectats perquè, en el termini d’un mes, puguin formular les seves observacions.»

2.12. S’afegeixen els punts 10 i 11 a l’apartat a) de l’annex 1 del Decret llei 
16/2019, de 26 de novembre, amb el text següent: 

«10. Documentació que acrediti el compliment del requisit de l’oferta de partici-
pació local, si escau.

11. Documentació que acrediti la disponibilitat o el compromís de disponibilitat 
de més del 50% dels terrenys agrícoles privats sobre els quals es projecta la cimen-
tació dels aerogeneradors, si escau.»

2.13. S’afegeixen els punts 10 i 11 a l’apartat b) de l’annex 1 del Decret llei 
16/2019, de 26 de novembre, amb el text següent: 

«10. Documentació que acrediti el compliment del requisit de l’oferta de partici-
pació local, si escau.
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11. Documentació que acrediti la disponibilitat o el compromís de disponibilitat 
de més del 50% dels terrenys agrícoles privats sobre els quals es projecta la instal·-
lació fotovoltaica, si escau.»

2.14. S’afegeixen dos nous apartats al punt 3 de l’annex 3 del Decret llei 16/2019, 
de 26 de novembre, amb el text següent: 

«En el cas de projectes de plantes solars fotovoltaiques que afectin sòls de valor 
agrològic alt i d’interès agrari elevat, el promotor ha de presentar imatge del mapa 
de sòls 1/25.000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya amb la delimitació 
superposada de la instal·lació i de la línia d’evacuació per mitjà d’una capa en format 
digital «shape» utilitzant l’eina QGIS. Si no hi ha mapa, el promotor ha de presentar 
un Estudi edafològic i el Mapa de classificació de capacitat agrològica del sòl de la 
superfície afectada per la instal·lació i per la línia d’evacuació, d’acord amb el siste-
ma d’avaluació de sòls de classes de capacitats agrològiques. En aquest cas, la imatge 
del mapa amb la delimitació superposada de la instal·lació i de la línia d’evacuació 
també es farà per mitjà d’una capa en format digital «shape» utilitzant l’eina QGIS.»

Article 3. Modificació de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic
3.1. S’afegeix un apartat c) bis a l’article 19 de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, amb 

el redactat següent: 
«c) bis Aprovar l’objectiu que com a mínim el 30% de l’energia elèctrica renova-

ble de nou desenvolupament a implantar en l’horitzó de l’any 2030 sigui distribuïda 
i participada en la propietat o el finançament per la ciutadania, les petites i mitjanes 
empreses, les administracions locals, les operadores i comunitats energètiques ciu-
tadanes i les comunitats d’energies renovables.»

3.2. Es modifica l’apartat 1 b) de l’article 19, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«b) Promoure les energies renovables, que s’han de desenvolupar, sempre que 
sigui possible, aprofitant espais ja alterats per l’activitat humana a fi de minimitzar 
l’ocupació innecessària del territori i prioritzar l’ocupació de les cobertes de les edi-
ficacions i altres construccions auxiliars, incloses les pèrgoles dels aparcaments de 
vehicles, i l’ocupació del sòl diferent del no urbanitzable, i, dins el sòl no urbanitza-
ble, els espais agraris en desús.»

3.3. Es modifica l’apartat 6 de l’article 19, que queda redactat de la manera se-
güent: 

«6. La planificació territorial sectorial de les energies renovables per a la gene-
ració solar i eòlica ha de preveure mesures que minimitzin els impactes derivats 
de l’elevada demanda de sòl que requereix la implantació d’aquestes energies i les 
seves línies d’evacuació. La planificació energètica i la de mitigació del canvi cli-
màtic s’elaboraran de manera integrada. S’ha de prendre en consideració especial 
el principi de justícia social en relació amb aquelles persones, col·lectius, sectors 
econòmics i territoris que puguin resultar més afectats per la transició energètica.»

Article 4. Mesures en matèria d’autoconsum d’energia elèctrica
4.1. Les instal·lacions fotovoltaiques de generació elèctrica i connectades a la 

xarxa de transport o distribució en la modalitat d’autoconsum sense excedents que 
disposin d’un dispositiu que no en permeti l’abocament i no requereixin avaluació 
d’impacte ambiental no requereixen autorització administrativa, de construcció i 
d’explotació, sense perjudici de la declaració responsable exigible conforme a la re-
glamentació tècnica que se’ls apliqui, i sense perjudici de la intervenció administra-
tiva ambiental o urbanística que els pugui correspondre. Aquestes instal·lacions han 
de situar-se sobre cobertes o pèrgoles o en les parcel·les en sòl urbà.

4.2. Als efectes de l’article 8 del Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es 
regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum 
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d’energia elèctrica en relació amb la modificació del contracte d’accés per a aquells 
subjectes consumidors connectats a baixa tensió, en què la instal·lació generadora si-
gui de baixa tensió i la potència instal·lada de generació sigui menor de 100 kW, que 
realitzin autoconsum, la documentació acreditativa de la inscripció al Registre d’Au-
toconsum de Catalunya té la consideració de documentació remesa per l’Adminis-
tració de la Generalitat. Les empreses distribuïdores i comercialitzadores d’energia 
elèctrica no poden requerir documentació addicional per dur a terme la modifica-
ció del contracte d’accés de l’autoconsumidor associat. En el supòsit d’instal·lacions 
col·lectives, la persona titular de la instal·lació ha d’aportar l’acord de repartiment i 
l’acord de compensació d’excedents a l’empresa distribuïdora al mateix temps que 
se sol·licita el Codi d’autoconsum.

Article 5. Creació de la Taula de Diàleg Social de les Energies 
Renovables
Es crea la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables que té com a objecte 

l’estudi i la identificació, per a la posterior elevació a les administracions competents, de 
les propostes de mesures de compensació pública entre els territoris rurals i les zones 
urbanes densament poblades en què, un cop maximitzades les polítiques locals d’im-
plantació d’energies renovables, no es pugui garantir assolir el 50% de la seva demanda 
elèctrica amb generació elèctrica renovable de proximitat en l’horitzó de l’any 2030.

Article 6. Composició i funcionament de la Taula de Diàleg Social de les 
Energies Renovables
El funcionament i la composició de la Taula de Diàleg Social de les Energies 

Renovables s’aprova per ordre de la persona titular del departament competent en 
matèria d’energia. La Taula ha de comptar amb representants municipals i del món 
associatiu local. També hi han de ser representades les associacions d’energies re-
novables (eòlica i solar), els petits productors d’energies renovables, les cooperatives 
energètiques ciutadanes, les organitzacions professionals agràries, les cooperatives 
agroalimentàries i les entitats ecologistes.

Disposició addicional primera. Pla territorial sectorial 
El Govern ha d’acordar la formulació del Pla territorial sectorial per a la gene-

ració elèctrica eòlica i fotovoltaica, les seves línies d’evacuació i els seus elements 
d’emmagatzematge en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’a-
quest Decret llei. Aquest pla ha de determinar la producció d’energia de cada co-
marca en funció de la seva demanda i tenint en compte criteris de solidaritat inter-
comarcal per assolir els objectius a nivell global.

Disposició addicional segona. Publicació de dades agrícoles 
El departament competent en matèria d’agricultura ha de publicar a la seva pà-

gina web les dades relatives a les superfícies de secà i regadiu de les comarques 
de Catalunya i el percentatge d’ocupació de la superfície agrícola corresponent a 
les plantes autoritzades en el termini de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor 
d’aquest Decret llei.

Disposició addicional tercera. Supervisió dels gestors de les xarxes 
de distribució d’energia elèctrica

La Direcció General d’Energia, com a òrgan competent en la supervisió de l’acom-
pliment de les funcions dels gestors de les xarxes de distribució d’energia elèctrica 
que exerceixen la seva activitat a Catalunya, ha de vetllar perquè els gestors esmen-
tats justifiquin davant l’Administració les denegacions de connexió a la xarxa de fins 
a 25 KV per als projectes de potència igual o inferior a 5 MW, d’acord amb la nor-
mativa vigent. Amb aquesta finalitat, s’ha de constituir una Comissió de Seguiment 
entre l’Administració i els gestors de les xarxes de distribució d’energia elèctrica.
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Disposició addicional quarta
El Govern ha de crear, en el termini de 3 mesos, un grup de treball per a la cons-

titució d’una empresa energètica pública basada en fonts d’energia renovable.

Disposició transitòria primera. Aplicació de les mesures de millora 
de  l’acceptació social als projectes en tràmit 

1. Els projectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques el tràmit d’informa-
ció pública dels quals no s’hagi iniciat a la data d’entrada en vigor d’aquest Decret 
llei han de complir els requisits establerts a l’article 11 del Decret llei 16/2019, de 26 
de novembre, en els termes següents: 

a) El requisit relatiu a l’oferta de participació local s’ha d’acreditar en qualsevol 
moment del procediment administratiu previ a l’obtenció de l’autorització adminis-
trativa prèvia.

b) El requisit relatiu a la disponibilitat o el compromís de disponibilitat dels ter-
renys s’ha d’acreditar amb caràcter previ a l’inici del tràmit d’informació pública.

2. Les persones promotores que no puguin complir l’apartat anterior poden desis-
tir de la seva sol·licitud en el termini de tres mesos a comptar des de l’entrada en vigor 
d’aquest Decret llei i tenen dret a la devolució de les garanties econòmiques presenta-
des per tramitar la sol·licitud d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució.

Disposició transitòria segona. Procediments en tràmit
1. Les persones que hagin presentat una sol·licitud de consulta prèvia a l’empara 

de l’article 11 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, i no hagin obtingut un pro-
nunciament de la Ponència poden presentar la seva sol·licitud d’acord amb l’article 14.

2. Els procediments d’autorització administrativa per a la implantació d’un parc 
eòlic o d’una planta solar fotovoltaica iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest De-
cret llei el tràmit d’informació pública dels quals encara no s’hagi iniciat a la data d’en-
trada en vigor d’aquest Decret llei es regeixen per les previsions d’aquest Decret llei.

Disposició derogatòria. Es deroga l’article 11 del Decret llei 16/2019, 
de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica 
i  l’impuls a les energies renovables.

Es deroga l’apartat 2 de la disposició transitòria tercera de la Llei 3/2019, de 17 
de juny, dels espais agraris.

Disposició final primera
El Govern ha d’impulsar, en el termini de tres mesos, les modificacions legis-

latives necessàries per facilitar la implantació de fonts d’energia renovable en els 
edificis.

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i les ciutadanes als quals sigui d’aplicació 
aquest Decret llei cooperin en el seu compliment, i que els tribunals i les autoritats 
als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 26 d’octubre de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Teresa Jordà 

i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Antecedents del Decret llei
1. Decret llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les 

energies renovables distribuïdes i participades.
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2. Petició inclusió del Projecte de Decret llei d’acceleració del desplegament de 
les energies renovables distribuïdes i participades, a l’Ordre del dia del Govern.

3. Informe justificatiu de la necessitat extraordinària i urgent del projecte de De-
cret Llei d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i 
participades.

4. Informe jurídic en relació amb el projecte de decret llei d’acceleració del des-
plegament de les energies renovables distribuïdes i participades.

5. Informe de la Direcció General de Pressupostos.
6. Ordre d’inserció al DOGC.
7. Certificat del secretari del Govern sobre la aprovació de la iniciativa 

 SIG21ACC1788 - Projecte de decret llei d’acceleració del desplegament de les ener-
gies renovables distribuïdes i participades.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el condicionament de l’itinerari 
per carretera entre les Borges Blanques i l’eix Occidental
250-00359/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 19736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2021

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Pau Juvillà Ballester, diputat, Montserrat Vi-

nyets Pagès, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució pel condicionament 
de l’itinerari les Borges Blanques-Eix Occidental (C-12), per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2007 es va aprovar el Pla Territorial Parcial de Ponent (PTPP. L’esmentat 

PTPP determina un seguit d’actuacions a les vies estructurants primàries, ja sigui 
condicionaments integrals, condicionaments de trams, i fa constar específicament 
l’eix les Borges Blanques-C12 que ha d’ajudar a superar els problemes de vertebra-
ció interna de les Garrigues i la seva connectivitat amb el Priorat i la Ribera d’Ebre.

L’esmentat pla fa constar que: «les Garrigues presenten un dèficit històric de do-
tació de xarxa viària estructurant primària, com demostra el fet que bona part dels 
seus municipis es trobin a més de 25 km d’un accés a la xarxa bàsica.»

Dins de les prioritats, les premisses per a una política infraestructural en clau 
territorial el text, dins de les vies estructurals primàries, el fixa condicionament 
de l’itinerari les Borges Blanques-Eix Occidental (C-12) per Castelldans, el Cogul, 
Granyena de les Garrigues i Torrebesses.

El setembre d’aquest any els municipis de les Garrigues Altes, es van sumar a la 
reivindicació que ja havien fet la Comunitat de municipis del Segrià Sec demanant 
la creació de l’Eix transversal de Ponent.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Que, seguint amb allò descrit en el PPTP s’estableixi com una prioritat el con-

dicionament de l’itinerari les Borges Blanques-Eix Occidental (C-12) per Castell-
dans, el Cogul, Granyena de les Garrigues i Torrebesses.

2. Que els treballs per aquest condicionament s’iniciïn no mes tard de l’agost de 2022.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Pau Juvillà Ballester, Montserrat Vinyets Pa-

gès, diputats, GP CUP-NCG

Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori del Pla 
de l’Avellà, de Cabrera de Mar
250-00360/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 19959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Elena Díaz Torrevejano, diputada del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la reobertura 
del consultori local del Pla de l’Avellà de Cabrera de Mar, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha posat de manifest les mancances 

del nostre sistema sanitari, ja molt mal ferit per les retallades continuades al pressu-
post de sanitat pels diversos governs de la Generalitat dels darrers deu anys.

A conseqüència de la pandèmia es va procedir a realitzar tancaments i a reor-
denar el sistema d’atenció primària de tot el territori, afectant de manera especial a 
petits municipis com és el cas de Cabrera de Mar.

A Cabrera de Mar es van tancar els dos consultoris mèdics existents al municipi, el 
del nucli urbà i el del Pla de l’Avellà, a l’inici de la pandèmia per a les consultes mèdi-
ques a adults, deixant exclusivament hàbils els serveis de pediatria a ambdós centres.

Aquests dos consultoris donen servei a una població adulta de més de 4.000 ha-
bitants, que des de fa gairebé dos anys han de desplaçar-se fins al municipi de Vi-
lassar de Mar per ser atesos pels serveis d’atenció primària.

A mitjans del mes d’octubre d’aquest any s’han recuperat els serveis d’atenció 
primària al centre del nucli urbà per les persones adultes, però el centre del Pla de 
l’Avellà continua tancat i només es manté obert per serveis de pediatria.

El Pla de l’Avellà és una de les zones més poblades del municipi, on hi viu gran 
part de la població. Una població de la qual més del 20% té més de 65 anys. Per 
bona part d’aquesta població, la gent més gran, amb problemes de mobilitat o la gent 
més vulnerable, l’accés al nucli urbà (així com al centre de Vilassar de Mar) és molt 
complicat o del tot impossible. Per aquesta part de la població no és igual l’accessi-
bilitat als recursos que ofereix l’atenció primària; qüestió que suposa un greuge per 
la seva salut particular, així com també pel sistema sanitari primari, donat que un 
dels seus objectius principals es el de la prevenció i protecció de la salut.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reobrir el consultori mèdic del Pla de l’Avellà de Cabrera de Mar, de forma 

immediata.
2. Garantir el retorn dels serveis prestats al consultori local del Pla de l’Avellà 

que hi havien abans de la pandèmia, com a punt de partida.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portáveu, Assumpta Escarp Gibert, Elena Díaz Torreve-

jano, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la supressió del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya
250-00361/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 20047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2021

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

Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución de supresión del Consejo Audiovisual 
de Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Primero. El Consejo Audiovisual de Cataluña, según lo dispuesto en el art. 82 

del Estatuto de Autonomía de Cataluña, es la autoridad reguladora independiente en 
el ámbito de la comunicación audiovisual pública y privada.

El Consejo Audiovisual de Cataluña, según lo dispuesto en su Estatuto Orgánico 
y de Funcionamiento, en el marco de las competencias de la Generalidad, debe ve-
lar por el respeto de los derechos y las libertades que, en el ámbito de los medios de 
comunicación audiovisual de radiodifusión sonora, televisión y cualquier otro siste-
ma de transmisión de sonido o imagen, son reconocidos en la Constitución y en el 
Estatuto de autonomía. En especial debe garantizar el cumplimiento de la normativa 
reguladora de la programación y la publicidad, y de las condiciones de las concesio-
nes, así como el cumplimiento de la eficacia y observancia de la normativa europea 
y de los tratados internacionales relativos a esta materia.

La Constitución Española reconoce y protege en su artículo 20, entre otros, el 
derecho fundamental a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, opi-
niones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, así 
como el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier 
medio de difusión. Asimismo, establece que estos derechos no pueden restringir-
se mediante ningún tipo de censura previa.

Los excesos a la libertad de expresión deben ser controlados por los órganos ju-
risdiccionales y no por un ente cuyos miembros han sido nombrados por los partidos 
políticos. Deben ser los juzgados y los tribunales de justicia los que determinen si 
una información es manifiestamente falsa, calumniosa o injuriosa, y en su caso, la 
sanción o la pena a imponer.

Segundo. Los miembros del Consejo Audiovisual de Cataluña son elegidos por 
el Parlamento Autonómico por una mayoría de dos tercios, a propuesta, como mí-
nimo, de tres grupos parlamentarios. El Presidente del Consejo es elegido también 
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por el Parlamento, por una mayoría de dos tercios, entre los miembros que integran 
el Consejo. El Vicepresidente del Consejo es elegido por el propio Consejo entre los 
miembros que lo integran.

Al contrario de lo acontecido hasta la fecha, los miembros del Consejo deben te-
ner absoluta independencia en su labor respecto del poder político para el ejercicio 
de su función pública. Parece difícil esgrimir el valor de independencia cuando son 
precisamente los partidos políticos quienes eligen directamente a los miembros del 
Consejo. Es un hecho fehaciente que la mayoría de los miembros que han pasado 
por Consejo Audiovisual de Cataluña han ostentado cargos en diferentes sedes par-
lamentarias en representación de partidos políticos. La labor independiente de los 
miembros del Consejo, así como de su Presidente y Vicepresidente, se ve seriamente 
cuestionada en tanto que las sinergias que dan resultado a su elección están generadas 
por los intereses políticos e ideológicos de los partidos que conforman el Parlamento.

Tercero. Desde su creación, el Consejo Audiovisual de Cataluña ha estado salpi-
cado por numerosos escándalos y ha recibido importantes reveses judiciales por una 
serie de actuaciones arbitrarias que guardan relación directa con el posicionamiento 
político de sus miembros.

A modo de ejemplo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de 
Barcelona dictó una sentencia que anuló el acuerdo del Consejo Audiovisual de Ca-
taluña nº 96/2017, de 18 de octubre, que había dado su visto bueno a la actuación de 
una Locutora que había utilizado los micrófonos de una Radio Pública para alertar 
de la presencia de vehículos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en tareas de 
policía judicial. La sentencia concluía que había quedado acreditado que la adopción 
del Acuerdo del CAC nº 96/2017, de 18 de octubre, se había alcanzado prescindiendo 
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y de las normas que 
contenían reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegia-
dos, por lo que el acuerdo del CAC fue declarado nulo de pleno derecho.

Cuarto. La existencia del CAC supone un altísimo coste que se antoja absoluta-
mente prescindible. El presupuesto del Consejo Audiovisual de Cataluña para el año 
2020 fue de 5.879.403,88 euros, y los sueldos de los altos cargos supusieron hasta 
705.000€, lo que significa que hasta un 12% del total del presupuesto fue destinado 
a pagar nóminas de altos cargos. Su presupuesto e impacto en las arcas públicas es 
incompatible con la racionalidad, efectividad y exclusividad que se le exige a la Ad-
ministración Pública.

Quinto. En definitiva, el CAC se ha demostrado como un órgano ineficiente, pues 
trata de suplir la labor que tienen encomendadas los órganos jurisdiccionales; falto 
de imparcialidad y al servicio de los partidos políticos, pues son estos quienes de-
signan a los miembros que lo componen; y económicamente insostenible. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Vox en Cataluña 
presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Único. Suprimir el Consejo Audiovisual de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 27 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Alberto Tarradas Paneque, diputado, GP VOX
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Proposta de resolució sobre la supressió d’alts càrrecs de la Generalitat
250-00362/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 20095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2021

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución relativa la supresión de altos cargos de la Generalitat de Cataluña, para que 
sea sustanciada ante la Comissió d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
A fecha 2 de julio de 2021, la relación de altos cargos y personal eventual de 

confianza de la Generalitat de Cataluña es de 312 personas, cifra que no incluye a 
aquellos que forman parte de empresas públicas dependientes de la administración 
catalana bajo esta modalidad de contratación laboral.

La relación de altos cargos y personal eventual de confianza de la Generalitat de 
Cataluña tiene un coste para el erario público de 25.238.770,84 euros anuales, una cifra 
realmente disparatada atendiendo los graves desequilibrios macroeconómicos que su-
fre la administración catalana y las grandes necesidades que sufren miles de catalanes.

El salario medio de un alto cargo de la Generalitat de Cataluña es de 80.893,49 
euros anuales, cifra que, por poner sólo un ejemplo, supera a la retribución de un 
vicepresidente del Gobierno de España.

Pocos ciudadanos en Cataluña entienden que el presidente de la Generalitat de 
Cataluña gane casi 45.000 euros más al año que el presidente del Gobierno de Es-
paña o que el delegado territorial del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en las 
Tierras del Ebro gane más que el ministro de Asuntos Exteriores de España.

El exceso de personal eventual podría reducirse sin que ello supusiera un grave 
inconveniente para la gestión pública. La Generalitat de Cataluña cuenta con exce-
lentes funcionarios públicos de carrera capaces de suplir e incluso mejorar muchas 
de las tareas que realizan los altos cargos nombrados de manera «digital».

Además, una notable reducción de personal eventual implicaría reducir notable-
mente el gasto público, mejorar la eficiencia del modelo público de gestión y ayu-
daría a proyectar una mejor imagen de la administración catalana en la que muchos 
ciudadanos perciben un exceso de nepotismo, enchufe y amiguismo.

Reducir a la mitad el número de altos cargos y personal eventual de la Generali-
tat de Cataluña y aplicar una minoración de sus salarios en un 35 por ciento reduci-
ría el gasto público de personal en unos 17 millones de euros, cifra nada desdeñable 
que podría destinarse a políticas sociales o a combatir la lacra del desempleo juvenil.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Instar a la Consejería de Economía a impulsar una reducción del 50 

por ciento de altos cargos y del personal eventual de confianza en aras de reducir el 
gasto público, mejorar la imagen del sector público y eficiencia de la administración 
de la Generalitat de Cataluña.

Segundo. Reducir un 35% el salario medio de los altos cargos y personal even-
tual de la Generalitat de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 27 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX
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Proposta de resolució sobre la defensa de l’escola diferenciada
250-00363/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 20116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2021

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución en defensa de la escuela diferenciada, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde hace años Cataluña vive inmersa en una espiral de anomalía educativa. 

Escuelas e institutos han protagonizado episodios continuados de adoctrinamiento 
partidista e ideológico: adulteración del itinerario curricular y del contenido de li-
bros de texto, politización de la inspección educativa y de los proyectos educativos 
que deben imponerse.

Por otro lado, los sucesivos Gobiernos de la Generalidad han ido amenazando 
desde hace más de veinte años a la escuela concertada en general, y al modelo de 
escuela diferenciada en particular, con la retirada de los conciertos para intentar 
imponer un modelo de educación partidista, con la consiguiente pérdida de libertad 
educativa de cientos de miles de familias.

Esta grave afrenta atenta contra el libre ejercicio del derecho constitucional re-
conocido en el artículo 27.3 de la Constitución Española: «Los poderes públicos ga-
rantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.»

Dentro del abanico de modelos educativos existentes la educación diferenciada 
aparece como un modelo igual de respetable que los demás, que responde a la de-
manda de cientos de familias que han optado por elegir ese modelo en concreto para 
la educación de sus hijos.

La defensa de la escuela diferenciada no va en detrimento de otros modelos edu-
cativos. La formación académica que plantean las escuelas públicas, las concertadas 
mixtas, las concertadas diferenciadas y las privadas son todas y cada una de ellas mo-
delos educativos de éxito, necesarios y adecuados en el marco de una sociedad plural.

Ante los numerosos ataques que recibe la escuela diferenciada por parte del Go-
vern, cabe decir que en la mayoría de estos colegios repartidos por todo el mundo el 
porcentaje de rendimiento escolar de los alumnos es muy elevado. Sin ir más lejos, 
el Informe «PISA para colegios» de la asociación europea OCDE ha galardonado 
durante estos dos últimos años al colegio Fuenllana de Alcorcón –de educación di-
ferenciada– reconociéndose como el colegio de mayor rendimiento académico de 
España. Sus alumnas destacaron en lectura, matemáticas y ciencias respecto a otros 
centros educativos nacionales.

Es conveniente tener en cuenta que el modelo de educación diferenciada está 
avalado por el Convenio Internacional de la UNESCO contra la segregación escolar, 
suscrito además por todos los estados de la Unión Europea.

Actualmente en más de veinte países y en los cinco continentes –Australia, Bra-
sil, Canadá, India, Irlanda, Japón, Méjico, Nueva Zelanda, Singapur, Eslovaquia, 
Tailandia, Reino Unido, Uruguay, Estados Unidos de América, entre otros– hay 
centenares de colegios de educación diferenciada de todo tipo: públicos y privados, 
laicos y adscritos a alguna confesión religiosa.

La denominación del modelo diferenciado como «escuela segregadora» por par-
te del Govern de la Generalitat y de la mayoría de partidos políticos es fruto del des-
conocimiento de la realidad de los centros diferenciados. De forma torticera utilizan 
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el término «segregar» cuando se refieren a la escuela diferenciada, un modelo de 
organización escolar presente en la mayoría de los países de Europa y avalado por 
todos los tratados internacionales de referencia en materia educativa.

Asimismo, es una grave irresponsabilidad la utilización del término «segregar» 
ya que tiene una connotación penal, delictiva. Señala a miles de personas, familias, 
profesores, personal administrativo, de mantenimiento, cocina y limpieza tachándo-
les de delincuentes o colaboradores con la práctica delictiva.

Los estudiantes que se forman bajo el modelo diferenciado son tan libres de es-
tereotipos sexistas como el resto de estudiantes; todo lo contrario de lo que significa 
estudiar bajo una educación «segregada». Defender que el único modelo educativo 
válido ha de ser el público, laico y mixto es tener una visión segregadora, dogmática 
y propia de regímenes totalitarios.

La eliminación del concierto de la educación diferenciada concertada en Catalu-
ña no sólo afectará a los más de 4.000 estudiantes y sus familias, sino también cau-
sará un perjuicio económico en más de 2.000 personas aproximadamente que con-
forman el personal educativo de docentes y personal de administración y servicio.

Asimismo, esta medida tiene un trasfondo elitista y discriminatorio: desfigura 
un derecho constitucional y lo convierte en un privilegio al que solo pueden acceder 
quienes estén en condiciones de asumirlo. La realidad es que no todas las economías 
familiares tienen la capacidad para mantener a sus hijos en un modelo diferenciado 
si se suprime el concierto y, entonces, sí tendría visos de convertirse en una escuela 
solo apta para niveles adquisitivos altos.

Con todo, suprimir el concierto a proyectos que están demostrando una calidad 
educativa es un gran retroceso, tanto desde el punto de vista de la educación como 
desde el punto de vista de la mejora de la sociedad para todos. La eliminación de 
los conciertos empobrecerá la educación y por tanto la sociedad, ya que muchas fa-
milias tendrán que elegir obligatoriamente una enseñanza distinta a la que quieren.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Respetar el derecho constitucional a escoger el modelo educativo y ga-

rantizar el concierto educativo a las escuelas con un modelo de educación diferen-
ciada en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre el personal de neteja dels centres 
sanitaris i sociosanitaris
250-00364/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC

Reg. 20185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2021

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre el personal de neteja dels centres 
sanitaris i sociosanitaris de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut, amb el text següent: 
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Exposició de motius
El personal dels serveis de neteja ha estat i és un pilar fonamental per a fer front 

a la pandèmia de la Covid-19, com ho és sempre en tota assistència sanitària. El go-
vern va voler reconèixer l’activitat i l’esforç extraordinari de tots els professionals 
sanitaris mitjançant una gratificació extraordinària que va incloure el personal dels 
serveis de neteja dels centres on el Departament en té les competències, és a dir els 
centres ICS i els que pertanyen al SISCAT. No obstant, aquesta gratificació no s’ha 
pogut fer efectiva a tot aquell personal que no té aquesta vinculació laboral directa 
ni amb l’ICS ni amb els centres del SISCAT.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana presenten la següent

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
– Estudiar els mecanismes que puguin permetre fer efectiu el pagament de gra-

tificació Covid als professionals dels Serveis de Neteja als quals no s’ha pogut fer 
efectiva.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2021, sobre la 
Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell: Seguiment del Pla de 
viabilitat 2014-2023, corresponent a l’exercici del 2018
256-00010/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 20163 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 02.11.2021

L’Informe de fiscalització 17/2021, sobre la Fundació Sant Hospital de la Seu 
d’Urgell: Seguiment del Pla de viabilitat 2014-2023, corresponent a l’exercici del 
2018 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest 
BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 09.11.2021 al 22.11.2021).
Finiment del termini: 23.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.11.2021.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/226336291.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/226336291.pdf
http://: Seguiment del Pla de viabilitat 2014-2023, corresponent a l’exercici del 2018
http://: Seguiment del Pla de viabilitat 2014-2023, corresponent a l’exercici del 2018
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3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2021, sobre els 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit dels ens locals, 
corresponent a l’exercici del 2018
258-00008/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 20164 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 02.11.2021

L’Informe de fiscalització 18/2021, sobre els expedients de reconeixement extra-
judicial de crèdit dels ens locals, corresponent a l’exercici del 2018 pot ésser consul-
tat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 09.11.2021 al 29.11.2021).
Finiment del termini: 30.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.11.2021.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/226336292.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/226336292.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL G MIXT

Reg. 19711 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.11.2021

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Lorena Roldán Suárez ha estat designada membre de la Comissió de Polítiques de 
Joventut.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Composició de la Comissió de la Infància
411-00002/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL G MIXT; GP ERC

Reg. 19709; 20134 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.11.2021

Reg. 19709

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputa-
da Eva Parera i Escrichs ha estat designada membre de la Comissió de la Infància.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Reg. 20134

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comu-
nica que els diputats Najat Driouech Ben Moussa, Jaume Butinyà i Sitjà, Bartomeu 
Compte Masmitjà, Ángeles Llive Cruz ha estat designats membres de la Comissió 
de la Infància.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional 
i Estructural
406-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP VOX; G MIXT; GP ERC

Reg. 19599; 19707; 20128 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.11.2021

Reg. 19599

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, 
comunica que la diputada María Elisa García Fuster ha sido designada miembro y 
portavoz de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural.

Palacio del Parlamento, 25 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Reg. 19707

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Eva Parera i Escrichs ha estat designada membre de la Comissió d’Estudi sobre el 
Racisme Institucional i Estructural.

Així mateix, comunica que la diputada Eva Parera i Escrichs ha estat designa-
da portaveu del Grup Mixt a la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i 
Estructural.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Reg. 20128

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Najat Driouech Ben Moussa i el diputat Ruben Wagensberg Ramon 
han estat designats membres de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional 
i Estructural.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del delta 
de l’Ebre
406-00003/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL G MIXT

Reg. 19708 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.11.2021

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, va comunicar que el diputat 
Alejandro Fernández Álvarez havia estat designat membre de la Comissió d’Estudi 
sobre la Protecció del Delta de l’Ebre (CEPDE).

A través del present escrit, comunica a la Mesa que el diputat Alejandro Fernán-
dez Álvarez serà el portaveu del Grup Mixt a la Comissió d’Estudi sobre la Protec-
ció del Delta de l’Ebre (CEPDE).

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
406-00004/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL G MIXT; GP ERC; GP PSC-UNITS; GP VOX; 

G MIXT

Reg. 19706; 19863; 19960; 20175; 20184 / Coneixement: Mesa del Parlament, 

02.11.2021

Reg. 19706

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Lorena Roldán Suárez ha estat designada membre de la Comissió d’Estudi sobre el 
Model Policial.

Així mateix, comunica que la diputada Lorena Roldán Suárez ha estat designada 
portaveu del Grup Mixt a la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Reg. 19863

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Chakir el Homrani Lesfar i Pau Morales i Romero han estat desig-
nats membres de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Reg. 19960

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
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comunica que la diputada Judit Alcalá González ha estat designada membre de la 
Comissió d’Estudi sobre el Model Policial.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 20175

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, co-
munica que el diputado Andrés Bello Sanz ha sido designado miembro de la Comis-
sió d’Estudi sobre el Model Policial.

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Reg. 20184

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat membre de la Comissió d’Estudi so-
bre el Model Policial.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 
d’un Sistema Educatiu Inclusiu
406-00005/13

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 19963 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.11.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, co-
munica que el diputat Raúl Moreno Montaña ha estat proposat president de la Co-
missió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS; GP ERC

Reg. 19961; 20129 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.11.2021

Reg. 19961

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que els diputats Raúl Moreno Montaña, Esther Niubó Cidoncha ha estat 
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designats membres de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema 
Educatiu Inclusiu.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 20129

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na, d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Mònica Palacín i París, Jordi Albert i Caballero han estat designats 
membres de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 5/XIV, sobre les polítiques 
d’habitatge
390-00005/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 20075 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament, 

02.11.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 5/XIV, sobre les polítiques d’habi-
tatge (tram. 390-00005/13), us informo del següent:

En primer lloc, cal assenyalar que l’informe de control de compliment relatiu a 
l’apartat 1.b) s’ha lliurat ja en el termini que el mateix apartat especificava. I que l’in-
forme de compliment del punt 1.d) es presentarà en el termini previst en el mateix.

En segon lloc i pel que fa a la resta de la Moció, en relació a l’apartat 1.a), s’estan 
portant a terme mesures com la modificació del Programa Reallotgem, que incor-
pora, als casos favorables de les meses d’emergències pendents d’habitatge, els casos 
de famílies vulnerables en procés de desnonament, amb contractes de lloguer assu-
mits per la Generalitat per a garantir la resolució de la situació d’exclusió residencial 
o evitar la pèrdua de l’habitatge.

Així mateix, més enllà de les polítiques estrictament assistencials a què es re-
fereix l’apartat (que l’any 2020 van suposar al voltant de 60.000 ajuts concedits 
per import d’aproximadament 110 M€), el Govern continua impulsant, pel que fa a 
l’ampliació del parc d’habitatge social, l’exercici del dret de tanteig i retracte (3.228 
habitatges des de finals de 2015 per part de l’AHC, per import de 171 M€), o la pro-
moció, amb la nova convocatòria de foment de l’habitatge protegit dotada amb 20 
M€ per a l’inici a curt termini de 1.000 habitatges.

Alhora, es mantenen, en l’àmbit del suport financer, els préstecs bonificats ava-
lats per l’ICF i l’AHC, que ronden els 250 M€ destinats a fomentar l’exercici del dret 
de tanteig i retracte i la promoció d’habitatge de lloguer social. I, pel què fa a l’ob-
jectiu d’incrementar en 5.000 habitatges anuals el parc públic en els propers 4 anys, 
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la concreció de la mesura tindrà espai en la proposta de pressupost per a l’exercici 
de 2022, atenent alhora als objectius quantitatius que en aquest àmbit plantegi el Pla 
Territorial Sectorial d’Habitatge (PTSH).

Pel que fa referència a l’apartat 1.c); l’import establert com objectiu es troba re-
collit a l’acord de formació del Govern i al Pla de Govern de la XIV legislatura. La 
distribució de la procedència de l’import definit com a objectiu dependrà però, de la 
configuració del pressupost per a 2022 i exercicis posteriors.

Per acabar i respecte a la resta de la Moció, també us faig saber que en aquests 
moments, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) està mantenint contactes 
amb la SAREB en relació als habitatges ja cedits i altres que es podrien traspassar 
en el marc del conveni subscrit anteriorment. També, s’està en procés de revisió dels 
convenis de col·laboració amb entitats financeres en matèria de cessió d’habitatges, 
amb l’objectiu de mantenir-los i ampliar-los. I, pel que fa la proposta de recuperació 
que l’acord situa l’any 2022, amb pressupost i calendari per a l’any 2023, el Govern 
destaca que en primer lloc, cal esclarir la situació relacionada amb les cessions d’ha-
bitatges i els convenis vigents i exhaurits, per posteriorment, en funció de la situació, 
estudiar la viabilitat jurídica i pressupostària per a entomar un pla d’obtenció en els 
termes de l’acord.

Barcelona, 22/10/2021
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Moció 6/XIV, sobre les polítiques per 
a garantir el dret a l’habitatge
390-00006/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 20098 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 6/XIV, sobre les polítiques per a 
garantir el dret a l’habitatge (tram. 390-00006/13), us informo del següent:

En primer lloc, cal assenyalar que l’informe de control de compliment relatiu a 
l’apartat 1.a) s’ha lliurat ja en el termini que el mateix apartat especificava. I que l’in-
forme de compliment del punt 1.b) es presentarà en el termini previst en el mateix.

En segon lloc, i pel que fa a la resta dels apartats de la Moció, respecte a l’acord 
recollit a l’apartat 1.c), amb les organitzacions socials pel dret a l’habitatge a fi de 
recuperar el més aviat possible i per mitjà d’una llei, l’abast de totes les mesures que 
estableix el Decret 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’ac-
cés a l’habitatge, aquest s’està desplegant mitjançant la tramitació d’una iniciativa 
parlamentària presentada en forma de Proposició de Llei, i per tant, constitueix un 
mandat parlamentari en execució.

En relació a l’apartat 1.d), la Generalitat a través de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, manté oberts mecanismes de coordinació amb entitats financeres, filials 
immobiliàries i fons d’inversió titulars d’habitatges amb casos en que d’acord amb 
el Decret Llei 17/2019, es va determinar que fos preceptiva l’aplicació del Lloguer 
Social Obligatori.

Alhora, sobre l’apartat 1.e) de la moció, heu de saber que aquesta mesura s’es-
tà impulsant des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) en compliment 
de la normativa vigent, bàsicament la Llei 24/2015, la Llei 4/20216 i el Decret Llei 
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17/2019, desplegant-se quan s’acredita que els ocupants compleixen els requisits de 
vulnerabilitat i els poden demostrar.

Així mateix, el Programa Reallotgem també dóna cabuda a casos de persones 
o unitats familiars amb vulnerabilitat acreditada que es trobin en aquesta situació i 
obtinguin resolució favorable de la Mesa d’emergències

Pel què fa a l’apartat 1.f) i per similitud també l’apartat 1.n), cal destacar que 
l’AHC ha reforçat els equips tècnics i humans per tal de desplegar les tasques d’ins-
pecció de contractes de lloguer, amb l’objectiu de comprovar el compliment de la 
normativa. En el marc d’aquesta tasca, ja s’han efectuat gestions sobre centenars de 
contractes que podrien vulnerar alguns dels preceptes de la Llei 11/2020, i ja s’han 
obert diligències en més de 100 contractes.

Respecte a l’apartat 1.g) s’han portat a terme diverses iniciatives de comunica-
ció i difusió en aquesta línia. Un exemple és la Guia sobre la normativa adreçada al 
conjunt dels ciutadans, disponible al web de la Generalitat. Així mateix, la Genera-
litat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i l’Agència Catalana 
del Consum (ACC), ha traslladat als col·legis professionals d’API, als d’administra-
dors de finques de Catalunya i als principals portals immobiliaris, la necessitat de 
complir la normativa.

També, i sobre l’apartat 1.h) us informo que el Govern està treballant en aquests 
moments, en la proposta de Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’exer-
cici de 2022, i que pel que fa a l’àmbit de l’habitatge es preveu que aquest s’incre-
menti.

Per altra banda, sobre l’apartat 1.i) heu de saber que s’han posat en marxa diver-
ses iniciatives amb aquest objectiu; entre les quals destaca el Programa Reallotgem, 
al que ja ens hi hem referit, que vol oferir una solució residencial a les famílies amb 
resolució favorable de les meses d’emergències pendents d’habitatge, i que consis-
teix en localitzar, a través dels ajuntaments, habitatges del mercat convencional per 
tal de destinar-los a aquests casos, assumint la Generalitat el cost econòmic que 
l’Ajuntament té per la localització de l’habitatge, i el lloguer de l’habitatge, a preu de 
referència. La Generalitat lloga a la propietat per un mínim de 5 anys, amb garantia 
de cobrament. Les persones o famílies beneficiàries aporten la quantia que corres-
pongui d’acord amb la seva situació de vulnerabilitat social.

Sobre l’apartat 1.j), us informo que s’està portant a terme a través de la tasca 
de coordinació existent entre els serveis socials municipals i la Direcció Operativa 
d’Actuacions d’Urgència en matèria d’Habitatge de l’AHC, en la qual la mediació 
per a evitar el desnonament, ocupa un paper protagonista i destacat.

En relació a l’apartat 1.k) m’és grat d’informar que s’ha ampliat l’abast del Pro-
grama Reallotgem per a incloure-hi casos de persones o famílies amb procediment 
de desnonament obert, per tal que la Generalitat faci una mediació amb la propietat 
i assumeixi el contracte de lloguer, a preu de referència, per un mínim de 5 anys i 
amb garantia de cobrament per la propietat, amb l’objectiu d’aconseguir que el des-
nonament s’aturi i la persona o família afectada pugui romandre a l’habitatge.

Amb tot, i pel què fa l’apartat 1.l), la proposta de Protocol, un cop treballada 
pels departaments de Presidència, Justícia, Interior i Drets Socials, s’ha enviat al 
TSJC per a que hi faci les seves aportacions. Posteriorment, hi hauran d’intervenir 
els consells dels col·legis d’advocats i procuradors. I també, es donarà trasllat a les 
associacions de municipis i a l’Ajuntament de Barcelona per a que hi facin les seves 
aportacions.

Sobre l’apartat 1.m), en relació amb la possibilitat d’establir límits temporals de 
les llicències, cal esmentar que s’ha proposat incloure a la Llei de mesures 2022 una 
disposició addicional a la Llei de turisme que estableixi que els ajuntaments poden 
regular les activitats d’allotjament turístic en habitatges d’ús turístic i en llars com-
partides, mitjançant ordenances municipals que puguin establir requisits particulars, 
i fixar limitacions temporals i períodes màxims de vigència de l’habilitació per a 
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exercir aquestes activitats, sempre que aquesta regulació es justifiqui d’acord amb la 
Directiva de Serveis i la seva transposició.

Aquesta disposició, que ja està prevista per a l’Ajuntament de Barcelona, es pro-
posarà estendre-la a tots els ajuntaments, i s’emmarca en la competència prevista 
a l’article 84.2.i) de l’Estatut d’Autonomia i a l’article 236.1 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, de regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de 
tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal 
i turístic i foment de l’ocupació, de conformitat amb la normativa reguladora del 
lliure accés a les activitats de serveis i a l’exercici d’aquestes activitats.

Sobre el supòsit que es plantegés establir un règim d’autorització prèvia per ini-
ciar l’activitat, la normativa turística no és l’instrument adequat per establir un rè-
gim d’autorització per a l’exercici de l’activitat turística, atès que la normativa bà-
sica estatal que estableix les raons imperioses d’interès general per poder justificar 
l’establiment d’aquest règim, són l’ordre públic, la seguretat pública, la salut pública 
i la protecció del medi ambient d’acord amb l’article 17.1.a) de la Llei 20/2013, de 9 
de desembre, de garantia de la unitat de mercat, i no es poden dictar a l’empara del 
títol competencial de turisme.

Tanmateix, mitjançant el planejament urbanístic es poden establir limitacions a 
l’exercici d’aquesta activitat per a garantir la reserva d’espais destinats a habitatge 
residencial, d’acord amb la finalitat del planejament d’ordenació dels diferents usos 
en el sòl.

Per acabar, i respecte a l’apartat 1.o) de la Moció, us informo que la petició que 
inclou aquest acord es va formular al Govern de l’Estat en les diferents comissions 
bilaterals. De moment, el Govern de l’Estat únicament ha acceptat prorrogar la me-
sura fins a 31 d’octubre de 2021. La data final de suspensió dels desnonaments s’ha-
via prorrogat, per Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, fins el 9 d’agost d’aquest 
mateix any. I posteriorment, per Reial decret llei 16/2021, de 3 d’agost, pel qual 
s’adopten mesures de protecció social per fer front a situacions de vulnerabilitat so-
cial i econòmica, es va establir una extensió de la pròrroga del termini de la suspen-
sió dels desnonaments, fins al 31 d’octubre de 2021. La petició d’ampliar-ho fins a l’1 
de gener de 2022, tal i com estableix la Moció aprovada, ja s’ha fet.

Barcelona, 22 d’octubre de 2021
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Moció 7/XIV, sobre l’assoliment 
dels objectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, 
del canvi climàtic
390-00007/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 19494 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.11.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 7/XIV, sobre l’assoliment dels ob-
jectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic (tram. 
390-00007/13), us informo del següent: 

En relació amb l’apartat a), el Projecte de decret llei d’acceleració del desplega-
ment de les energies renovables sota un model distribuït i participat per la ciutadania 
contempla la creació de la taula de diàleg social de les energies renovables. Aques-
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ta taula tindrà com a objectiu l’estudi i la identificació, per a la posterior elevació a 
les administracions competents, de les mesures de compensació entre els territoris 
rurals i les zones urbanes densament poblades en les que, un cop maximitzades les 
polítiques locals d’implantació d’energies renovables, no es pugui garantir assolir el 
50% de la seva demanda elèctrica amb generació elèctrica renovable de proximitat 
en l’horitzó del 2030.

Pel que fa a l’apartat b), l’esmentat Projecte contempla també la necessitat d’in-
corporar mesures de minimització de l’impacte social del desplegament de les ener-
gies renovables.

Per una banda, es fa una atenció especial als projectes que poden constituir la 
base del model energètic d’autosuficiència connectada en xarxa entre municipis on 
els projectes de fins a 5 MW connectats a la xarxa de mitja tensió de 25 KV esde-
venen essencials. Així, el decret estableix mesures de simplificació en la tramitació 
administrativa dels projectes de potència inferior o igual a 5 MW, alhora que es con-
templa l’obligació de la companyia distribuïdora a la que es vulgui connectar el parc 
renovable de justificar davant de l’administració la denegació, si és el cas, de l’accés 
a la xarxa quan es posicioni en aquest sentit. En aquest sentit, es crea una comissió 
de seguiment entre la Direcció General d’Energia (DGE) i l’empresa E-distribución 
Redes Digitales per analitzar mensualment projecte per projecte la denegació de 
l’accés a la xarxa per evacuar la producció elèctrica.

Per altra banda, per als projectes superiors a 5 MW s’establirà l’obligació que 
els seus promotors facin una oferta de participació en la propietat o finançament del 
20% del projecte a les persones i empreses properes a la instal·lació. En aquest sen-
tit, les entitats jurídiques que compleixin amb les característiques de la directiva del 
mercat interior de l’electricitat pel que fa a la definició de comunitats energètiques 
ciutadanes on, un mínim de 50 socis visquin a la rodalia del projecte, o bé complei-
xin amb les característiques de les comunitats energètiques renovables d’acord amb 
la directiva de renovables, en podran demanar una participació.

Referent a l’apartat c), l’aprovació del Decret llei 16/2019 d’emergència climàtica 
i d’impuls a les energies renovables no va preveure la necessitat de dotar de recursos 
humans addicionals per a la seva tramitació. Així, un any i mig després de la seva 
aprovació, s’han presentat un total de 600 projectes a la consulta prèvia de l’ade-
quació de l’emplaçament. La potència elèctrica total d’aquests projectes suma una 
potència nova a instal·lar de 12 GW. És important destacar que la potència elèctrica 
total instal·lada a Catalunya al llarg dels darrers 100 anys suma un total de 13 GW, 
considerant tres grups nuclears, les centrals hidroelèctriques dels Pirineus promo-
gudes per la Canadenca, els cicles combinats del litoral de Barcelona i St. Adrià, 
entre d’altres.

En aquest sentit, i d’acord al volum que suposen aquestes tramitacions, des de la 
DGE s’està treballant per tal d’incorporar de forma urgent més recursos humans al 
programa d’autoritzacions d’instal·lacions elèctriques de la DGE que donin respos-
ta a la implementació de les mesures legislatives del nou model energètic. Aquestes 
persones es distribuiries entre els serveis territorials de Lleida, Tarragona, Terres de 
l’Ebre, Barcelona i, en menor mesura, Girona atès que és la demarcació de Catalu-
nya on s’han presentat menys projectes.

En relació amb l’apartat d), el Projecte de decret llei d’acceleració del desplega-
ment de les energies renovables sota un model distribuït i participat per la ciutadania 
contempla, també, el que disposa la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels Espais Agraris, 
en relació a la protecció dels espais agraris, i disposa que s’han de preservar els sòls 
agronòmicament més valuosos i productius, i s’han de protegir els espais d’alt va-
lor agrari. Aquesta protecció es fa incorporant criteris agronòmics que tindran en 
compte la classe edafològica dels sòls i, a partir d’aquesta classificació, estableix uns 
percentatges màxims d’ocupació que s’aplicarà en un àmbit comarcal en funció de 
la classe de sòl i de si són de secà o regadiu, 
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Per tal de prioritzar la utilització de sòls urbans i industrials, els projectes que 
s’hi instal·lin i no sol·licitin la declaració d’utilitat pública ni declaració d’impacte 
ambiental només es regiran per la legislació energètica en la que es contempla un 
tràmit administratiu molt més senzill.

Pel que fa a l’apartat e), el Projecte de decret llei ja contempla l’eliminació de 
l’autorització administrativa prèvia a les instal·lacions fotovoltaiques de generació 
elèctrica i connectades a la xarxa de transport o distribució en la modalitat d’auto-
consum sense excedents i que disposin d’un dispositiu que no en permeti l’aboca-
ment.

El text també establirà obligacions en matèria d’autoconsum a les comercialit-
zadores i distribuïdores per tal que la única documentació que es requereixi per al 
traspàs de la informació dels comptadors del distribuïdor al comercialitzador, així 
com el canvi de contracte amb la comercialitzadora, sigui el justificant d’estar inscrit 
en el Registre d’Autoconsum de Catalunya. Aquesta mesura vol eliminar el calvari 
que determinades companyies energètiques sotmeten a les famílies que volen exer-
cir el seu dret a compensar l’energia elèctrica que produeixen en excés i s’aboca a 
la xarxa elèctrica.

En el mateix sentit, properament el Govern disposarà d’una línia d’ajuts per fo-
namentar l’autoconsum.

Referent a l’apartat f), de l’anàlisi dels prop de 600 avantprojectes d’energies 
renovables que s’han presentat a la Ponència d’Energies Renovables per identificar 
la idoneïtat de l’emplaçament, s’observa que part d’aquests són promoguts per em-
preses públiques de l’estat italià, de l’estat de Noruega, de fons d’inversió de l’estat 
de Qatar, o de l’estat francès, entre d’altres. La sobirania energètica entesa com la 
necessitat que els ciutadans de Catalunya decideixin el model energètic que volen 
desplegar i decideixin quin control en volen exercir requereix que la nació de Cata-
lunya pugui disposar de part de la propietat de l’energia elèctrica que es generarà en 
territori català, amb recursos energètics captats en sòl català i on l’energia elèctrica 
s’evacuarà en una xarxa elèctrica que es finança amb els impostos i peatges que pa-
guen els ciutadans de Catalunya.

La transició energètica implicarà una major electrificació del mix energètic. 
L’electrificació serà cada vegada més estratègica és necessari que la Generalitat de 
Catalunya en tingui el control i el poder de decisió. En aquest sentit, el Govern de 
la Generalitat està treballant en la necessitat d’analitzar l’àmbit d’actuació d’una 
energètica pública que ha d’esdevenir una de les principals eines per transformar el 
model energètic.

Pel que fa a l’apartat g), en el marc dels fons europeus Next Generation s’ha pre-
vist una línia específica d’actuacions en barris, en àmbits estratègics com la reha-
bilitació amb criteris d’eficiència energètica o el foment de la promoció d’habitatge 
social i assequible.

Així mateix, i tal com reflecteix el Pla de Govern, existeix la voluntat d’impulsar, 
si cal al marge dels fons europeus Next Generation, projectes específics en barris 
amb dificultats per a facilitar-hi la realització d’actuacions de rehabilitació amb cri-
teris d’eficiència energètica.

Referent a l’apartat h), el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural (DACC) està treballant en el Projecte de llei de transició energètica on es con-
templa la creació i disseny de la futura Agència Catalana. En aquest sentit, la crea-
ció de la nova Agència donarà compliment a la Llei del canvi climàtic, que recull 
la necessitat que l’actual Institut Català d’Energia (ICAEN) prepari les «estructures 
conceptuals i tecnològiques per a transformar-se en una agència catalana amb capa-
citat de governança, regulació i control sobre el Pacte Nacional per a la Transició 
Energètica de Catalunya».

En relació amb l’apartat i) el Govern, a través de l’ICAEN, ja ha publicat la reso-
lució d’ajuts a l’adquisició de vehicles elèctrics i desplegament d’infraestructura de 
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recàrrega corresponent a la component 1 del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia amb un import de 65,7 M€.

Pel que fa a les components 7, desplegament i integració de les energies reno-
vables, i la component 8, d’infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·li-
gents i desplegament de la flexibilitat i l’emmagatzematge del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia; l’ICAEN està treballant per publicar la resolució 
d’ajuts a sistemes d’autoconsum, emmagatzematge i instal·lacions tèrmiques renova-
bles amb un import de 114 M€.

Pel que fa a l’apartat j) i per una banda, l’Institut Català de Finances (ICF) dis-
posa de diversos productes per finançar projectes de generació d’energia renovables, 
adreçada a diferents col·lectius. Concretament: 

– ICF EcoVerda. Préstecs per a autònoms, empreses o entitats (públiques o priva-
des) amb seu social o operativa a Catalunya per a la realització d’inversions sosteni-
bles i respectuoses amb el medi ambient o necessitats de circulant que impulsin pro-
jectes d’economia verda, economia circular i/o eficiència energètica, entre d’altres. 
Són préstecs que poden cobrir fins al 100% de la inversió, d’import entre 0,5 M€ i 
fins a 2,5 M€ per projecte privats, i d’entre 2,5 M€ i 10 M€ per a projectes públics. 
Per projectes d’import superior, es podria cofinançar amb una altra entitat finance-
ra. El termini es de fins a 20 anys per a projectes privats i fins als 30 anys, en el cas 
de projectes públics, amb possibilitat de fins a 2 anys de carència inclosa al termini.

– ICF Avalis verd. Préstecs amb garantia d’Avalis de Catalunya, SGR, per a les 
pimes catalanes que realitzin projectes d’eficiència energètica, d’autoconsum d’ener-
gia fotovoltaica o renovable, de reciclatge o de tractament de residus, així com altres 
iniciatives respectuoses amb el medi ambient. Es tracta de préstecs d’import entre 
25.000€ i 500.000€, a un termini de fins a 10 anys amb fins a 2 anys de carència. 
Avalis és l’interlocutor per a aquesta línies, tant per a les gestions com en cas de 
formalització.

– ICF Habitatge Comunitats. Préstecs per finançar les obres de manteniment 
estructural, accessibilitat i eficiència energètica en comunitats de veïns solvents; és 
a dir, amb una morositat no superior al 5%. L’import serà de fins a 20.000€ per ha-
bitatge amb un mínim de 30.000€ per comunitat i a un termini màxim de 5 anys. 
Aquesta línia és oberta per part de l’ICF però s’està a l’espera de la publicació de la 
resolució de convocatòria d’ajuts per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Durant l’any 2020, el Grup ICF, compromès amb els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible de les Nacions Unides (ODS), va finançar amb 24,5 M€ –7,3 M€ a 
través de línies específiques– projectes d’eficiència energètica, autoconsum i econo-
mia verda i circular (ODS 13). I també va destinar 25,2 M€ finançats en projectes 
d’energia neta i assequible (ODS 7).

Per altra banda, des de la DGE s’està treballant amb la Direcció General d’Eco-
nomia Social i Cooperatives per tal d’identificar programes de suport al desplega-
ment de projectes cooperatius d’energies renovables sota el control ciutadà.

Barcelona, 22 d’octubre de 2021
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca 
i Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre 
la iniciativa de Plataforma per la Llengua de control del català 
a les aules universitàries
354-00061/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 19317).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Recerca i Universitats, 04.11.2021.

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

Sol·licitud de compareixença del síndic major davant la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre el requeriment de 
l’Audiència Nacional a l’ens que presideix amb relació al procediment 
del cas del 3%
356-00297/13

SOL·LICITUD

Presentació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX (reg. 18747).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 03.11.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
de Teleoperadors i Telegestors de Catalunya davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre la situació laboral dels treballadors 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
356-00307/13

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 19950).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè 
d’empresa del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya de Reus davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
la situació laboral dels treballadors del Centre
356-00308/13

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 19951).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.10.2021.
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Sol·licitud de compareixença del delegat sindical de Comissions 
Obreres del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya de la Zona Franca davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre la situació laboral dels treballadors del Centre
356-00309/13

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 19952).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’Irene Fornós Curto, directora del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació laboral 
dels treballadors del Centre
356-00310/13

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 19953).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Ecosistemes 
Forestals i Gestió del Medi davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre el pla de gestió de la caça i les directrius per 
a la protecció i la preservació de l’activitat cinegètica
356-00316/13

SOL·LICITUD

Presentació: Antonio Ramón López Gómez, del GP VOX (reg. 20165).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 03.11.2021.

Sol·licitud de compareixença del director general dels Serveis 
Territorials d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Lleida davant 
la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre els danys causats 
a conreus per fauna salvatge i valori la declaració de l’emergència 
cinegètica
356-00317/13

SOL·LICITUD

Presentació: Antonio Ramón López Gómez, del GP VOX (reg. 20166).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 03.11.2021.
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Sol·licitud de compareixença del president de la Federació Catalana 
de Caça davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre 
les demandes del sector cinegètic
356-00318/13

SOL·LICITUD

Presentació: Antonio Ramón López Gómez, del GP VOX (reg. 20167).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 03.11.2021.

Sol·licitud de compareixença del cap del Servei d’Activitats 
Cinegètiques davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi 
sobre l’estat de les reserves nacionals de caça i les zones de caça 
controlada
356-00319/13

SOL·LICITUD

Presentació: Antonio Ramón López Gómez, del GP VOX (reg. 20168).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 03.11.2021.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Garrell i Guiu, rector 
de la Universitat Ramon Llull, davant la Comissió de Recerca i 
Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies 
de la Universitat
356-00322/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat, Marta Vilalta i Torres, del GP 
ERC (reg. 20612).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 04.11.2021.

Sol·licitud de compareixença de Josep-Eladi Baños Díez, 
rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, 
davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre 
els objectius i les estratègies de la Universitat
356-00323/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat, Marta Vilalta i Torres, del GP 
ERC (reg. 20612).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 04.11.2021.
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Sol·licitud de compareixença d’Alfonso Méndiz Noguero, 
rector de la Universitat Internacional de Catalunya, 
davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre 
els objectius i les estratègies de la Universitat
356-00324/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat, Marta Vilalta i Torres, del GP 
ERC (reg. 20612).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 04.11.2021.

Sol·licitud de compareixença de Rafael Rodríguez-Ponga, rector 
de la Universitat Abat Oliba CEU, davant la Comissió de Recerca 
i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies 
de la Universitat
356-00325/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat, Marta Vilalta i Torres, del GP 
ERC (reg. 20612).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 04.11.2021.

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

Compareixença en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
353-00256/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització 
de les treballadores i els treballadors del sector públic», el 29.10.2021.

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
353-00287/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització 
de les treballadores i els treballadors del sector públic», el 29.10.2021.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre el compliment de les actuacions estadístiques 
corresponents al Programa anual d’actuació estadística per a l’any 
2020
334-00021/13

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 20067 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 02.11.2021

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
D’acord amb el que disposa l’article 13.3 de la Llei 5/2016, de 23 de desembre, 

del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998 d’esta-
dística de Catalunya, us trameto l’informe sobre el compliment de les actuacions es-
tadístiques corresponents al Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2020.

Ben cordialment,

Barcelona, 27 d’octubre de 2021
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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