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Reg. 21247, 22117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.11.2021

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Basha Changue Canalejo, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de modificacio de la llei 11/2014, del 10 d’octubre, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Exposició de motius
El 2 d’octubre del 2014 el Parlament de Catalunya aprova la Llei 11/2014, per ga-

rantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per er-
radicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, fortament empentada per l’activisme  
i associacionisme LGTBI, que entrà en vigor l’11 de d’octubre del mateix any.

Una llei específica i integral que fa seva la necessitat de prevenir i actuar contra les 
discriminacions i violències contra persones homosexuals, transsexuals o bisexuals, 
pionera en el seu moment per la inclusió d’un règim d’infraccions i sancions –el pri-
mer al territori espanyol– que pretén perseguir i castigar les discriminacions en l’àm-
bit dels drets de les persones LGTBI.

Tot i la voluntat política cristal·litzada en l’esmentada Llei, l’evolució del dret po-
sitiu en els darrers anys ha propiciat la gradual desaparició del poder efectiu del seu 
règim sancionador, sent en l’actualitat pràcticament inaplicable. D’una banda, la Llei 
Orgànica 1/2015, de 30 de març, de modificació del Codi Penal, va suposar una im-
portant reforma dels anomenats «delictes d’odi» (articles 510 CP en endavant), tipi-
ficant com a delicte la majoria de les infraccions administratives previstes en la Llei 
11/2014. La prevalença de l’ordre penal sobre l’administratiu, i el principi de non bis 
in ídem, converteix el règim sancionador en simbòlic. D’altra banda, la recent apro-
vació pel Parlament de Catalunya de la Llei 19/2020, de 30 de desembre, d’igualtat  
de tracta i no-discriminació, obliga a una revisió de fons del contingut sancionador de  
la Llei 11/2014 per evitar greuges comparatius. Cal tenir en compte, en aquest sen-
tit, que el principi d’especialitat obliga a aplicar la Llei 11/2014 abans que la Llei 
19/2020, en els casos de LGTBIfòbia.

També s’introdueixen canvis a l’article 19 sobre participació i solidaritat per do-
nar a la llei 11/2014 d’una visió interseccional en relació a la protecció de persones 
migrades, racialitzades i refugiades que formen part de les comunitats LGTBI.

La racialització dels cossos no blancs es veu travessada per diferents eixos 
d’opressió com ara l’estatus migratori, les sol·licituds d’asil/protecció internacional, 
redades per perfil ètnic, el no reconeixement de diferents maneres de viure i sentir 
l’orientació sexual, la identitat de gènere i/o l’expressió de gènere, entre altres.

És important reconèixer les diferents interseccions que travessen les persones 
(ex: edat, país/territori d’origen, estatus migratori, etc) i que en conjunt estan intrín-
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secament lligades entre si, la manca de reconeixement d’això, sobreposa una càrrega 
extra a les persones sexe-gènere/no binàries dissidents. Exemple d’això és el pes que 
recau en les persones migrades, refugiades i/o racialitzades sota el concepte d’«inte-
gració» que estigmatitza, estereotipa i dificulta la convivència en societat.

Tot això es manifesta a través de mecanismes heterogenis de tall majoritària-
ment occidental a l’hora d’avaluar una sol·licitud d’asil on les trajectòries de vida 
queden minimitzades a només procediments que preveuen criteris que no s’adapten 
a les necessitats de les persones que ho sol·liciten. El trencar amb els binarismes de 
gènere significa també reconèixer la multitud de maneres de sentir-se i pensar les 
quals es veuen confrontades amb estereotips culturals de tall occidental que no fan 
sinó dificultar l’accés als serveis i al reconeixement de drets de persones vingudes 
de diferents territoris les quals són vistes com a estranyes o inferiors. Fortament lli-
gat a tot això, es troben els estereotips culturals que minimitzen o eliminen el reco-
neixement d’agència de les persones i la seva capacitat d’afrontar les dificultats que 
suposa migrar, viure i resistir al continent europeu.

És de vital importància introduir programes d’acollida realment adaptats a les 
situacions de les persones sol·licitants de protecció internacional que acompanyin 
més enllà de la burocràcia i les quotes, així com allunyar-se d’estereotips limitants 
que eliminin o limitin les trajectòries i experiències dels qui necessiten aquesta fi-
gura legal per poder escapar de situacions hostils i perilloses. Per això, es necessi-
ten acompanyaments personalitzats on el personal estigui capacitat per comprendre 
aquesta complexitat i on es tingui com a prioritat les veus de les persones usuàries 
dels programes.

Si bé la competència en asil i refugi és de l’estat espanyol, la Generalitat ha jugat 
un rol important en el moment d’implementar programes d’acollida a curt termini a 
municipis majoritàriament rurals amb pocs habitants, tenint en compte només la pro-
blemàtica de l’habitatge. Per això és important la planificació de programes d’acolli-
da que contemplin les necessitats específiques i especials de les persones travessades 
per identitats sexe-gènere dissidents que formin part dels programes esmentats.

A més, s’afegeix una Disposició Adicional per substituir en el tot el text la pa-
raula transgènere per la nomenclatura trans* per adequar-se a tot l’espectre sexual i 
de gènere de les persones que transicionen, tot garantint la igualtat de tracte i la no 
discriminació independentment de l’especificitat de dita transició.

La present modificació neix, per tant, de les necessitats que s’acaben d’anome-
nar: retornar a la Llei 11/2014, i especialment el seu règim sancionador, el seu con-
tingut originari, amb una revisió de l’articulat que permeti la seva aplicació al marge 
del Dret penal, dins el marc competencial de la Generalitat de Catalunya, i amb una 
visió interseccional dels drets fonamentals a la igualtat de tracte i la no discrimina-
ció contra el col·lectiu LGTBI coincident amb l’esperit de la Llei 19/2020.

Per tot aixó, el Grup Parlamentari CUP– Un Nou Cicle Per Guanyar presenta la 
següent Proposició de llei de modificació de la llei 11/2014, del 10 d’octubre per ga-
rantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erra-
dicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia: 

Article 1
Es modifica l’article 5 de la llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets 

de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent: 

«Article 5. Clàusula general antidiscriminatòria
1. Les administracions públiques de Catalunya adoptaran les mesures necessà-

ries per posar en valor la diversitat sexo-afectiva i familiar, contribuint a la visibili-
tat, la igualtat, la no discriminació i la participació en tots els àmbits de la vida de 
les persones LGTBI.
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2. Les administracions públiques de Catalunya fomentaran el reconeixement ins-
titucional i la seva participació en els actes commemoratius de la lluita per la igual-
tat real i efectiva de les persones LGTBI.

3. Les administracions públiques de Catalunya podran fer ús de la bandera 
 LGTBI, així comqualsevol altre símbol, distintiu o ensenya específica dels diferents 
col·lectius que hi pertanyen, en edificis i espais públics, especialment amb motiu de 
les dates commemoratives relacionades amb la història de la comunitat LGTBI.»

Article 2
Es modifica l’article 6 de la llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets 

de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homo-
fòbia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent: 

«Article 6. Principis orientadors de l’actuació dels poders públics.
[...]
m) Promoure la visibilitat i reconeixement institucional, fent ús de la bandera 

LGTBI, així com qualsevol altre símbol, distintiu o ensenya específica dels dife-
rents col·lectius que hi pertanyen en edificis i espais públics, especialment amb 
motiu de les dates commemoratives relacionades amb la història de la comunitat 
LGTBI.»

Article 3
Es modifica l’article 19 de la llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets 

de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent: 

«Article 19. Participació i solidaritat
1. En els eixos de les polítiques de cooperació i foment de la pau i dels drets hu-

mans que dugui a terme la Generalitat, és de cabdal importància el reconeixement 
de la lluita dels drets de les persones LGTBI, les seves experiències, problemàtiques 
i denúncies als diferents territoris del món, especialment aquells on hi ha persecu-
ció, discriminació, manca de reconeixement de drets bàsics com la vida, la salut  
i la integritat.

2. S’han d’impulsar les actuacions següents: 
a) Reconeixement de les diferents formes de concebre l’orientació sexual, la 

identitat de gènere i/o l’expressió de gènere de les persones migrants, refugiades i/o 
racia litzades; tenint una atenció especial amb les seves trajectòries, vivències, cre-
ences i altres eixos que els travessen per tal d’impulsar programes d’atenció d’acord 
amb les seves realitats i necessitats en temes com ara la migració i el refugi.

[...]
c) Implementar programes de formació a l’administració pública en temes de 

migració, protecció internacional i antiracisme en relació estreta amb l’orientació 
sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere.»

Article 4 
Es modifica l’article 31 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets 

de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent: 

«Article 31. Concepte d’infracció.
1. Són infraccions administratives en l’àmbit dels drets de les persones LGBTI les 

accions o omissions tipificades per aquesta llei i compreses dins l’àmbit material de 
competència de la Generalitat o dels ens locals de Catalunya, sempre que no cons-
titueixin delicte.»
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Article 5. 
Es modifica l’article 32 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets 

de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent: 

«Article 32. Concurència amb l’ordre jurisdiccional penal
2. En els casos en què l’òrgan administratiu consideri que les infraccions poden 

ésser constitutives de delicte, ho ha de comunicar al Ministeri Fiscal o a l’òrgan ju-
dicial competent i suspendre el procediment sancionador fins que l’autoritat judicial 
no dicti sentència ferma o resolució que posi fi al procediment, o fins que el Minis-
teri Fiscal no comuniqui la improcedència d’iniciar o de continuar les actuacions. 
En els casos en què no s’estimi l’existència de delicte, l’òrgan administratiu ha de 
continuar el procediment sancionador i considerar provats els fets que ho hagin es-
tat en seu judicial.»

Article 6. 
Es modifica l’article 34 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets 

de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent: 

«Article 34. Infraccions
1. Les infraccions poden ésser lleus, greus o molt greus d’acord amb el que esta-

bleix aquesta llei, sempre que no siguin constitutives de delicte.
[...]
3. Són infraccions lleus: 
a) Emetre expressions, entonar càntics, sons o consignes o exhibir pancartes, 

símbols,emblemes o llegendes que, per llur contingut o per les circumstàncies en què 
s’emeten, s’entonen, s’exhibeixen o es fan servir, incitin, fomentin o facilitin d’alguna 
manera comportaments discriminatoris per causa de l’orientació sexual, la identitat 
de gènere o l’expressió de gènere.

b) Les declaracions, els gestos o els insults proferits en l’espai públic que suposin 
un tracte vexatori contra una persona o la seva família per causa de l’orientació se-
xual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere.

c) Emetre intencionadament expressions vexatòries que tinguin connotacions 
homofòbiques, bifòbiques o transfòbiques, o fomentin la discriminació per motius 
d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere en mitjans de comuni-
cació, en discursos o en intervencions públiques.

d) Portar a terme actes que comportin aïllament, rebuig o menyspreu públic, no-
tori i explícit de persones per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere o 
l’expressió de gènere. 

e) No facilitar la tasca dels serveis d’inspecció de l’Administració en el compli-
ment dels mandats d’aquesta llei, o negar-se parcialment a col·laborar amb llur ac-
ció investigadora. 

f) Incórrer amb la conducta en irregularitats formals per inobservança de les 
disposicions d’aquesta llei i de la normativa que la desplegui.

[...]
4. Són infraccions greus: 
a) Fer servir expressions vexatòries contra les persones o llurs famílies, per cau-

sa de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, d’una mane-
ra intencionada i reiterada.

b) Malmetre o destruir objectes o propietats de persones o de llurs famílies per 
causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere, o expressió de gènere, sempre 
que aquestes accions no constitueixin delicte.

c) Malmetre el mobiliari públic amb pintades que continguin insults, expressions 
vexatòries o símbols que provoquin rebuig o el menyspreu de les persones del col-
lectiu LGTBI.
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d) Impedir a una persona, d’una manera intencionada, la realització d’un tràmit 
o l’accés a un servei públic o establiment obert al públic per causa de l’orientació 
sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere d’aquesta persona.

e) Emetre intencionadament i reiteradament expressions vexatòries que tinguin-
connotacions homofòbiques, bifòbiques o transfòbiques, o fomentin la discriminació 
per motius d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere en mitjans 
de comunicació, en discursos o en intervencions públiques.

f) Emetre intencionadament a través de xarxes socials expressions vexatòries o 
insults contra una persona, per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere  
o l’expressió de gènere.

g) Difondre, a la via pública o dins d’un edifici, material o llibres amb contin-
gut discriminatori per motius d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de 
gènere.

h) Abstenir-se d’intervenir, les persones que tinguin atribuït el deure d’inter-
venció, davant qualsevol forma de discriminació contra una persona del col·lectiu 
 LGTBI. 

i) La reiteració en la comissió d’una infracció lleu.
[...]
5. Són infraccions molt greus: 
a) L’assetjament o el comportament agressiu cap a persones o llurs famílies per 

causa del’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere.
b) Convocar espectacles públics o activitats recreatives que tinguin com a objecte 

la incitació a l’odi, la violència o la discriminació de les persones LGBTI.
c) La promoció, la difusió i la realització de qualsevol intervenció mèdica, psico-

lògica, espiritual i/o professional que tingui entre les seves finalitats la de modificar 
l’orientació sexual i/o identitat de gènere d’una persona. Per a la comissió d’aquesta 
infracció serà irrellevant el consentiment prestat per la persona sotmesa a aquestes 
teràpies. 

d) La reiteració en la comissió d’una infracció greu.»

Article 7. 
Es modifica l’article 35 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir els drets 

de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent: 

«Article 35. Sancions i Reparacions.
1. Les infraccions que estableix aquesta llei se sancionen amb les multes se-

güents: 
a) Infraccions lleus, entre 300 i 10.000 euros.
b) Infraccions greus, entre 10.001 i 40.000 euros.
c) Infraccions molt greus, entre 40.001 i 500.000 euros.
2. En cas que una discriminació es produeixi en dependències de l’Administració 

o en mitjans de comunicació públics, incloses les plataformes virtuals, la persona 
o el grup responsables hauran de fer una manifestació pública de desgreuge, en el 
mateix espai o per mitjà dels mateixos canals, per tal de reparar el dany a la dignitat 
de la persona objecte de discriminació.

3. Per la comissió d’infraccions greus, l’òrgan que resolgui l’expedient sanciona-
dor pot imposar, a més de la multa corresponent, una o més d’una de les sancions 
accessòries següents: 

a) Prohibició de rebre ajuts o subvencions públics, per un període de com a mà-
xim un any.

b) Prohibició de contractar amb l’Administració de la Generalitat i amb els orga-
nismes i ens públics que en depenen, per un període de com a màxim un any.
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4. Per la comissió d’infraccions molt greus, l’òrgan que resolgui l’expedient sancio-
nador pot imposar, a més de la multa corresponent, una o més d’una de les sancions 
accessòries següents: 

a) Prohibició de rebre ajuts o subvencions públics, per un període de com a mà-
xim dos anys, que en cas de reincidència o reiteració es pot allargar fins a un màxim 
total de cinc anys, inclosa la cancel·lació total o parcial dels ajuts o subvencions ja 
reconeguts

b) Prohibició de contractar amb l’Administració de la Generalitat i amb els or-
ganismes i els ens públics que en depenen, per un període d’entre un any i un dia  
i tres anys.

[...]
6. Totes les víctimes d’una infracció tipificada en aquesta llei tenen dret a una 

reparació integral del dany sofert.
a) La reparació es pot constituir en mesures pecuniàries i mesures simbòliques.
b) La reparació pecuniària del dany sofert per la víctima de la infracció serà a 

càrrec del responsable, sense perjudici de la sanció imposada.
c) Les administracions públiques han de dur a terme mesures satisfacció, rehabi-

litació i no repetició, que inclouen mesures simbòliques com ara actes de commemo-
ració, de reconeixement públic i de rebuig. Aquestes mesures es podran dur a terme 
tot i que la resolució del procediment sancionador sigui desfavorable per falta de 
responsable conegut. 

d) Si la resolució d’un procediment sancionador instruït en virtut d’aquesta llei 
imputa la responsabilitat de la infracció a una autoritat o càrrec públic o a personal 
al servei de les administracions públiques, l’administració afectada haurà de pro-
moure les mesures de reparació simbòlica més adequades en atenció a les circums-
tàncies del cas.»

Article 8. 
Es modifica l’article 36 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets 

de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent: 

«Article 36. Responsables
1. Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta llei les persones fí-

siques majors de 14 anys, o jurídiques públiques o privades que, per acció o omissió, 
incorren en els supòsits d’infracció establerts per aquest capítol.

2. Quan una persona física menor de 14 anys cometi qualsevol de les infrac-
cions tipificades per aquesta llei, l’administració pública competent adoptarà mesu-
res d’interès social i valor educatiu que tinguin la finalitat de conscienciar la persona 
infractora en matèria d’igualtat i no discriminació contra el col·lectiu LGTBI.

3. Quan l’edat del responsable sigui d’entre 14 i 18 anys, respondran solidària-
ment de la sanció i la reparació els pares o mares, tutors o tutores, acollidors o aco-
llidores i guardadors o guardadores de dret o de fet.

4. La responsabilitat és solidària quan hi hagi diversos responsables i no sigui pos-
sible determinar el grau de participació de cadascun en la comissió de la infracció.»

Article 9. 
Es modifica l’article 37 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets 

de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent: 

«Article 37. Prescripció
1. Les infraccions tipificades de lleus per aquesta llei prescriuen al cap de dotze 

mesos; les tipificades de greus, al cap de tres anys; i les tipificades de molt greus, al 
cap de quatre anys.

2. Les sancions imposades a l’empara d’aquesta llei prescriuen al cap d’un any si 
són lleus, al cap de quatre anys si són greus i al cap de cinc anys si són molt greus.»
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Article 10. 
S’addiciona l’article 40 a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets 

de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent: 

«Article 40. Mesures substitutòries.
1. La sanció imposada per la comissió d’una infracció lleu o d’una infracció greu 

pot ésser substituïda per l’òrgan que resolgui l’expedient sancionador, amb el con-
sentiment de la persona sancionada, per la cooperació no retribuïda de la persona 
responsable en activitats d’utilitat pública amb interès social i valor educatiu, o en 
tasques de reparació dels danys causats o de suport o assistència a les víctimes de 
discriminació per LGTBIfòbia, o per l’assistència a cursos de formació o sessions 
individualitzades, o per qualsevol altra mesura alternativa que tingui la finalitat de 
conscienciar la persona o persones responsables en matèria d’igualtat de tracte i no 
discriminació del col·lectiu LGTBI i de reparar el dany moral causat a les víctimes.

2. La víctima de la infracció, en els casos en que n’hi hagi, haurà de manifestar 
el seu acord o desacord amb la substitució de la sanció, sense que llur desacord su-
posi necessàriament la impossibilitat de la substitució.»

Article 11. 
S’addiciona l’article 41 a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets 

de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent: 

«Article 41. Mesures alternatives de resolució de conflictes.
1. L’òrgan administratiu haurà d’informar a la víctima i al responsable sobre la 

possibilitat d’iniciar un procés de mediació abans d’incoar, amb caràcter alternatiu 
i subsidiari, el procediment sancionador corresponent.

2. En tot cas, el procés de mediació no exclou les mesures de reparació que re-
gula aquesta llei.»

Article 12. 
S’addiciona l’article 42 a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets 

de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent: 

«Article 42. Drets de la víctima en el procediment sancionador.
La persona afectada per alguna de les infraccions tipificades per aquesta llei té 

dret, en el marc del procediment sancionador, a: 
a) Rebre la comunicació de la incoació del procediment sancionador, amb infor-

mació clara sobre el dret que li correspon d’obtenir una indemnització o una repa-
ració del dany

b) causat per la conducta constitutiva de la infracció i sobre la resta de drets que 
té com a víctima en el procediment sancionador.

c) Rebre tota la informació necessària sobre el possible procés de mediació, i a 
prestar el seu consentiment per participar-hi de manera totalment lliure. c) Rebre les 
al·legacions del presumpte responsable.

d) Accedir al procediment sancionador i obtenir còpia de tot l’expedient.
e) Gaudir d’un tràmit d’audiència per poder formular al·legacions i proposar prova.
f) Obtenir una resolució expressa sobre la forma de reparació del dany causat, 

tret que hi hagi renunciat expressament.
g) Ser escoltada en el cas que es proposi la substitució de la sanció per una me-

sura substitutòria.»

Article 13. 
S’addiciona l’article 43 a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets 

de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent: 
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«Article 43. Procediments en casos de responsabilitat pública
1. En els casos d’infraccions tipificades per aquesta llei en què s’aporti a l’ex-

pedient sancionador un principi de prova del qual s’infereixi que la responsabilitat 
de l’acció pot recaure sobre una autoritat o càrrec públics, o bé sobre un agent de 
l’autoritat, un funcionari o un empleat públic, l’òrgan administratiu competent, tan 
bon punt en tingui coneixement, ha d’adoptar les mesures provisionals pertinents per 
posar fi a la situació de discriminació.

2. En el supòsit a què fa referència l’apartat 1, l’òrgan administratiu competent, 
a banda d’instruir el procediment sancionador que escaigui, ha d’iniciar el proce-
diment disciplinari corresponent, d’acord amb la legislació aplicable, respecte als 
presumptes responsables de la infracció que tinguin la condició de personal al servei 
de les administracions públiques. 

3. Si la resolució d’un procediment sancionador instruït en virtut d’aquesta llei 
imputa la responsabilitat de la infracció a una autoritat o càrrec públic o a  personal 
al servei de les administracions públiques, els fets declarats provats en la resolu-
ció vinculen l’Administració en el procediment de responsabilitat patrimonial que 
s’haurà d’instruir per determinar la indemnització que pugui escaure pels danys  
i perjudicis causats a la víctima de la discriminació.»

Article 14. 
Es modifica l’article 25 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets 

de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor literal següent: 

«Article 25. legitimació per a la defensa del dret a la igualtat de les persones 
LGTBI

1. Tenen consideració de part en els procediments administratius en què calgui 
pronunciar-se respecte d’una situació de discriminació, amb el dret a ser informa-
des i pronunciar-se sobre els fets objecte del procediment, i sempre amb l’autorit-
zació de la persona o persones afectades, les entitats, associacions i organitzacions 
legalment constituïdes que tinguin entre llurs finalitats la defensa i la promoció de la 
igualtat i els drets LGTBI que demanin personar-se en el procediment. Tenen la ma-
teixa consideració els sindicats, les associacions professionals i les organitzacions 
de consumidors i usuaris.»

Article 15. 
S’addiciona la Disposició Adicional Cinquena la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, 

per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i 
per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que queda redactat amb el tenor 
literal següent: 

«Cinquena. Garantia de no discriminació per a persones trans*.
En tot el redactat legal es farà servir el terme trans* per incloure tot l’espectre 

sexual i de gènere de les persones que transicionen, tot garantint la igualtat de tracte 
i la no discriminació independentment de l’especificitat de dita transició.»

Disposició final: Habilitació pressupostària 
El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Basha Changue Canalejo, diputada,  

GP CUP-NCG
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional 
d’Automoció, a Martorell
250-00375/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 21257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.11.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el macro-
centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Empresa i Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
El març del 2015 es va inaugurar el macrocentre de Formació Professional d’au-

tomoció de Martorell. Aquest centre va tenir un cost de gairebé 18 milions de eu-
ros i una capacitat per a 15.000 alumnes. Era una aposta decidida per realitzar un 
centre de referència de la formació d’alumnes que després es poguessin dedicar a la 
indústria de l’automoció.

A dia d’avui, aquest equipament està pràcticament buit. La primera setmana d’oc-
tubre el Servei d’Ocupació de Catalunya òrgan competent en l’equipament va publi-
car la licitació de la gestió del centre després de no presentar-se ningú en una licitació 
prèvia.

Opten dues entitats a la licitació, una Fundació que realitza funcions de lobby en 
defensa de la indústria i una segona opció que depèn financerament de la Generali-
tat. En cap dels dos casos la indústria de l’automoció és la funció principal.

La indústria de l’automoció és una de les principals activitats econòmiques de 
Catalunya i de la que depenen un gran nombre de llocs de treball. A més a més, 
en aquest moment estem immersos en la reconversió del sector, en la que hi ha una 
transformació per fer vehicles més sostenibles.

Així mateix, necessitem crear els espais de formació adequats per tal de fer front 
a aquesta nova demanda laboral i aquest canvi tecnològic, raó per la qual es fa més 
que necessari que macrocentre de Formació Professional d’Automoció d’aquestes 
característiques i situat a Martorell es posi en marxa.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer del centre de la Formació Professional de l’Automoció (CFPA) un centre 

integral de referència del sector que integri la formació professional inicial, contínua 
i ocupacional; en contacte amb les empreses i entitats del 

2. Crear l’Institut Públic de Formació Professional de l’Automoció que integri 
les funcions del CFPA, actualment adscrit al SOC, i dotar-lo dels recursos humans 
i materials suficients per garantir l’oferta de integral de Formació Professional del 
sector, que integri la formació i l’orientació i atengui les demandes del món laboral 
i econòmic
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3.- Garantir que el govern de l’Institut Públic de Formació Professional de l’Auto-
moció sigui participat i integrat pels agents socials i econòmics del sector, adminis-
tracions locals, Generalitat i la comunitat educativa.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

Proposta de resolució sobre la imposició totalitària del català 
a les aules
250-00376/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 21282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.11.2021

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 Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la imposición totalitaria del 
catalán en las aulas, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde la transferencia de la competencia en Educación a las Comunidades Au-

tónomas, Cataluña ha experimentado un retroceso democrático con episodios con-
tinuados de adoctrinamiento separatista e ideológico. La instrumentalización del 
catalán como arma política se ha constituido, entre otros mecanismos, como uno de 
los puntales que sustentan la línea política del Govern de la Generalitat.

Las consecuencias de todo ello se han visto exacerbadas y llevadas al extremo 
en los últimos años, donde el sentimiento supremacista y de discriminación hacia el 
castellano en las aulas ha necesitado del rescate del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña.

Por si fuera poco, la obsesiva catalanización de la escuela se manifiesta sin ver-
güenza en el exorbitado presupuesto de Política Lingüística en comparación con las 
paupérrimas partidas destinadas a infraestructuras escolares o recursos humanos.

Según los presupuestos de la Generalitat de 2020, la Dirección de Política Lin-
güística destinó más de 31 millones de euros únicamente para promocionar el ca-
talán. Todavía más perplejo resulta el Informe de Política Lingüística de 2019, que 
revela cómo los diferentes departamentos de la Generalitat han destinado a financiar 
«la llengua pròpia» un total de 110 millones de euros.

Cataluña cuenta con la enriquecedora personalidad de ser una región bilingüe en 
la que conviven el castellano y el catalán como lenguas propias. Esta realidad his-
tórica y social debe ser preservada y fomentada de forma adecuada por parte de la 
Administración del Estado y de la Administración autonómica, de tal manera que 
se reconozca el patrimonio lingüístico y cultural de nuestra región y se respete la 
libertad lingüística.

Por si fuera poco, el castellano es la lengua oficial de nuestro país y todos tienen 
el derecho y el deber de conocerlo, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución 
Española.

Por tanto, es inconcebible que en Cataluña se recorten los derechos lingüísticos 
de cientos de miles de menores. Hay que garantizar la enseñanza y la expresión ar-
tística de la lengua oficial, defender el derecho a expresarse en castellano, garantizar 
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el derecho de los padres y alumnos a recibir la enseñanza en la lengua que elijan 
y condenar al empobrecimiento cultural por culpa del proyecto rupturista catalán.

Las declaraciones del Conseller d’Educació sobre el Plan de promoción del uso 
de la lengua catalana en los centros educativos el pasado jueves 4 de noviembre ha 
supuesto, de nuevo, una grave amenaza a la libertad educativa. La intención de im-
plantar grupos impulsores que analizarán el contexto lingüístico y los usos lingüísti-
cos de más de 3.000 centros educativos –en las aulas y en los patios– durante cuatro 
años es una auténtica aberración y persecución totalitaria.

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. Suspender la puesta en marcha del Plan de Promoción del uso de la len-

gua catalana en los centros educativos.
Segundo. Respetar el derecho constitucional a expresarse en la lengua común de 

toda España, el castellano, en las aulas y en los patios de las escuelas sin intromisio-
nes ideológicas por parte del Gobierno.

Tercero. Devolver las competencias en materia educativa al Estado.

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre el la manca de suport financer 
al foment, la recerca i la difusió de la llengua de signes catalana 
per l’Administració general de l’Estat
250-00377/13

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT, GP CUP-NCG

Reg. 21444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.11.2021

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

d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, pre-
senta la proposta de resolució següent sobre el compliment per part de l’Administració 
General de l’Estat de donar suport financer al foment, investigació i difusió de la llen-
gua de signes catalana, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura.

Exposició de motius
Les llengües de signes continuen sent relativament desconegudes i mal enteses 

en àmbits socials amplis tot i ser les llengües naturals per a les persones sordes. 
Aquest fer pot comportar efectes greus en l’educació i el desenvolupament normal 
de les persones que utilitzen aquestes llengües.

Fa gairebé dues dècades, concretament l’1 d’abril de 2003, el Consell d’Europa 
va reconèixer la importància dels drets d’aquest col·lectius i va instar els seus Estats 
membres a reconèixer oficialment les llengües de signes com a principal via d’inte-
gració social per al col·lectiu europeu de persones sordes. Aquest reconeixement el 
trobem a dia d’avui en països com Finlàndia, Dinamarca, Suècia, Alemanya, Por-
tugal, entre d’altres.

A Catalunya hi ha un reconeixement normatiu de la llengua de signes que fa dos 
segles que és utilitzada per les persones sordes catalanes. El moviment associatiu ha 
resultat ser una peça clau per cohesionar el col·lectiu i actuar de palanca de transfor-
mació en defensa dels seus drets. Aquest associacionisme va ser un dels factors que 
va aconseguir impulsar el reconeixement de la llengua de signes catalana (LSC). 
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Concretament, la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) va impul-
sar l’adopció al Parlament de Catalunya de la Llei 17/2010, de 3 de juny, de reconei-
xement de la llengua de signes catalana, la qual va ser aprovada per unanimitat (Llei 
de la llengua de signes catalana (LSC) en el Parlament de Catalunya, publicada pel 
BOPC del dia 3 de juny).

Aquesta va ser una iniciativa legislativa que la comunitat sorda reclamava des de 
feia molt temps, amb l’ambició tan simple i justa d’assolir que els drets del ciutadans 
sords estiguessin al mateix nivell que els dels altres i que es reconegués la LSC de la 
mateixa manera que el català, el castellà i l’occità a Catalunya. Aquesta llei materia-
litzava el mandat de l’Estatut de Catalunya, el qual estableix a l’article 50.6 que s’ha 
de garantir l’ús, l’ensenyament i la protecció de la llengua de signes catalana (LSC), 
així com la igualtat de les persones sordes que l’utilitzen. La llei suposa una eina 
assistencial que té per objectiu suprimir les barreres de comunicació que experi-
menta el col·lectiu de persones sordes, garanteix un valor sentimental i patrimonial 
de la nostra societat i permet als usuaris de la LSC dur una vida més normalitzada 
i reconeguda lingüísticament.

L’Estat Espanyol també ha regulat legalment la protecció de les llengües de sig-
nes. Gràcies a les reivindicacions de la CNSE (Confederació Nacional de Persones 
Sordes) es va aconseguir l’aprovació de la Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la qual 
es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la 
comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues. En 
el seu moment, la FESOCA va aconseguir que en el redactat d’aquesta Llei també 
s’hi reconegués la LSC. Tanmateix, al llarg dels anys no s’ha aconseguit que l’Estat 
espanyol financi la promoció de la LSC tal com marca la mateixa llei. En el sistema 
de l’Estat Espanyol, la difusió, protecció i ensenyament de la llengua de signes espa-
nyola (LSE) es regulen al Centro de Normalización Lingüística de la LSE (CNLSE) 
que pertany al Real Patronato de Discapacidad que presideix la Reina Sofia, mentre 
que la llengua de signes catalana (LSC) l’assumeix exclusivament el govern català. 
En la pràctica, aquesta situació provoca que el finançament d’empreses i fundacions 
vagi en major part a la LSE i no a la LSC i que els projectes destinats a la LSC que-
din eclipsats per la LSE. És el cas, per exemple, del material de conducció, que tot 
i estar produït per la Direcció General de Trànsit per a tot l’Estat Espanyol, només 
compta amb la versió en LSE.

En aquests moments, el nivell de coneixement de la LSC va baixa entre els infants, 
els joves i els adults. Des que la LOGSE va establir la integració escolar entre els alum-
nes sords i els alumnes oients, les escoles específiques per a sords, unes institucions 
que constituïen un dels pilars bàsics per a l’aprenentatge i la difusió de la LSC, han 
disminuït significativament. Aquesta tendència es veu agreujada perquè la tecnologia 
ha beneficiat la capacitat de comunicació d’aquestes persones però també ha influït en 
la desaparició dels col·legis específics de sords. Tot plegat està produint l’homogeneït-
zació de les diferents llengües de signes, no només de Catalunya o Espanya sinó de 
moltes parts de món.

En definitiva, tot i els esforços de les entitats i les administracions públiques, la 
llengua de signes catalana continua sent poc coneguda i als diferents col·lectius de 
signants de Catalunya els suposa una dificultat accedir a una formació equiparable 
a la dels usuaris de les altres llengües.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Congrés dels Diputats a: 
1. Donar compliment a la disposició final tercera de la Llei 27/2007, de 23 d’oc-

tubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els 
mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat au-
ditiva i sordcega, que estableix que «l’Administració General de l’Estat coadjuvarà 
a finançar el foment, la investigació i la difusió de l’ús de la llengua de signes cata-
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lana.», transferint a les administracions competents, de l’àmbit lingüístic català, els 
recursos necessaris per a la protecció i promoció de la Llengua de Signes Catalana.

Palau del Parlament, 11 novembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG, portaveus

Proposta de resolució sobre l’impuls del sector turístic de platja
250-00379/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 21482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.11.2021

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

Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución relativa al impulso del sector turístico de pla-
yas, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Treball, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
El sector turístico en Cataluña representa una fuente indispensable de riqueza y 

vitalidad económica, social y cultural. Específicamente, supone aproximadamente 
un 12% del PIB (porcentaje pre-covid). Así, Cataluña lidera el ranking de Comuni-
dades Autónomas receptoras de turistas extranjeros en España, estimulando la crea-
ción de empleo y representando en tiempos pre-covid aproximadamente el 14% de 
la ocupación laboral total en la región. Por ejemplo, en el tercer trimestre del año 
2019, Cataluña registró la ocupación en el sector turístico más alta de España solo 
por detrás de Andalucía, con unas 482.145 personas empleadas.

En este contexto, dentro de la vital importancia del turismo general para el de-
sarrollo económico y social de Cataluña, cabe destacar el papel relevante del turis-
mo costero y litoral en esta región. Determinadas zonas del litoral catalán como la 
Costa Brava, tienen adjudicadas al turismo un peso en el PIB que llega a alcanzar 
el 20% (2019), según aseguran fuentes académicas de la Universidad de Gerona. 
Del mismo modo ejemplar, el puerto de Barcelona representa el primer destino de 
aquellos «cruceristas» que arriban a España, englobando en 2019 un total de 3,14 
millones de turistas.

Resulta, pues, evidente que el sector turístico enfocado en las costas y litoral ca-
talán, supone un activo fundamental para el desarrollo económico y social de nu-
merosas zonas de nuestra región.

Sin embargo, esta relevancia no se ha visto alineada con la orientación política 
de la Generalidad de Cataluña a lo largo de los años. El carácter cardinal del sector 
turístico costero no se está viendo emparejado con las nuevas tendencias legislati-
vas en materia de transición ecológica, y se enfrenta a serios problemas de carácter 
coyuntural y estructural. Un conglomerado de amenazas que afectan a las perspec-
tivas de futuro de los trabajadores, empresarios y familias del sector.

Entre estos desafíos, cabe destacar: 
1. La recuperación de los niveles de ocupación turística y laboral previos a la 

pandemia Covid-19.
2. La desestacionalización del sector para lograr mayor consistencia en las tasas 

de empleo a lo largo del año y mejorar la precariedad y el servicio de la ocupación 
laboral.
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3. La priorización legislativa y planificadora de una supuesta e ideológica emer-
gencia climática por encima de la sostenibilidad social y económica de las familias 
del sector; causando un ascenso de la «turismofobia» en Cataluña.

4. La adaptación del sector turístico costero a las nuevas tendencias en mate-
ria de nuevos segmentos y nichos de personas turistas, nuevas necesidades, nuevos 
comportamientos, nuevas realidades socio-culturales y tecnológicas, y al impacto 
de la realidad medio-ambiental en la estructura de negocio turística.

5. El equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social 
en los planes y directrices de ordenación y construcción costera.

6. Las condiciones de salubridad, limpieza, seguridad y estabilidad jurídica en 
nuestro litoral y playas.

7. La inestabilidad política y social ejerciente de una acción desincentivadora del 
turismo nacional y extranjero.

Específicamente, ante estos desafíos, se pueden inferir dos bloques principales 
de retos concernientes al sector turístico costero; aquellos relativos a la legislación 
y dirección política e ideológica de los gobiernos de la Generalidad de Cataluña, y 
aquellos pertenecientes a problemáticas de carácter estructural y coyuntural.

En primer lugar, dentro del marco legislativo relativo a la regulación turística ge-
neral y costera, nos encontramos ante un tipo de ordenamiento jurídico y regulatorio 
«penalizador» de la actividad turística litoral y marítima; como ejemplifica el im-
puesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. La focalización prioritaria 
en la supuesta «emergencia climática», en contraposición a la puesta en valor de la 
sostenibilidad social, laboral y económica, se ve reflejada en la legislación vigente, 
como por ejemplo en la Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del 
litoral o en la Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo en Cataluña.

En segundo lugar, dentro de los desafíos estructurales y coyunturales, se hace 
necesario mejorar la capacidad de absorción turística sin debilitar la calidad de 
nuestras costas, y sin dañar la estabilidad cultural y social de las áreas receptoras. 
La nefasta ordenación actual, el impacto de la subida del mar en infraestructuras, 
viviendas y establecimientos turísticos, las condiciones en materia de limpieza, se-
guridad ciudadana y salubridad en nuestras playas, el impacto de la pandemia Covid 
19, la alta estacionalidad laboral del sector turístico costero, y una alta desprovisión 
de servicios básicos en numerosos municipios del litoral, hace que esta propuesta de 
resolución se estime fundamentalmente necesaria.

Ante este análisis situacional, la dirección política de nuestra formación en esta 
Propuesta de Resolución se encaja en un enfoque multidimensional basado en la 
equiparación legislativa y política de la sostenibilidad social y la sostenibilidad 
medioambiental, priorizando la estabilidad económica de las familias del sector 
frente a invenciones ideológicas de carácter ecológico, pero manteniendo la firme 
convicción en la necesidad de conservación de nuestro medio ambiente litoral y 
marítimo.

Por lo tanto, esta aproximación propositiva presentada en las medidas de esta 
resolución pretende incentivar estrategias específicas de impulso del turismo coste-
ro catalán que ponen en consideración medidas de seguridad ciudadana y jurídica 
de arrendatarios y arrendadores; limpieza y salubridad; mejora de los servicios y 
extensión/diversificación de los atractivos turísticos de nuestro litoral mediante la 
explotación del patrimonio cultural e histórico regional, parques naturales y biodi-
versidad; desarrollo y perfeccionamiento de los equipamientos públicos dedicados 
al turismo costero; reforma legislativa de ordenación y construcción litoral que prio-
rice la estabilidad social y económica de las familias; revalorización de la cultura, 
idiosincrasia y tradiciones locales como activo turístico y estrategia de atracción de 
un mayor número de turistas nacionales.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Impulsar medidas de sensibilización y concienciación pública de la importan-

cia del turismo para el bienestar económico y social de Cataluña, con el objetivo de 
atenuar el impacto de las campañas mediáticas incentivadoras de la «turismofobia».

2. Solicitar al Gobierno de la Nación aumentar la inversión en la conservación 
del medio marino y el ecosistema litoral.

3. Optimizar y mejorar la disponibilidad pública de datos e información perti-
nente al sector turístico costero y marítimo, con el objetivo de mejorar la capacidad 
de decisión de las empresas del sector y adecuar la oferta costera y marítima a las 
exigencias del turista.

4. Apoyar iniciativas privadas de turismo ecológico siempre y cuando tengan 
como prioridad la creación de empleo estable en combinación con la conservación 
del medio ambiente litoral y marítimo.

5. Proponer medidas de revalorización del turismo nacional, con el doble objeti-
vo de atracción de un mayor número de turistas nacionales, y su normalización sin 
estigmatización por parte de la población local.

6. Aumentar y diseñar nuevos planes específicos de formación profesional rela-
cionados con todos los sectores económicos vinculados a la actividad turística cos-
tera y marítima, de tal manera que las empresas minimicen el tiempo de búsqueda 
de empleados y se mejore el servicio prestado a los turistas.

7. Derogar el Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, regu-
lados en el Capítulo VI de la Ley 5/2017 de 28 de marzo y como consecuencia no 
contemplarlo en la próxima Ley de Presupuestos de la Generalitat, con el fin de po-
tenciar el sector turístico costero y marítimo.

8. Identificar y garantizar la promoción de zonas costeras infraexplotadas turís-
ticamente, con el objetivo de desarrollar económica y socialmente estas zonas, y 
aligerar el peso del turismo en áreas del litoral masificadas.

9. Estimular medidas específicas fiscales, laborales, económicas, formativas, in-
formativas y empresariales, que promuevan la diversificación de la oferta turística 
costera, la desestacionalización del turismo litoral y marítimo en Cataluña, y la bús-
queda de alternativas laborales en la zona.

10. Reforma de la Ley 8/2020, de 30 de julio de protección y ordenación del li-
toral, mediante la: 

a) modificación del artículo 3 correspondiente a las finalidades de la Ley. Se 
sustituirá el artículo 3.a por el siguiente texto: «facilitar, mediante una planificación 
racional de las actividades, el desarrollo económico, laboral y social de las zonas 
costeras, garantizando su sostenibilidad a largo plazo en combinación con la conser-
vación adecuada del medio-ambiente litoral y marítimo e idiosincrasia local.

b) modificación del artículo 5 correspondiente a las directrices para los instru-
mentos de protección, ordenación y gestión del litoral. Suprimir el punto 5.a y sus-
tituir por: «priorizar la sostenibilidad social, el desarrollo económico y laboral de 
las zonas litorales. Se procurará combinar esta priorización con la conservación del 
medio ambiente litoral y marítimo».

c) reestructuración y reforma de todo el texto de la mencionada Ley en conso-
nancia con la reforma del articulado expuesta en este documento.

11. Suprimir todas aquellas indicaciones e iniciativas regulatorias y propositivas 
que tengan como objetivo la provisión y difusión de información de tipología políti-
ca a turistas extranjeros o nacionales.

12. Favorecer y apoyar aquellas iniciativas empresariales de turismo local que 
fomenten y difundan la cultura, tradiciones e idiosincrasia local.

13. Fomentar que todos los proveedores de servicios turísticos costeros pongan a 
disposición de sus clientes información sobre las costumbres locales, el patrimonio, 
las tradiciones, los servicios y los productos locales.
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14. Mejorar los servicios públicos (seguridad, sanidad, e infraestructuras y mo-
vilidad) de las zonas del litoral, garantizando la provisión de servicios públicos bá-
sicos y mínimos en igualdad de condiciones en todo el litoral catalán, con el fin de 
asegurar una mínima igualdad territorial en la materia aquí discutida.

15. Constituir canales de diálogo entre las distintas administraciones municipa-
les costeras, con el objetivo de conseguir sinergias en materia de gestión y retroali-
mentación de ideas y buenas prácticas.

16. Incluir en el Plan Estratégico de turismo de Cataluña 2018-2022, un apartado 
específico de estrategia de impulso al turismo litoral y marítimo.

17. Reforma del Decreto 75/2020, de 4 de agosto, de turismo en Cataluña, y de 
la Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo en Cataluña bajo el principio de priori-
zación de la sostenibilidad social, económica, empresarial, laboral y cultural sobre 
cualquier otra consideración. Esto supondrá poner en la cúspide de la pirámide de 
prioridades las necesidades de la actividad empresarial y laboral del sector turístico 
costero, sin contravenir aquellas disposiciones legales que protejan la conservación 
del medio ambiente.

18. Suprimir aquellas tasas turísticas específicas que inciden en las embarca-
ciones de crucero, realizar un estudio sobre el impacto económico y laboral del tu-
rismo de crucero en la ciudad de Barcelona y Tarragona, y evaluar para posterior 
aplicación buenas prácticas de apoyo al turismo de crucero en otros destinos del 
mediterráneo.

Palacio del Parlamento, 10 de noviembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX

Proposta de resolució sobre el garantiment de la no-discriminació 
laboral i sanitària per motius relacionats amb la Covid-19
250-00380/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 21548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.11.2021

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

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta, Isabel Lázaro Pina, diputada 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 resolución de 
garantía de la no discriminación laboral y sanitaria por motivos relacionados con 
la Covid 19, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Treball, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
El impacto de la pandemia en el mercado laboral y tejido productivo catalán está 

siendo inconcebiblemente estremecedor. Los datos de finales de 2020 y principios 
de 2021 concernientes a tasas de paro, destrucción de empresas y niveles de pro-
ducción industrial, solo son igualados por aquellos registrados en la crisis financiera 
vivida a principios del siglo XXI.

Sumándole a esta crisis económica, la sociedad catalana y española se ha visto 
inmersa en una crisis de libertades y derechos civiles básicos como consecuencia de 
ciertas medidas adoptadas por las administraciones públicas pertinentes. Así, este 
retroceso antidemocrático y totalitario, ha puesto en peligro el estado derecho, las 
libertades básicas individuales y el apropiado funcionamiento democrático.
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En este contexto, han sido diversas las entidades públicas (incluido el Depar-
tamento de Salud Pública de la Generalitat) y privadas que recientemente se han 
propuesto ahondar en este recorte de libertades, mediante la sugerencia de implan-
tación de un pasaporte sanitario o certificado Covid. Concretamente, con el uso del 
pasaporte Covid, se propone obligar a los establecimientos privados a implantar un 
requisito de entrada, negándole el ingreso a aquellas personas que no presenten di-
cho pasaporte/certificado. Además, se plantea suspender de empleo y sueldo a los 
trabajadores que no presenten el certificado.

Específicamente, este certificado/pasaporte se propone que se entregue a aque-
llos que tengan la vacuna con la pauta completa, como a los que dispongan de una 
prueba diagnóstica con resultado negativo realizada en las últimas 48 o 72 horas.

El objetivo de esta propuesta es doble. Por un lado, se cree que discriminando 
entre portadores de pasaporte/certificado y no portadores, será posible aumentar el 
aforo de los establecimientos y así aumentar la recaudación empresarial, salarios y 
puestos de trabajo sin dañar la salud pública. Por otro, se pretende poner en valor un 
supuesto bien común por encima del bien individual y los derechos fundamentales 
de la persona.

En este sentido, desde nuestra formación política no compartimos este plantea-
miento desde dos criterios principales: 

1. Desde un criterio sanitario esta medida erra desde la base. La aparición de 
la vacuna contra el COVID 19 ha supuesto un punto de inflexión y ha permitido 
normalizar y retomar las actividades sociales previas a la pandemia. No obstante, 
el cambio no ha supuesto un giro en la evolución fisiopatológica de la COVID 19, 
ya que a pesar de que la probabilidad de infección es menor en vacunados que no 
vacunados, ambos pueden contraer la infección. Importante destacar, que, de este 
84,4%, han sido inmunizados el 91,01% de la población mayor de 30 años, siendo 
los ingresos en críticos de 0 a 30 años durante toda la pandemia de 0,065% y las de-
funciones 0,0075%. Basándonos en estos datos, no hay limitación laboral, social o 
de movilidad justificada para el grupo de edad de 0 a 30 años, estén vacunados o no.

La conclusión clara de los datos oficiales de vacunación y morbi-mortalidad del 
COVID 19 desde el inicio de la pandemia, es que las restricciones que se impongan 
a partir de ahora no están movidas por razones sanitarias ni epidemiológicas.

2. Desde un criterio técnico y político, las propuestas mencionadas en el presente 
documento están erradas por dos razones cardinales. Primero, dado el análisis sani-
tario presentado, resulta falso afirmar la incompatibilidad de la lucha contra la pan-
demia y el bienestar económico y social sin la imposición del certificado/pasaporte 
covid. Desde el principio de que todo trabajo es esencial, una buena gestión política, 
y la apropiada consecución de la libertad de empresa y de trabajo, Cataluña puede 
recuperarse del golpe económico recibido por la crisis sanitaria. Por otro, dicha pro-
puesta profundiza en el recorte de derechos y libertades fundamentales, y mina el 
correcto funcionamiento del estado de derecho y principio democrático.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Asegurar la no discriminación laboral por motivos de posesión de un certifica-

do o pasaporte covid. Esto excluye la posibilidad de suspensión de empleo y de sa-
lario, o el acceso a una plaza de trabajo por motivos concernientes a dicha posesión.

2. Garantizar la no discriminación de acceso a establecimientos privados con 
ánimo de lucro de carácter comercial, de servicios u ocio, por motivo de posesión 
de un certificado o pasaporte covid.
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3. Respetar el derecho a la intimidad protegido por la Constitución Española.

Palacio del Parlamento, 12 de noviembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to; María Elisa García Fuster, portavoz adjunta; Isabel Lázaro Pina, diputada,  
GP VOX
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 37/XIV sobre el suport 
als treballadors de Bic Graphic i la reactivació del Pacte Nacional 
per a la Indústria
290-00028/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 21249 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.11.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 37/XIV sobre el 
suport als treballadors de Bic Graphic i la reactivació del Pacte Nacional per a la 
Indústria (tram. 290-00028/13), us informo del següent:

En relació amb el punt 1, el Departament d’Empresa i Treball, en el marc de les 
competències en matèria laboral que disposa, treballa des del primer moment per 
afavorir la interlocució i la mediació entre empreses i persones treballadores en tots 
aquells conflictes que les parts ho sol·licitin, amb la finalitat de recolzar als treballa-
dors i treballadores en la defensa dels seus drets laborals i, a la vegada, assegurar la 
viabilitat de les empreses.

En relació amb el punt 2, hem mantingut una interlocució regular amb els re-
presentants de l’empresa i dels treballadors de BIC Graphic des de l’any 2016, quan 
els representants dels treballadors van alertar sobre una possible situació de risc de 
l’empresa.

Al llarg de tot aquest temps la planta de Tarragona i el magatzem logís-
tic de Norwood a La Granada del Penedès s’ha vist afectades per dos EROs i un 
ERTO, conseqüència de la reorganització que ha fet el grup a escala mundial i per la 
gran caiguda del mercat del producte promocional que, a banda de ser un producte 
molt madur, s’ha vist molt afectat per les successives crisis econòmiques i sanitària.

L’empresa va presentar un expedient de regulació d’ocupació en data 19/04/2021, 
i en data 26/05/2021, finalitzat el període de consultes i amb la intervenció media-
dora de la Inspecció de Treball, es presentà la decisió empresarial amb acord, per 
a l’extinció de 44 contractes de treball d’una plantilla de 247 treballadors, amb una 
indemnització de 45 dies per any treballat amb un topall de 42 mesos. També es va 
pactar un pla de recol·locació. Per tant, hi ha hagut una intervenció mediadora per 
part del Departament de Treball, si bé actualment l’expedient ja està finalitzat.

Aquesta situació, que s’ha anat repetint en diversos processos de tancament 
d’empreses, dificulta enormement els objectius plantejats en clau de política indus-
trial que consisteixen en articular solucions reals i certes de reindustrialització i 
posa de manifest la necessitat de dotar-se d’eines que ordenin els processos de tan-
cament d’empreses, per tal de mantenir l’activitat productiva i l’ocupació.

En relació amb el punt 3, el Govern és conscient del paper que juga la indústria 
com a tractor de l’economia i de generació d’ocupació de qualitat, i per tant, es plan-
teja l’objectiu d’incrementar el pes de la indústria en el conjunt de l’economia en lí-
nia amb els països més industrialitzats del nostre entorn, com Alemanya o Àustria, 
i amb l’objectiu de la UE de relocalitzar activitat productiva.

En aquest sentit, des de la Direcció general d’Indústria ja s’està treballant en 
l’elaboració del nou Pacte Nacional per la Indústria 2022-2025. Es pretén que el 
PNI sigui un instrument vàlid per dinamitzar el desenvolupament industrial, amb 
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mesures tant a curt, com a mig i llarg termini, i que doni resposta tant als reptes 
conjunturals com estructurals.

El Pla constarà d’un nombre reduït d’actuacions transformadores i tractores que 
estiguin adequadament dotades pressupostàriament.

A banda, en el marc del PNI 2022–2025, aquesta mateixa tardor es posaran en 
marxa tres actuacions d’urgència:

– Posada en marxa de l’Oficina per a la Transformació de la Indústria de la Mo-
bilitat i l’Automoció.

– Codi de bones pràctiques per ordenar i millorar els processos de reindustria-
lització.

– Capitalització d’un fons per a inversions industrials estratègiques.

Barcelona, 8 de novembre de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 9/XIV, sobre les mesures 
previstes per a fer front a l’increment dels delictes d’odi
390-00009/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 21404 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.11.2021

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 9/XIV, sobre les mesures previstes 
per a fer front a l’increment dels delictes d’odi (número de tramitació 390-00009/13), 
us informo del següent:

Amb relació als apartats a) i e), des de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra (PG-ME) s’implementen diverses estratègies de prevenció, detecció i atenció 
en l’àmbit de l’odi i la discriminació.

Els delictes d’odi i discriminació constitueixen l’expressió de la intolerància i 
el rebuig pel fet de ser diferents; els seus exemples són el racisme, la xenofòbia, 
l’homofòbia o transfòbia, l’aporofòbia, la intolerància religiosa en qualsevol de les 
seves manifestacions, l’atac per orientació política, la misogínia i el masclisme, el 
menyspreu a les persones discapacitades i altres formes d’odi dirigides contra per-
sones i basades únicament en el menyspreu per la seva diferència. Els delictes d’odi 
es converteixen en el recurs d’aquells que volen destruir la pluralitat i la diversitat, 
convertir la llibertat en por i la cohesió i la convivència, en fractura. Aquest tipus de  
fets constitueixen un atac directe als principis de llibertat, respecte a la dignitat  
de les persones i als drets que li són inherents, en definitiva, als valors superiors que 
constitueixen el fonament de l’Estat social i democràtic de dret.

Les formes de comissió dels delictes d’odi i discriminació poden ser combina-
des, tant en el pla físic com en el pla virtual. L’enregistrament d’accions i la posterior 
difusió a les xarxes ha contribuït a donar més visibilitat a aquest tipus de delictes.

Durant l’any 2020 es van realitzar diverses activitats formatives i de prevenció 
relacionades amb l’odi i la discriminació, tenint en compte la situació extraordinària 
de confinament originada per la crisi sanitària, i que es detallen tot seguit:

– Formació a l’equip de tècnics dels Servei d’Atenció Integral (SAI) de tota Ca-
talunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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– Finalització de la prova pilot del taller «Diversitat, de tu a tu», dirigida a estu-
diants de 2n. i 3r. de l’ESO, sobre els delictes d’odi i discriminació, que es preveia 
implementar a la resta del territori durant el primer semestre de 2021.

– Es van realitzar 243 xerrades de tallers sobre els delictes d’odi i discrimina-
ció, conductes discriminatòries i tallers adreçats a persones amb discapacitat amb 
un total de 6.919 assistents. En aquestes activitats formatives es defineixen totes les 
conductes delictives d’odi i discriminació; posteriorment, a partir d’un diàleg dirigit 
i amb el suport de dos vídeos i un cas pràctic, es treballen situacions LGTBI-fòbi-
ques, racistes i d’aporofòbia.

– Pel que fa a la bústia de correu electrònic d’atenció al ciutadà mossos.delictes.
odi@gencat.cat, es van gestionar quatre-cents trenta un (431) correus de consulta i 
assessorament. Aquest instrument ha permès resoldre dubtes i oferir orientació da-
vant d’una denúncia, tot garantint la confidencialitat de l’interlocutor.

Durant el primer semestre de 2021, la PG-ME ha realitzat les accions preventives 
en l’àmbit de l’odi i la discriminació següents:

– S’ha continuat amb la formació a l’equip de tècnics dels Servei d’Atenció Inte-
gral (SAI) de tota Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

– Es va portar a terme l’organització de la jornada de coneixement L’estratègia 
conjunta de la PG-ME i la Xarxa SAI per a una atenció integral i de qualitat a les 
víctimes d’odi i discriminació del col·lectiu LGTBI.

Aquesta jornada va tenir lloc el dia 22 de juny de 2021 a l’Auditori del Complex 
Egara (Sabadell). Hi van assistir, presencialment, un total de 88 persones, de les 
quals 73 eren efectius de la PG-ME i 15 provenien de la Direcció General d’Igual-
tat. Així mateix, la jornada es va transmetre via Streaming amb 72 assistents con-
nectats.

– S’ha realitzat formació a tots els efectius de les Oficines de Relacions amb la 
Comunitat (ORC), en concret a 168 efectius de les ORC arreu de Catalunya sobre 
el taller «Diversitat de tu a tu» per tal d’encetar el taller als centres educatius l’any 
escolar 2021-2022. Aquest projecte té com a objectiu principal conscienciar i sensi-
bilitzar sobre la diversitat existent a la societat actual, aprendre a valorar-la com a un 
element positiu que enriqueix les persones i la societat i donar les eines necessàries 
perquè els joves sàpiguen fer front a possibles problemàtiques amb què es puguin 
trobar. Per a assolir-lo, s’ha implicat als propis alumnes, als docents, als pares i ma-
res i a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

– S’han fet 220 xerrades sobre els tallers d’odi i discriminació, conductes dis-
criminatòries i tallers adreçats a persones amb discapacitat amb un total de 5.151 
assistents.

– Quant a la bústia de correu electrònic d’atenció al ciutadà mossos.delictes.odi@
gencat.cat, s’han gestionat 132 correus de consulta i assessorament.

Pel que fa a les policies locals, per Resolució INT/2344/2019, de 5 de setembre 
(DOGC 7960, de 16.09.2019) es va aprovar el Protocol per a l’abordatge de les in-
fraccions d’odi i discriminació per a les policies locals de Catalunya. Aquest Proto-
col està destinat a dotar les policies locals de Catalunya de pautes d’actuació ope-
ratives per a la prevenció, detecció i gestió de situacions relacionades amb l’odi i la 
discriminació, l’assistència a les víctimes, concretar actuacions amb les persones 
presumptament autores i identificar especialitats en la confecció de la documentació 
policial per tal de facilitar la tramitació per les autoritats judicials i administratives.

Aquest protocol pretén ser una eina que cadascuna de les policies locals pugui 
adaptar a les seves característiques i necessitats i que serveixi alhora per avançar en 
la homogeneïtzació dels procediments d’actuació de les policies locals de Catalunya 
i, d’aquesta manera, contribuir a que la societat catalana sigui una societat inclusiva 
amb una convivència plural i pacífica.

Quant a l’apartat b), el Departament d’Interior està treballant actualment en l’ela-
boració d’un massive open online course (MOOC) sobre el Protocol per a l’abordat-
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ge de les infraccions d’odi i discriminació per a les policies locals de Catalunya, per 
formar les policies locals de Catalunya en el contingut d’aquest protocol perquè pu-
guin fer un tractament correcte de les infraccions d’odi i discriminació, i en la crea-
ció d’un grup de treball per a l’elaboració d’un Protocol per a la prevenció, detecció 
i gestions de situacions d’odi i discriminació en l’àmbit de la seguretat privada.

Amb relació a l’apartat c), mitjançant la formació, l’Escola de Policia de Catalu-
nya (EPC) contribueix a eradicar qualsevol forma de discriminació i, en particular, 
les que tenen a veure amb l’orientació sexual i la identitat o l’expressió de gènere. 
Entre els objectius de la formació que imparteix a diferent nivell hi ha els següents:

– Que en el seu exercici professional els i les policies observin la legislació i les 
directrius relacionades amb la garantia dels drets de les persones lesbianes, gais, 
transgèneres, bisexuals, i intersexuals, per tal que puguin viure les seves opcions  
i orientacions sexuals i afectives en plena llibertat.

– Que en el seu exercici professional els i les policies sàpiguen identificar situa-
cions en les quals aquests drets són vulnerats i procedir en conseqüència, d’acord 
amb l’ordenament jurídic.

– Que en el seu exercici professional els i les policies treballin coordinadament 
amb altres actors socials –institucions, entitats i particulars– en la prevenció dels de-
lictes d’odi i discriminació que pateixen les persones abans esmentades.

La formació realitzada al llarg de 2020 i 2021 relacionada d’una forma o una al-
tra amb aquesta matèria es relaciona tot seguit:

1. Formació bàsica
1.1. Curs de formació bàsica per a policies
– Unitats formatives:
• Drets Humans i Deontologia Professional (28 hores), amb l’objectiu de dominar 

els conceptes teòrics bàsics que defineixen i caracteritzen els drets humans i conèi-
xer com atendre les demandes i els problemes de les persones, amb eficàcia i tracte 
adequat, generant satisfacció i confiança a la ciutadania.

• Dret Constitucional i Estatutari (22 hores), amb l’objectiu de conèixer els drets 
i llibertats que es reconeixen a les persones i que empara la Constitució. L’equip 
docent està constituït per juristes empleats públics i professionals de la judicatura.

• Estructura Social de Catalunya (20 hores), es dona a conèixer i entendre la 
realitat social de Catalunya i els principals processos socials, amb l’objectiu, entre 
d’altres, de mostrar una actitud favorable a la incorporació de nous coneixements 
amb esperit crític i objectiu, defugint de tòpics i estereotips, saber ser favorable a la 
tolerància, la imparcialitat i la solidaritat, tenir una actitud sensible envers els grups 
socials exclosos, mostrar un tractament no discriminatori davant les diferències i 
respecte, comprensió i acceptació de la diversitat en totes les dimensions, demostrar 
interès per copsar els canvis de la societat i ser sensible a les seves conseqüències.

• Diversitat, Entorn, Societat Digital i Policia (12 hores), amb l’objectiu d’adqui-
rir eines de treball per a una intervenció més eficaç amb determinats col·lectius vul-
nerables de la societat, demostrar implicació en la realitat social i la interiorització 
de comportaments, tenir una actitud sensible envers els grups socials més febles i/o 
més desfavorits, i demostrar interès per copsar els canvis de la societat i ser sensi-
ble a les seves conseqüències. Es fan sessions de 2 hores en format online sobre so-
cietat diversa: la diversitat sexual i d’identitat de gènere. Els objectius són conèixer 
els diferents col·lectius que conviuen a la societat, trencar estereotips i rumors sobre 
la  diversitat cultural, religiosa, sexual i d’identitat de gènere i Identificar els meca-
nismes de cohesió social i integració. Aquesta formació de 2 hores compta amb la 
participació de la Direcció General d’Igualtat, que és la que ha dissenyat aquesta 
formació.

• Policia de Proximitat (10 hores), amb l’objectiu de prendre consciència de l’ac-
tual i futura necessitat social de treballar com a policia propera a la societat, sensible 
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i eficaç, atenent les demandes i els problemes de les persones, amb eficàcia i tracte 
adequat, generant satisfacció i confiança a la ciutadania. Es tracten grups d’interès 
policial i col·lectius de risc (entre ells les víctimes d’odi i discriminació, persones 
amb discapacitat, poble gitano, racisme (immigració), LGTBI, ideologia/creences/
religió....) Es parla del model social de respecte i del Pla de ciutadania i de les mi-
gracions.

• Seguretat ciutadana (50 hores), incidint en l’atenció policial a les víctimes de 
violència masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables (odi i discriminació); 
també es tracta el tema de l’actuació policial davant dels menors migrats sols.

• Dret penal i processal (75 hores), amb l’objectiu de conèixer els principis fo-
namentals del dret penal i processal i els procediments penals per aplicar-los a la 
tasca policial. Es tracten els delictes relatius a l’exercici dels drets fonamentals i les 
llibertats públiques.

• Pràctiques interdisciplinàries (70 hores), l’alumne aprèn a intervenir policial-
ment, posant en pràctica els coneixements, les habilitats, els procediments que van 
adquirint a mesura que avança el curs i, sobretot, amb els comportaments i les acti-
tuds que corresponen a una policia democràtica i orientada al servei a la ciutadania 
i a comportar-se com agents de l’autoritat, basant les seves actuacions en la cerca de 
la legitimitat i el reconeixement de la mateixa societat.

• Comunicació policial (50 hores), entre altres objectius, es busca que l’alumne 
conegui i sàpiga seleccionar els recursos i les estratègies per evitar discriminació 
per raó de sexe, trobant l’equilibri entre el respecte a la gramàtica i als principis de 
claredat i precisió i una expressió de les idees i de la realitat més justa i equitativa.

• Integració i desenvolupament de les competències clau (40 hores), l’aspirant in-
tegra i interioritza els valors professionals i les competències clau propis dels cossos 
policials en les funcions i obligacions desenvolupades professionalment, tot aplicant 
els valors professionals en els diferents contextos de l’àmbit formatiu.

1.2. Curs d’agent interí:
– Drets i llibertats (12 hores)
• Els drets fonamentals i les llibertats públiques
• Garanties constitucionals
– Coneixement de la normativa penal (10 hores)
• Delictes d’odi i discriminació
– Actuacions amb col·lectius especialment vulnerables (3 hores).

1.3. Curs de vigilant municipal:
– Drets i Llibertats (12 hores)
• Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Les garanties dels drets.
– Pautes d’actuació en l’àmbit penal i seguretat ciutadana (9 hores)
• Els delictes d’odi i discriminació

2. Formació per a la promoció
2.1. Curs de comissari/ària de la policia
En la darrera edició es va fer una sessió de 2 hores sobre diversitat cultural, amb 

la participació d’Agents Anti-rumors de l’Ajuntament de Barcelona.

2.2. Curs d’intendent/a de la policia
En la darrera edició, es va fer:
– Una sessió de 4 hores sobre perspectiva de gènere a l’organització policial. La 

sessió es va portar a terme per part d’una comissària de la PG-ME, amb coneixe-
ments de perspectiva de gènere, i de l’Equip STEAM, captació del talent femení, de 
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

– Una sessió de 3 hores sobre societat diversa, amb la participació d’Agents Anti- 
rumors de l’Ajuntament de Barcelona.
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2.3. Curs d’inspector/a de policia
Enguany el curs es troba en una fase inicial de disseny. En la darrera edició, es 

va fer:
– Una sessió de 4 hores sobre perspectiva de gènere a les organitzacions poli-

cials. La sessió es va portar a terme per part d’una comissària i una inspectora de la 
PG-ME, amb coneixements amb perspectiva de gènere.

– Una sessió de 3 hores sobre societat diversa, amb la participació d’Agents An-
ti-rumors de l’Ajuntament de Barcelona.

2.4. Curs de sotsinspector/a de policia
El curs s’ha portat a terme recentment i va finalitzar el mes de Juliol. Té les se-

güents sessions relacionades amb els delictes d’odi i discriminació:
– Una sessió de 3 hores sobre delictes d’odi i discriminació. La sessió va anar a 

càrrec d’un membre de la fiscalia.
– 5 hores sobre deontologia i ètica, impartides per juristes empleats públics i co-

mandaments policials.
– Sessió de 2 hores en línia sobre societat diversa, amb la participació de la Di-

recció General d’Igualtat.
– Una sessió de 3 hores sobre perspectiva de gènere, amb participació de la Uni-

tat d’igualtat i equitat de la PG-ME.
– Una sessió de 2 hores sobre diversitat funcional, amb la participació de l’Asso-

ciació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa.
– Una sessió en línia de 3 hores sobre diversitat cultural, amb la participació del 

Centre d’Estudis Africans i Interculturalitat.

2.5. Curs de sergent/a de policia
L’edició que s’ha portat a terme enguany va finalitzar el mes de juny i ha inclòs:
– Una sessió de 3 hores sobre delictes d’odi i discriminació (3 hores) que va anar 

a càrrec d’un membre de la fiscalia.
– 6 hores de formació sobre coordinació i atenció a víctimes de col·lectius vulne-

rables, a càrrec de policies especialitzats en atenció a les víctimes.
– 5 hores sobre deontologia i ètica, impartides per juristes empleats públics i co-

mandament policials.
– Sessió de 2 hores en línia sobre societat diversa, amb la participació de la Di-

recció General d’Igualtat.
– Una sessió de 3 hores sobre perspectiva de gènere, amb participació de la Uni-

tat d’igualtat i equitat de la PG-ME
– Una sessió de 2 hores sobre diversitat funcional, amb la participació de l’Asso-

ciació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa.
– Una sessió en línia de 3 hores sobre diversitat cultural, amb la participació del 

Centre d’Estudis Africans i Interculturalitat.

2.6. Curs de caporal/a de policia
Enguany es preveu que aquest curs es porti a terme entre els mesos d’octubre  

i novembre. Es preveuen les sessions següents:
– 5 hores sobre deontologia i ètica, impartides per juristes empleats públics i co-

mandaments policials.
– 5 hores sobre delictes d’odi i discriminació repartides en una sessió de 3 hores 

impartida per un membre de la fiscalia i una sessió de 2 hores per part de responsa-
bles de la Unitat de delictes d’odi i discriminació de la PG-ME.

– Una sessió de 2 hores en línia sobre societat diversa, amb la participació de la 
Direcció General d’Igualtat.

– Una sessió de 3 hores sobre diversitat cultural.
– Una sessió de 2 hores sobre perspectiva de gènere, amb participació de la Uni-

tat d’igualtat i equitat de la PG-ME.
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– Una sessió de 4 hores sobre comunicació inclusiva, impartida per la catedràtica 
Estrella Montoliu.

– Una sessió en línia de 3 hores sobre col·lectius d’especial atenció, realitzada per 
part de la fundació/federació Salut Mental Catalunya.

3. Formació contínua
3.1. Curs d’actualització de seguretat ciutadana
En l’apartat sobre les actuacions en l’àmbit de la violència de gènere es parla dels 

il·lícits penals motivats per l’odi i la discriminació (3 hores).

3.2. Curs d’atenció a la ciutadania
Mòdul 1. Atenció policial a víctimes de violència de gènere, domèstica i altres 

víctimes vulnerables (25 hores). En concret, es tracten els punts següents:
– Vells i nous prejudicis, mites i tòpics respecte a la violència masclista. Proces-

sos i perspectiva de gènere.
– Actuació amb gent gran víctimes de violència masclista, domèstica i d’il·lí-

cits penals motivats per l’odi i la discriminació (Instrucció AV-IN-07, apartat 6.3.3 
Atenció a la víctima/denúncia).

– L’atenció a les víctimes d’il·lícits penals motivats per l’odi i la discriminació 
(Instrucció AV-IN-022).

– Les mesures policials de protecció a víctimes de violència masclista, domèstica 
i il·lícits penals motivats per l’odi i la discriminació (AV-IN-015).

Mòdul 3. Normativa penal i civil (40 hores). Es tracten:
– Delictes contra la llibertat.
– Delictes comesos per funcionaris i funcionàries públics contra les garanties 

constitucionals.

3.3. Atenció i seguiment a les víctimes
Dins del Bloc III es dediquen 38 hores al procediment policial en l’àmbit del 

seguiment de les víctimes. De manera específica es tracta l’atenció i el seguiment 
de les víctimes de violència contra les persones amb diversitat funcional. També es 
fa incís en el procediment policial en l’àmbit dels delictes relacionats amb l’odi i la 
discriminació, fent referència a:

– Introducció a les principals formes d’odi i discriminació.
– Detecció.
– L’atenció a les víctimes d’odi i discriminació.
– Especificitats en el seguiment dels GAV a les víctimes d’odi i discriminació.
– Les mesures de protecció per a víctimes d’odi i discriminació.
Al Bloc IV, de 6 hores de durada i relatiu a les aplicacions informàtiques poli-

cials en l’àmbit del seguiment a les víctimes, també es fa formació específica al vol-
tant de la gestió dels requeriments relacionats amb la violència masclista, domèstica 
o d’il·lícits penals motivats per l’odi i la discriminació que gestionen els GAV.

3.4. Introducció a la perspectiva de gènere en la formació policial
Formació adreçada a l’equip d’instructors/es de l’EPC. L’objectiu d’aquesta acció 

formativa és dotar els instructors i les instructores del coneixement metodològic per 
a realitzar les seves funcions formatives des d’una perspectiva de gènere.

L’equip docent està format per psicòlegs especialitzats en la matèria, catedràtics  
de dret constitucional, la cap de la Unitat d’igualtat i equitat de la PG-ME i membres de  
l’Àrea d’Instructors/es de l’EPC.

La durada d’aquesta formació és de 21 hores i es tracten els punts següents:
– Eixos de desigualtat (sexe-gènere, orientació sexual, edat, religió, origen, ètnia).
– Transversalització de la perspectiva de gènere i la interseccionalitat.
– Ús del llenguatge.
– La seguretat amb perspectiva de gènere.
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3.5. Investigació i atestats d’informació
En aquesta formació es dediquen 4 hores, impartides per un membre de la fisca-

lia, a la instrucció dels delictes d’odi i discriminació.

3.6. Oficines de relacions amb la comunitat
En aquesta formació, durant un total de 6 hores,:
– s’aborden els col·lectius i àmbits amb què treballen de manera diària els efec-

tius de les Oficines de Relació amb la Comunitat de la PG-ME. Aquests col·lectius 
inclouen aquells que són víctimes de delictes d’odi i discriminació, especialment 
col·lectius de persones amb discapacitat, poble gitano, persones migrades, col·lectiu 
LGTBI i persones que pateixen discriminació per raó de la seva ideologia/creences/
religió

– es parla de l’actuació amb gent gran víctimes de violència masclista, domèstica 
i d’il·lícits penals motivats per l’odi i la discriminació; també es descriuen els recur-
sos disponibles sobre aquest tipus de víctimes, com ara el taller específic sobre odi 
i discriminació.

3.7. Policia de proximitat
Aquesta formació inclou un punt específic sobre els nous fenòmens delinqüen-

cials, on s’aborden els delictes d’odi i discriminació, i els delictes «culturals», mu-
tilació genital femenina i matrimonis forçats. Es dediquen un total de 8 hores a les 
víctimes que pateixen delictes d’odi i discriminació (com ara, les persones amb 
discapacitat, el poble gitano, persones migrades, col·lectiu LGTBI i persones que 
pateixen discriminació per raó de la seva ideologia / creences / religió). També es 
descriuen els recursos disponibles sobre aquest tipus de víctimes, com ara el taller 
específic sobre odi i discriminació.

3.8. Taller sobre les primeres intervencions policials amb víctimes de violència 
masclista i domèstica

Es dedica 1 hora a tractar de manera específica les actuacions amb persones víc-
times d’il·lícits penals motivats per l’odi i la discriminació.

3.9. Microcurs sobre com afrontar la discriminació LGTBI+
L’objectiu del curs és sensibilitzar i dotar d’eines als membres dels cossos de les 

policies de Catalunya per conèixer i reaccionar en cas de discriminacions de les per-
sones LGTBI+. Per afrontar millor una situació, primer es proporcionen coneixements 
sobre conceptes com el gènere, el sexe, la identitat sexual i pautes per identificar les 
situacions que poden resultar discriminatòries. Es tracta d’un curs en línia que té una 
durada de dues hores.

4. Unitat de delictes d’odi i discriminació
Dins d’aquest àmbit de l’especialitat d’informació, enguany està previst portar a 

terme el Curs d’Odi i Discriminació destinat als membres de la nova Unitat de De-
lictes d’Odi i Discriminació creada a partir de l’entrada en vigor de la Llei 19/2020, 
del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació, el qual encara es troba 
en fase de preparació.

Així, doncs el model formatiu de l’EPC al voltant dels diferents col·lectius d’es-
pecial interès, com ho és el col·lectiu LGTBI+, es basa en una perspectiva transversal 
que connecta totes les funcions i coneixements policials amb una societat diversa a 
la qual cal atendre amb la màxima sensibilitat i rigor per garantir un servei policial 
de qualitat, atenent les necessitats específiques de tothom.

És des d’aquesta perspectiva que, més enllà de la formació especialitzada per a la 
Unitat de delictes d’odi i discriminació, tot i que en la resta de formacions no apare-
guin com a assignatures individualitzades cadascun dels col·lectius concrets, que són 
molts i diversos, es dona formació específica i es garanteix que en el conjunt de co-
neixements que s’imparteixen es visibilitzin i es doni veu a tots els col·lectius que for-
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men part de la societat, amb l’objectiu de tenir una policia preparada per respondre 
als reptes i necessitats de tots els membres de la societat a la qual serveix.

Amb relació a l’apartat d), s’ha integrat en el règim disciplinari d’aplicació als 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra la previsió de la Llei 11/2014 per a garantir 
els drets LGBTI i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i incloure ex-
plícitament els casos d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, iden-
titat de gènere i assetjament moral (art 68.b) i b.bis) de la Llei 10/1994, de l’11 de 
juliol, de la PG-ME), així com per combatre altres tipus de discriminacions i con-
ductes dels funcionaris contra la normativa en matèria d’igualtat i equitat de gènere, 
especialment la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva entre dones i homes.

Quant a les policies locals, la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals 
preveu les infraccions dels membres dels cossos de policies locals als articles 48, 49 
i 50, i entre les molt greus es troben la de tota actuació que signifiqui discriminació 
per raó de raça, sexe, orientació sexual, religió, llengua, opinió, lloc de naixement, 
veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i també qual-
sevol actuació abusiva, arbitrària o discriminatòria que impliqui violència física, 
psíquica o moral. Dins del marc d’actualització de la normativa, es donarà compli-
ment a la moció en el marc de la nova legislació que configurarà el sistema de po-
licia de Catalunya.

Pel que fa a l’apartat f), la PG-ME ha anat detectant al llarg dels anys que els 
principals reptes als quals s’enfronten les víctimes de fets delictius en l’àmbit de 
l’odi i la discriminació són els següents:

– Aïllament: Major vulnerabilitat en estar aïllat/-da de l’entorn, ja sigui familiar, 
relacional (amics) o laboral.

– Dificultats per accedir als recursos especialitzats.
– Por: resistència a la interposició de la denúncia per por o per dificultats en adre-

çar-se a una comissaria o jutjat o per desconfiança en el sistema policial/judicial.
– Sentiment de culpa, vergonya o minimització de la violència patida.
Totes les actuacions de la PG-ME van orientades a superar aquests reptes als 

quals s’enfronten les víctimes i a minimitzar les situacions de victimització que es 
poden produir durant el procés d’atenció policial. Des de la PG-ME es treballa per 
evitar una segona victimització i es tracten els casos amb compromís, sensibilitat  
i discreció.

Pel que fa a les policies locals, al Protocol abans esmentat per a l’abordatge de les 
infraccions d’odi i discriminació per a les policies locals de Catalunya es preveuen 
expressament, a l’apartat 5.2.1, les mesures d’atenció i protecció a la víctima que 
s’han de dur a terme per evitar una segona victimització i per facilitar-ne el tracta-
ment de les denúncies.

La formació de l’ISPC per a la Policia de Catalunya té per finalitat sensibilitzar i 
dotar d’eines als membres dels cossos de les policies de Catalunya per conèixer i re-
accionar en cas de discriminació de les persones LGBTI+ i de conductes constituti-
ves de delictes d’odi i discriminació. La formació de sensibilització i de capacitació 
en aquests tipus de delictes està integrada a la formació bàsica, a la formació per a 
la promoció, a la formació especialitzada i a la formació continuada abans detallada. 
Està adreçada a policies funcionaris de la PG-ME, policies funcionaris membres de 
les policies locals, a personal interí de les policies locals i als vigilants municipals.

Finalment, amb relació a l’apartat g), la creació de l’Oficina de Delictes d’Odi i 
Discriminació respon a la necessitat de focalitzar la lluita contra aquestes conductes 
en la investigació de totes les denúncies, conèixer amb detall com es practica aques-
ta forma de violència, quin és el perfil dels autors, la identificació de les zones del 
territori més conflictives i la col·laboració amb el Ministeri Fiscal i les autoritats ju-
dicials per identificar els autors, entre altres aspectes rellevants al voltant d’aquests 
fenòmens.
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La nova Unitat Central de Delictes d’Odi i Discriminació, creada l’any 2021, pre-
tén donar una resposta integral, homogènia, de màxima eficàcia i eficiència a aquest 
tipus de delictes. Les seves funcions són les següents:

– Seguiment, coneixement i supervisió dels delictes d’odi i discriminació que es 
donin a Catalunya. Explotació de les dades policials sobre els fets succeïts i sobre la 
resolució policial. Supervisió de la totalitat d’atestats instruïts en aquest àmbit. Se-
guiment del resultat judicial dels casos per poder valorar l’eficàcia de la metodologia 
de treball policial. Estudi de les dades i de l’evolució del fenomen.

– Investigació dels casos més complexos i/o d’especial rellevància succeïts en 
l’àmbit de la Fiscalia Provincial de Barcelona en què sigui necessària la participació 
d’efectius especialitzats en aquest àmbit. La competència investigadora ha de quedar 
fixada mitjançant la directriu tècnica corresponent.

– Direcció tècnica i suport a la resta d’unitats no especialitzades que intervenen 
en la investigació d’aquests delictes. Disseny de protocols d’investigació (directrius 
tècniques). La UCDOD ha d’esdevenir el referent per assessorar i donar suport a 
qualsevol unitat de la PG-ME i/o Policia Local de Catalunya sobre els dubtes que 
puguin aparèixer en la tipificació, primeres gestions, investigació i, fins i tot, sobre 
la derivació de les víctimes a altres serveis especialitzats en els delictes d’odi i dis-
criminació (aquesta darrera funció, en coordinació amb l’Oficina de Delictes d’Odi 
i Discriminació). Coordinació, a més, amb la resta d’unitats de la CGINF, especial-
ment amb la Unitat Central d’Investigació de Radicalismes a la Xarxa, en temes de 
detecció a les xarxes socials i de suport tècnic a les unitats investigadores.

– Atenció de casos derivats dels canals de col·laboració ciutadana, bústia mos-
sos.delictes.odi@gencat.cat. La bústia la gestiona directament l’Oficina de Delictes 
d’Odi i Discriminació perquè es tracta d’un canal d’orientació i assessorament di-
recte al ciutadà.

– Formació específica d’investigació i sensibilització dels delictes d’odi i discri-
minació per a efectius de la PG-ME.

– Generació d’intel·ligència amb la informació disponible d’aquests delictes i fa-
cilitació de la presa de decisions en la direcció dels recursos policials i/o orientadors 
a polítiques criminals.

– Interlocució permanent i coordinació directa amb el fiscal coordinador de De-
lictes d’Odi i Discriminació de la província de Barcelona.

– Interlocució permanent amb administracions i entitats externes que puguin su-
posar un suport per a la investigació.

– Generació d’intel·ligència operativa per al coneixement de moviments i de col-
lectius que fomenten la comissió de delictes d’odi i discriminació per poder deter-
minar l’amenaça que poden constituir determinats col·lectius extremistes violents 
d’arrel ideològica relacionada amb l’autoria dels delictes d’odi i discriminació.

– Detecció, per part d’altres serveis que intervenen de forma complementària, 
d’il·lícits penals per delictes d’odi i discriminació.

L’adequació de l’organització policial a l’estudi, coneixement i investigació dels de-
lictes d’odi i discriminació reforça la tasca que es fa des de la PG-ME en l’àmbit dels 
delictes d’odi i discriminació. En la missió de protegir la llibertat i la seguretat ciuta-
dana, la PG-ME lluita contra qualsevol tipus de discriminació i la seva actuació con-
tribueix a una societat plural on tinguin cabuda tot tipus d’idees, creences i opinions, 
perseguint tots aquells atacs que posin en perill aquesta pluralitat.

Properament es podran consultar els delictes i infraccions per delictes d’odi i 
discriminació amb un visor de dades a la secció de «Dades obertes» del web de 
mossos d’esquadra. Aquest instrument permetrà entendre i conèixer la dimensió del 
fenomen a Catalunya.

Barcelona, 8 de novembre de 2021
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

mailto:mossos.delictes.odi@gencat.cat
mailto:mossos.delictes.odi@gencat.cat
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Control del compliment de la Moció 10/XIV, sobre l’acció exterior
390-00010/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 21200 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.11.2021

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 10/XIV del Parlament de Catalunya, 
sobre l’acció exterior (tram. 390-00010/13), s’informa del següent:

En compliment amb allò establert a la Moció 10/XIV, fer constar que el Govern 
de la Generalitat sempre ha traslladat el seu compromís amb la fi de la judicialitza-
ció i de la politització de la justícia. Així ho hem fet sempre. És innegable, dit això, 
que la retirada de l’Abogacía del Estado de la causa judicial contra l’acció exterior 
de la Generalitat oberta al Jutjat d’Instrucció 18 de Barcelona, depèn únicament de 
la voluntat política del govern espanyol.

Barcelona, 8 de novembre de 2021
Gerard M. Figueras i Albà, secretari d’Acció Exterior del Govern

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 18

CONVOCADA PER AL 22 DE NOVEMBRE DE 2021

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 22 de novembre de 2021, a les 14.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de 

la Violència Contra les Dones.
2. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022. 

Tram. 200-00003/13. Govern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la 
totalitat del Projecte. * (Text presentat: BOPC, 152, 3.)

3. Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector pú-
blic per al 2022. Tram. 200-00004/13. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat  
i votació de les esmenes a la totalitat. * (Text presentat: BOPC, 156, 3.)

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

* El termini de presentació d’esmenes a la totalitat fineix el dia 22 de novembre, a les 10.30h
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