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3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00023/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 67496, 67767, 67870, 67899, 67900, 67918 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Socials i Famílies, 31.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 67496)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 
116 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 200-00023/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al paràgraf primer del preàmbul

La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efec-
tiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de religió o convic-
cions, capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual, 
situació administrativa, classe social, gènere, identitat de gènere, expressió de gè-
nere o per altra condició social o personal. Alhora, pretén promoure l’eradicació del 
racisme, i de qualsevol forma de persecució per motius sexistes, misògins, religio-
sos, de la xenofòbia, de l’homofòbia, de la lesbofòbia, de la transfòbia, de la bifòbia, 
de la intersexofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la 
dignitat de les persones.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al paràgraf segon del preàmbul

Es tracta d’establir una regulació comuna i integral que inclogui les definicions 
fonamentals del dret a la protecció efectiva de la dignitat de la persona, a la igual-
tat de tracte i la no-discriminació, i les garanties bàsiques que permetin assolir una 
protecció real i efectiva de la ciutadania front a tota forma i acte d’intolerància, per 
tal que puguin gaudir dels drets humans i les llibertats fonamentals sense discrimi-
nació, amb independència de qualsevol circumstància personal o social. Es pretén, 
a més, garantir la convivència i la cohesió social, mitjançant el reconeixement de la 
dignitat de la persona i el lliure desenvolupament de la personalitat.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al paràgraf quart del preàmbul

L’article 4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix el mandat als poders 
públics de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reconeixen l’Esta-
tut, la Constitució, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, la Declaració 
universal de drets humans, el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans 
i de les llibertats fonamentals, la Decisió marc 20081913 I JAI del Consell de 28 de 
novembre de 2008, relativa a la lluita contra determinades formes i manifestacions 
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de racisme i xenofòbia mitjançant el Dret Penal, i la Directiva 2012129 I UE del 
Parlament Europeu i del consell de 25 d’octubre de 2012 per la qual s’estableixen 
normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes, on 
explícitament s’esmenta a les víctimes de delictes d’odi per la seva significada vulne-
rabilitat, els articles 2.1 i 26 del Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials 
i Culturals, així com tots els altres tractats i convenis internacionals subscrits per 
Espanya que garanteixen els drets i les llibertats fonamentals.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió al paràgraf setè del preàmbul

Cal tenir present igualment les directives europees en aquesta matèria, com la 
Directiva 2000/43/CE del Consell, de 29 de juny, referent a l’aplicació del principi 
d’igualtat de tracte de les persones amb independència del seu origen racial o ètnic; 
la Directiva 2006/54 CE del Parlament Europeu i el Consell, de 5 de juliol, sobre 
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i do-
nes en temes de treball i ocupació, la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de 
novembre, referent a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en el 
mercat laboral, la Directiva 2004/113 CE del Consell de Govern, que aplica el prin-
cipi d’igualtat de tractament entre homes i dones a l’accés a béns i serveis i al seu 
subministrament, la Directiva 2006/54 CE del Parlament Europeu i el Consell, de 
5 de Juliol, sobre l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte 
entre homes i dones en temes de treball i ocupació, la Directiva del Consell de 2 de 
juliol de 2008, per la qual s’aplica el principi d’igualtat de tracte entre les persones 
independentment de la seva religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació se-
xual. Així com, la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els Drets de 
les Persones amb Discapacitat, de 13 de desembre de 2006, el Pacte Internacional 
de Drets Civils i Polítics, i el Pacte Internacional deis Drets Econòmics, Socials i 
Culturals.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al paràgraf novè del preàmbul

Aquesta Llei té un caràcter integral, atès que abasta tot tipus de discriminació 
i intolerància i es projecta en els diferents àmbits de la vida i la convivència, sens 
perjudici de regulacions sectorials més específiques on aquesta Llei té caràcter su-
pletori.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al paràgraf segon de l’article 1

Igualment, la Llei estableix les obligacions, principis d’actuació dels poders 
públics i mesures destinades a prevenir, eliminar i corregir tota forma i acte de 
discriminació i intolerància en els sectors públic i privat, en relació amb els com-
portaments de racisme, xenofòbia, antisemitisme, islamofòbia, cristianofòbia, LGT-
Bifobia, antigitanisme, misogínia i sexisme, odi a les persones sense llar, per la seva 
condició socioeconòmica, pel seu origen territorial, nacional o ètnic, per la seva 
llengua, identitat cultural, conviccions religioses i ideologia, per la seva opinió polí-
tica o d’una altra índole, per la situació administrativa o la condició de privació de 
llibertat, per la seva edat, professió, identitat i raó de gènere, pel seu aspecte físic, 
color de pell, característiques genètiques, per discapacitat intel·lectual o física, ma-
laltia, estat serològic o altres factors de significació de les diferents manifestacions 
de la condició humana, siguin reals o suposades, així com totes aquelles que siguin 
reconegudes en els instruments internacionals. Cal un reconeixement específic de 
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les mesures per a l’abordatge d’aquestes discriminacions i, en especial, de les adre-
çades a persones sobre les que s’atrevessen discriminacions múltiples.

Aquesta Llei no és aplicable a l’àmbit de la violència masclista, el qual es regula 
per la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència mas-
clista i la resta de normativa que resulti d’aplicació.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 2.1 de l’article 2

2.1 Les obligacions que estableix aquesta Llei són aplicables a totes les institu-
cions i administracions públiques catalanes, inclosos els ens locals, i als organismes 
i entitats adscrits, vinculats o dependents. També ho són a les persones físiques o 
jurídiques de caràcter privat que resideixin a l’àmbit territorial de Catalunya, que hi 
estiguin o que hi actuïn, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, domicili o residèn-
cia, en els termes i amb l’abast que preveuen aquesta Llei i la resta de l’ordenament 
jurídic.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra o de l’apartat 2.2 de l’article 2

o) Cultura i esport.

Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra o bis a l’apartat 2.2 de l’article 2

o bis) Àmbit policial i àmbit penitenciari.

Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra p bis a l’apartat 2.2 de l’article 2

P bis) El dret a la no-discriminació ha d’ésser un principi informador de l’orde-
nament jurídic català, de l’actuació administrativa i de la pràctica judicial. Aquest 
dret vincula tant els poders públics com els particulars.

Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra q a l’apartat 2.2 de l’article 2

q) Pàgines web i xarxes socials.

Esmena 12
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra s a l’apartat 2.2 de l’article 2

s) Accés efectiu a l’Administració de Justícia.

Esmena 13
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 3.2 de l’article 3

3.2 Els poders públics, per tal de garantir la plena igualtat, adoptaran mesures 
específiques adreçades a prevenir o eliminar qualsevol discriminació o acte d’in-
tolerància que pugui afectar les persones en els termes que preveu la present Llei.

Aquestes mesures han de ser raonables i proporcionades en relació amb els mit-
jans per desplegar-la i els objectius que persegueix.
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Esmena 14
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 4.2 de l’article 4

4.2 El dret protegit per aquesta Llei implica l’absència de tota discriminació o 
acte d’intolerància per raó de les causes que preveu l’apartat anterior i queda prohi-
bida tota disposició, conducta, acte, criteri o pràctica que hi atempti contra aquest 
dret. Totes les persones tenen dret a ser tractades en condicions d’igualtat i respecte 
a la seva dignitat inherent en qualsevol àmbit de la vida, significant les esferes civil, 
laboral, social, sanitària, educativa, econòmica, cultural i esportiva, així com a una 
protecció efectiva per part de l’Administració Catalana en aquells supòsits que si-
guin víctimes d’actes d’intolerància, discriminació i conductes d’odi, o pateixin trac-
te vexatori o degradant, d’estigmatització, assetjament, exclusió, manifestació injuri-
osa, amenaçant, de discurs d’odi, hostilitat, concert per agressió, persecució i altres 
infraccions de naturalesa anàloga a raó o a causa de la seva diversitat o diferència 
ètnica, social, cultural, religiosa o d’una altra índole explicitada en aquesta llei.

Esmena 15
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 4.3 de l’article 4

4.3 Es consideren vulneracions d’aquest dret la discriminació, directa o indirec-
ta, per associació i per error, la discriminació múltiple, la denegació d’ajustaments 
raonables, l’assetjament, la inducció, ordre o instrucció de discriminar, els actes 
d’intolerància i d’odi associats, l’estigmatització, les represàlies i l’incompliment 
de les mesures d’acció positiva derivades d’obligacions normatives o convencionals, 
així com la segregació escolar i educativa.

Esmena 16
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 4.4 de l’article 4

4.4 No es considera discriminació la diferència de tracte basada en alguna de les 
causes previstes en aquesta llei, derivada d’una disposició, conducta, acte, criteri o 
pràctica que es pugui justificar objectivament per una finalitat legítima i com a mitjà 
adequat, necessari i proporcionat.

L’acció Positiva o diferència de tracte serà admesa i promoguda quan així vingui 
autoritzat per norma amb rang de llei, o quan resultin de decisions generals de les 
administracions públiques destinades a protegir. els grups de població necessitats 
d’accions específiques per millorar les seves condicions de vida o afavorir la seva 
inclusió social, incorporació a la feina o a diferents béns i serveis essencials.

Esmena 17
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou article 4 bis

Article 4 bis. Clàusula general antidiscriminatòria
4 bis.1 Les administracions públiques de Catalunya i el Síndic de Greuges han 

de vetllar i garantir el dret a la igualtat de tracte i no-discriminació previst a l’arti-
cle 1 d’aquesta llei.

4 bis.2 El dret a la no-discriminació ha d’ésser un principi informador de l’orde-
nament jurídic català, de l’actuació administrativa i de la pràctica judicial. Aquest 
dret vincula tant els poders públics com els particulars.
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Esmena 18
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra c de l’article 5

c) Discriminació per associació: situació en què una persona és objecte de dis-
criminació, ja sigui real o suposada, com a conseqüència de la seva relació amb una 
persona o un grup per raó de les causes que preveu l’article 4.1.

Esmena 19
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de la lletra e de l’article 5 que queda redactada de la manera 
següent

e) Discriminació múltiple: 
1. Es produeix discriminació múltiple quan concorren o interactuen diverses cau-

ses de les previstes en aquesta Llei, generant una forma específica de discriminació.
2. En supòsits de discriminació múltiple, la justificació de la diferència de tracte, 

en els termes de l’apartat segon de l’article 4, s’ha de donar en relació amb cadas-
cuna de les seves causes.

3. Igualment, en supòsits de discriminació múltiple les mesures d’acció positiva 
previstes a l’Article 5 lletra k) d’aquesta Llei, han d’atendre a la concurrència de les 
diferents causes de discriminació.

Esmena 20
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra e bis a l’article 5

e bis) Discriminació de segon ordre: Maltractament exercit contra persones o 
grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats.

Esmena 21
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la lletra i de l’article 5

i) Denegació d’ajustos raonables: actuació consistent a impedir, negar o no dur a 
terme les mesures d’adequació físiques, socials i actitudinals que, d’una manera efi-
caç i pràctica i sense que comportin una càrrega desproporcionada, facilitin l’acces-
sibilitat o la participació d’una persona amb discapacitat en igualtat de condicions 
que la resta de ciutadania. En els casos de càrrega desproporcionada, s’establiran 
solucions alternatives.

Esmena 22
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra j de l’article 5

j) Victimització secundària: maltractament addicional exercit contra persones 
que es troben en alguns dels supòsits de discriminació, assetjament o represàlia i 
intolerància com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits de les interven-
cions dutes a terme pels organismes responsables, i també per les actuacions d’altres 
agents implicats.

Esmena 23
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra k de l’article 5

k) Accions positives: les diferències de tracte orientades a prevenir, eliminar i, si 
escau, compensar qualsevol forma de discriminació en la seva dimensió col·lectiva 
o social. Aquestes mesures s’han d’aplicar mentre subsisteixin les situacions de dis-
criminació que les justifiquen i hauran de ser raonables i proporcionades en relació 
amb els mitjans per al seu desenvolupament i els objectius que persegueixin.
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Esmena 24
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra l a l’article 5

l) Actes o fets d’intolerància: expressen irrespecte, rebuig o menyspreu de la dig-
nitat i els drets humans, cap a les persones i les seves cultures, les seves formes 
d’expressió, les seves característiques, conviccions o opinions, i les seves maneres 
diferents de manifestar la condició humana per ser diferents o contràries. Poden 
concretar-se en estigmatitzacions, tracte vexatori, denigració, difusió de missatges 
injuriosos o calumniosos, assetjament, hostilitat, persecució, fets relacionats amb la 
violència, marginació, segregació, ostracisme i exclusió de la participació en qual-
sevol àmbit de la vida pública i privada o propiciant la por, repudi, prejudici o fòbies 
cap a aquestes persones.

Esmena 25
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra m a l’article 5

m) Incident o conducta d’odi: qualsevol incident o conducta, a l’efecte d’aques-
ta Llei que sigui percebut per la víctima o qualsevol altra persona, inclòs l’agent de 
seguretat o qualsevol altre testimoni que, tot i que la víctima no ho percebi, pugui 
estar en relació amb un comportament basat en la selecció de la seva persona o béns 
a causa de la seva connexió, relació, afiliació, suport o pertinença real o suposada 
a un grup que pugui estar basat o categoritzat per «raça», origen nacional o ètnic, 
gènere, l’idioma, color, religió, edat, discapacitat física o mental, orientació sexual 
o altres factors similars, ja siguin reals o suposats, inclòs l’origen territorial, l’as-
pecte físic, la condició socioeconòmica, professional i identitat cultural i ideològica 
També comprèn el discurs d’odi que promogui, propagui, inciti o justifiqui la intole-
rància, la discriminació i la violència cap a persones o cap a grups que manifesten 
la diversitat de la condició humana.

Esmena 26
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra n a l’article 5

n) Situació administrativa: Entenem per situació administrativa aquella que de-
fineix l’estatut de la persona migrada en relació amb la seva estança al nostre país, 
Aquella que fa referència a la regularitat o irregularitat segons la persona es trobi 
o no en possessió d’una autorització de residència o de residència i de treball que 
l’habiliti per residir i/o desenvolupar una activitat laboral al nostre país.

Esmena 27
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra o a l’article 5

o) Estigmatització: atribució de qualitats negatives i despectives sobre un col-
lectiu de persones, les quals passen a ser considerades i tractades amb prejudicis.

Esmena 28
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou article 5 bis

Article 5 bis. Deure d’intervenció
5 bis.1 Els professionals de les administracions públiques de Catalunya i els pro-

fessionals que fan tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació 
en els àmbits de la salut, l’educació, el món laboral, els serveis socials, la justícia i 
els cossos de seguretat, l’esport i el lleure, i la comunicació (art. 10), si tenen conei-
xement d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació o 
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violència, tenen el deure de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan 
competent.

5 bis.2 Als efectes del que estableix l’apartat 1, el Govern ha d’elaborar un proto-
col específic d’actuació en el termini de 6 mesos després d’aprovada la llei.

Esmena 29
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al paràgraf únic de l’article 6

Els poders públics dissenyaran polítiques per garantir la igualtat d’oportunitats 
en el treball, vetllant perquè no existeixi discriminació directa o indirecta o qualse-
vol fet prohibit per les raons que es relacionen a l’article 4.1. A més, en el marc que 
estableixi la normativa vigent, aplicaran mesures d’acció positiva, proporcionades a 
les necessitats específiques de les persones en situació de major vulnerabilitat.

Esmena 30
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al paràgraf únic de l’article 7

Les persones incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei han d’adoptar mesu-
res per fomentar el diàleg amb els agents socials i econòmics envers l’establiment 
d’accions positives per prevenir, eliminar i corregir qualsevol forma i acte de dis-
criminació i intolerància en la regulació i negociació de les condicions de treball, i 
l’establiment de codis de conducta i bones pràctiques en aquest àmbit.

Esmena 31
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició al paràgraf únic de l’article 9

Les administracions públiques catalanes han de garantir que l’accés a les dife-
rents formes de participació cívica i social es produeix en condicions d’igualtat i 
equitat garantint, vetllant i fomentant els principis d’igualtat de tracte i no discrimi-
nació sense que es produeixin situacions discriminatòries per qualsevol de les cau-
ses que preveu la Llei i fomentant la tolerància.

Esmena 32
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 10.1 de l’article 10

10.1 Les administracions educatives i universitàries han de garantir, vetllar i fo-
mentar els principis d’igualtat de tracte i no discriminació l’absència de qualsevol 
forma de discriminació per raó de les causes que preveu aquesta Llei, i fomentant 
la tolerància d’acord amb els principis rectors del sistema educatiu previstos a la 
legislació específica en matèria educativa, amb independència de la titularitat, del 
nivell educatiu i de la tipologia de centres Les autoritats educatives han de garantir 
l’accés i la permanència en el sistema educatiu en condicions d’igualtat, a través de: 

a) Vigilar i revisar el mètode d’admissió i permanència dels centres públics i con-
certats amb la finalitat de reduir la segregació i la creació d’escoles «gueto».

b) Vigilar i revisar el mètode d’admissió i permanència dels centres públics i 
concertats per tal d’assegurar que no es discrimina per sexe, origen ètnic, racial o 
nacional, o per raons religioses, en particular a les nenes musulmanes per portar 
símbols religiosos o per raons de discapacitat.

c) Establir mesures específiques per garantir l’accés i la permanència en el
sistema educatiu de les nenes pertanyents a minories ètniques.
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Esmena 33
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 10.1 bis a l’article 10

10.1 bis Els centres educatius que excloguin l’ingrés en els mateixos a grups o 
persones individuals per raó d’alguna de les causes establertes en aquesta Llei, no 
podran acollir-se a qualsevol forma de finançament públic.

Esmena 34
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 10.2 de l’article 10

10.2 Les administracions educatives i universitàries han de mantenir garantir la 
deguda atenció a l’alumnat que, per raó d’alguna de les causes que expressa aquesta 
Llei o perquè es troben en situació desfavorable a causa de discapacitat, raons socio-
econòmiques, culturals, sexuals o d’alguna altra índole, presentin necessitats espe-
cífiques de suport educatiu o percentatges més elevats d’absentisme o abandonament 
escolar prematur. De la mateixa manera han de garantir que aquesta deguda aten-
ció es doni també entre tots els membres integrants de la comunitat.

Esmena 35
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 10.2 bis a l’article 10

10.2 bis Les administracions educatives han de garantir el dreta una escola in-
clusiva i de qualitat per a tothom, independentment de les seves capacitats o limita-
cions, del seu origen, gènere, orientació sexual o circumstàncies personals.

Esmena 36
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 10.3 de l’article 10

10.3 En el contingut de la formació del professorat, i en les competències el cur-
rículum de totes les etapes educatives, s’ha d’atorgar una atenció especial al dret 
d’igualtat de tracte i no-discriminació a l’adquisició de competències sobre el dret a 
la protecció de la dignitat de la persona i a la igualtat de tracte front a tota forma i 
acte de discriminació i intolerància.

Esmena 37
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou article 10 bis

Article 10 bis. Coeducació
10 bis.1 Als efectes d’aquesta llei, s’entén per coeducació l’acció educativa que 

potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol mena de discrimi-
nació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

10 bis.2 D’acord amb aquest principi de coeducació, s’ha de vetllar perquè la 
diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i els diferents models de família si-
guin respectats en els diferents àmbits educatius.

10 bis.3 El principi de coeducació s’ha d’incorporar als plans d’acció tutorial i 
als plans i reglaments de convivència dels centres educatius.

10 bis.4 Els continguts dels materials escolars, educatius i formatius, en qualse-
vol format, i el llenguatge que s’hi empri han de tenir en compte la diversitat pel que 
fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere i evitar qualse-
vol mena de discriminació per aquest motiu.
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Esmena 38
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 11.1 de l’article 11

11.1 Les administracions públiques sanitàries, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, garanteixen, vetllen i fomenten els principis d’igualtat de tracte i no discrimi-
nació i l’absència de qualsevol forma de discriminació i fet d’intolerància en l’accés 
als establiments, béns, serveis i en les prestacions sanitàries per raó de qualsevol de 
les causes que preveu aquesta Llei.

Esmena 39
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 11.2 de l’article 11

11.2 Ningú no pot ser exclòs d’un tractament sanitari per la concurrència d’una 
discapacitat o malalties preexistents o intercurrents, llevat que raons mèdiques així 
ho justifiquin, ni tampoc per trobar-se en una situació administrativa irregular.

Esmena 40
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 11.3 de l’article 11

11.3 Les administracions sanitàries promouen accions destinades a aquells grups 
de població que presentin necessitats sanitàries específiques, com ara les persones 
joves, les persones grans, als infants i adolescents, les dones embarassades, les per-
sones transgènere, les persones amb discapacitat, que pateixin malalties mentals, 
cròniques, minoritàries, degeneratives o en fase terminal, síndromes incapacitants, 
portadores de virus, víctimes de maltractament, amb problemes de drogodependèn-
cia, minories ètniques, col·lectius religiosos, entre d’altres, i, en general, persones 
pertanyents a grups en risc d’exclusió situació de vulnerabilitat, en risc d’exclusió i 
les que estan en exclusió social, amb la finalitat de garantir un accés i gaudi efectius 
dels serveis sanitaris d’acord amb les seves necessitats.

Esmena 41
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 11.5 a l’article 11

11.5 Les administracions públiques sanitàries han de vigilar que les condicions 
municipals per a la inscripció a l’empadronament no comporten una discriminació 
de les persones migrants en situació administrativa irregular.

Esmena 42
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 12.2 de l’article 12

12.2 Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, les polítiques i actuacions 
de serveis socials s’han de basar en la igualtat, la solidaritat, la tolerància, la lliber-
tat, el respecte a la dignitat humana, l’atenció centrada en la persona i la justícia 
social i han de procurar l’atenció prioritària de les persones en situació de vulnera-
bilitat i d’aquelles persones que es troben en risc d’exclusió social per un motiu de 
discriminació.

Esmena 43
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al paràgraf únic de l’article 13

Les entitats i les persones incloses en l’àmbit d’aplicació de la present Llei han de 
garantir que no es produeixin situacions discriminatòries i d’intolerància que preveu 
aquesta Llei i han d’establir, si és el cas, accions positives destinades a protegir els 
infants, els adolescents, els joves, les persones amb discapacitat i/o trastorn mental 
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i les persones grans per millorar les seves condicions de vida, afavorir la seva in-
corporació a la feina o l’accés a diferents béns i serveis essencials. Cal promoure, 
doncs, l’empoderament, així com garantir l’acompanyament necessari per poder 
desenvolupar el seu projecte de vida.

Esmena 44
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 14.2 a l’article 14. Els dos paràgrafs actuals de l’article 
14 en converteixen en l’apartat 14.1

14.2 Les administracions públiques han de vetllar perquè els plans per l’eradi-
cació del barraquisme o dels assentaments informals compleixen amb les garanties 
internacionals contra els desallotjaments forçosos i no provoquen un impacte des-
proporcionat en alguns grups o minories en situació d’especial vulnerabilitat.

Esmena 45
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 14.3 a l’article 14

14.3 Els prestadors de serveis de venda, arrendament o intermediació immobilià-
ria estaran igualment obligats a respectar en les seves operacions comercials el dret 
a la igualtat de tracte i no discriminació.

En particular, queda prohibit: 
a) Refusar una oferta de compra o arrendament, o refusar l’inici de les negocia-

cions o de qualsevol altra manera impedir o denegar la compra o arrendament d’un 
habitatge, per raó d’alguna de les causes de discriminació previstes en la present 
Llei, quan es hagués fet una oferta pública de venda o arrendament.

b) Discriminar una persona pel que fa als termes o condicions de la venda o ar-
rendament d’un habitatge amb fonament en les referides causes.

El que preveuen els paràgrafs anteriors és aplicable també als locals de negoci.

Esmena 46
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 15.1 de l’article 15

15.1 Les condicions d’accés, permanència, ús i gaudi dels establiments o espais 
oberts al públic, espectacles públics o activitats recreatives han de garantir l’absèn-
cia de qualsevol forma de discriminació i intolerància per raó de les causes que pre-
veu aquesta Llei.

Esmena 47
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 15.1 bis a l’article 15

15.1 bis La prohibició de discriminació que regula l’apartat anterior comprèn 
tant les condicions d’accés als locals o establiments com la permanència en els ma-
teixos, així com l’ús i gaudi dels serveis que es presten en ells, i s’entén sense perju-
dici de l’existència d’organitzacions, activitats o serveis destinats exclusivament a la 
promoció de grups identificats per algunes de les causes esmentades a l’article dos.

Esmena 48
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 15.2 de l’article 15

15.2 Les persones titulars dels establiments i locals o les organitzadores d’es-
pectacles públics o activitats recreatives han de donar a conèixer en un espai visible 
els criteris i les limitacions que resultin de l’exercici del dret d’admissió, així com 
complir la resta de normativa sectorial d’aplicació en matèria de locals de pública 
concurrència i, amb caràcter previ a la seva aplicació, els comunicaran a les admi-
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nistracions públiques competents que, si escau, han de autoritzar-los quan així ho 
disposi la seva legislació pròpia.

Esmena 49
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 15.3 a l’article 15

15.3 Els titulars dels establiments i espais oberts al públic i els organitzadors 
d’espectacles i activitats recreatives estan obligats a impedir-hi l’accés o a expul-
sar-ne les persones següents, amb l’auxili, si cal, de la força pública: 

a) Les persones que violentin de paraula o de fet altres persones per raó de nai-
xement, origen racial o ètnic, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, 
orientació o identitat sexual, infermetat o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social.

b) Les persones que duguin i exhibeixin públicament símbols, indumentària u ob-
jectes que incitin a la violència o a la discriminació.

Esmena 50
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 16.1 de l’article 16

16.1 Tots els mitjans de comunicació social inclosos internet i les xarxes socials, 
públics i privats, han de respectar el dret a la dignitat de la persona i la igualtat de 
tracte i evitar tota forma de discriminació, intolerància i estigmatització en el trac-
tament de la informació, en els seus continguts i la seva programació, incloses les 
activitats de venda i publicitat que continguin.

Esmena 51
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 16.2 de l’article 16

16.2 Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves respectives 
competències, han de promoure l’adopció d’acords d’autoregulació dels mitjans de 
comunicació social que contribueixin al compliment de la legislació en matèria d’i-
gualtat de tracte i no-discriminació, i el llenguatge no sexista, incloses les activitats 
de venda i publicitat que continguin, i en especial, han de promoure la promoció 
de l’ús del llenguatge no sexista, classista ni racista, així com l’establiment de quo-
tes paritàries i l’augment de la representativitat de tots els col·lectius compresos en 
aquesta llei.

Esmena 52
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 16.4 a l’article 16

16.4 Les administracions públiques desenvoluparan protocols d’actuació en cas 
d’incompliment d’aquesta llei pel que fa al tracte de continguts i informacions per 
part dels mitjans públics.

Esmena 53
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’article 17

Article 17. Cultura i esport
Les administracions públiques catalanes han de garantir, en l’accés i el gaudi de 

la cultura, l’absència de qualsevol forma de discriminació i intolerància per raó de 
les causes que preveu aquesta Llei.
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Esmena 54
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al paràgraf únic de l’article 18

Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències, 
han de desenvolupar accions per a la igualtat de tracte i la prevenció de la discri-
minació i intolerància per motius religiosos i han de garantir que les polítiques pú-
bliques respectin el dret a la llibertat religiosa en els termes que estableix la Llei, 
prestant especial atenció a garantir l’establiment de centres de culte i l’ús de peces i 
símbols culturals i religiosos en els espais públics.

Esmena 55
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de dos nous apartats 18.2 i 18.3 a l’article 18. El paràgraf actual de 
l’article 18 en converteixen en l’apartat 18.1

18.2 En les actuacions que es duguin a terme per part de l’administració de jus-
tícia, en l’àmbit de les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya o, quan 
sigui el cas, de les administracions locals, s’han de respectar el dret a la igualtat de 
tracte i evitar tota forma de discriminació per raó de les causes que preveu aquesta 
llei.

18.3 Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i policies locals.
En les seves actuacions, la policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i les 

policies locals de Catalunya han de respectar el dret a la igualtat de tracte i evitar 
tota forma de discriminació per raó de les causes que preveu la llei. Es prohibeix 
expressament a aquests cossos realitzar identificacions policials basades en el perfil 
ètnic de les persones a identificar.

Esmena 56
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou article 18 quater

Article 18 quater. Autoritats públiques
Les autoritats públiques catalanes han de garantir que els responsables polítics 

i els representants públics de tots els nivells no difonguin discursos o imatges dis-
criminatòries contra individus o minories per les raons que preveu la Llei i d’acord 
amb el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDESC) i la Convenció per a 
l’Eliminació de la Discriminació Racial.

Esmena 57
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 19.1 de l’article 19

19.1 La protecció enfront de la discriminació obliga a aplicar mètodes o instru-
ments suficients per a la seva detecció, a adoptar mesures preventives i a articular 
mesures adequades per al cessament de les situacions discriminatòries i accions 
d’intolerància.

Esmena 58
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al paràgraf únic de l’article 20

La contravenció de les normes que aquesta Llei preveu en matèria de protecció 
de la dignitat de la persona i d’igualtat de tracte pot comportar la nul·litat de les dis-
posicions, els actes o les clàusules dels negocis jurídics i pot donar lloc a responsa-
bilitats d’acord amb el que estableix la legislació aplicable.



BOPC 490
3 d’agost de 2017

3.01.01. Projectes de llei 19 

Esmena 59
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou article 20 bis

Article 20 bis. Reconeixement de responsabilitat patrimonial
20 bis.1 La persona que causi discriminació per algun dels motius que preveu 

l’apartat primer de l’article dos d’aquesta Llei ha de respondre del dany causat. 
Acreditada la discriminació es presumeix l’existència de dany moral, que es valora-
rà atenent les circumstàncies del cas i la gravetat de la lesió efectivament produïda, 
per al que es tindrà en compte, si escau, la difusió o audiència del mitjà a través del 
que s’hagi produït.

20 bis 2. També són responsables del dany causat les persones ocupadores o 
prestadores de béns i serveis quan la discriminació, inclòs l’assetjament, es produ-
eixi en el seu àmbit d’organització o direcció i no hagin complert les obligacions 
previstes en aquesta llei.

Esmena 60
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 21.2 de l’article 21

21.2 Sens perjudici de la legitimació individual de la persona afectada, els sin-
dicats, les associacions professionals de treballadors autònoms, les organitzacions 
de consumidors i usuaris i les associacions i organitzacions constituïdes legalment 
que tinguin entre els seus fins la defensa i la promoció dels drets humans i complei-
xin els requisits que indica l’apartat 3 d’aquest article, poden tenir la consideració 
d’interessat en els procediments administratius en què l’Administració hagi de pro-
nunciar-se en relació amb una situació de discriminació i intolerància que preveu 
aquesta Llei, sempre que comptin amb l’autorització de la persona o persones afec-
tades. No és necessària aquesta autorització quan les persones afectades siguin una 
pluralitat indeterminada o de difícil determinació, sens perjudici que els que es con-
siderin afectats també puguin participar en el procediment.

Esmena 61
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou article 21 bis

Article 21 bis. Inversió de la càrrega de la prova.
21 bis.1 D’acord amb el que estableixen les lleis processals i reguladores dels 

procediments administratius, quan la part actora o l’interessat al·leguin discrimina-
ció i n’aportin indicis fonamentats, correspon a la part demandada, o a qui s’imputi 
la situació discriminatòria, l’aportació d’una justificació objectiva i raonable, sufi-
cientment provada, de les mesures adoptades i de llur proporcionalitat.

21 bis.2 Els fets o els indicis pels quals es pot presumir l’existència de discrimina-
ció poden ésser provats per qualsevol prova admesa en dret, sens perjudici dels pro-
cediments que es tramitin i de les mesures adoptades a l’empara de les normes d’or-
ganització, convivència o disciplina de les institucions i dels serveis públics. També 
es poden tenir en compte proves estadístiques i tests de situació. S’han d’establir per 
reglament les condicions i garanties aplicables.

21 bis.3 L’òrgan administratiu o sancionador, d’ofici o a instància de part, pot 
sol·licitar informes o dictàmens als òrgans competents en matèria d’igualtat.

21 bis.4 El que estableix l’apartat 1 no és aplicable als processos penals ni als 
procediments administratius sancionadors.
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Esmena 62
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació a l’apartat 23.1 de l’article 23

23.1 El Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació és el docu-
ment que determina els eixos, les línies estratègiques, els objectius i les mesures 
per prevenir, eliminar eradicar i corregir tota forma de discriminació per raó de les 
causes que estableix aquesta Llei.

Esmena 63
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la lletra a de l’apartat 23.3 de l’article 23

a) Els principis bàsics d’actuació en matèria de no-discriminació. Elaboració 
d’un diagnòstic previ, exhaustiu, real i actualitzat de la situació del racisme, la xe-
nofòbia i altres formes connexes de discriminació a Catalunya. Aquest diagnòstic 
ha de servir per justificar les prioritats, accions, objectius i línies d’actuació del Pla 
nacional.

Esmena 64
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 24.3 a l’article 24

24.3 La Generalitat de Catalunya disposarà de la col·laboració d’especialistes 
coneixedors de les evidències científiques internacionals en matèria de discrimina-
ció per tal d’assessorar-se de totes les actuacions que es duguin a terme.

Esmena 65
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 25.1 de l’article 25

25.1 A fi de fer efectives les disposicions que contenen aquesta Llei i la legislació 
específica en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, les institucions públi-
ques catalanes han d’introduir en l’elaboració dels seus estudis, memòries o esta-
dístiques, sempre que es refereixin o afectin aspectes relacionats amb la igualtat de 
tracte, els indicadors i els procediments que permetin el coneixement de les causes, 
l’extensió, l’evolució, la naturalesa i els efectes de la discriminació per raó de les 
causes que preveu aquesta Llei. En aquests estudis, memòries o estadístiques, s’ha 
de tenir en compte sempre la perspectiva de gènere i s’ha de disposar de les dades 
segregades per sexe i edats, i tipologia de discapacitat, si s’escau.

Esmena 66
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 25.2 de l’article 25

25.2 El Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals han de recopilar les dades 
sobre el component discriminatori i de naturalesa d’intolerància de les denúncies 
cursades i les han de processar en els sistemes estadístics de seguretat correspo-
nents.

Esmena 67
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 26.2 de l’article 26

26.2 Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competèn-
cies respectives, a través dels seus òrgans de contractació i en relació amb l’execució 
dels contractes que subscriguin, poden establir condicions especials amb la finalitat 
de promoure la igualtat de tracte i la no-discriminació i rebuig de la intolerància, 
d’acord amb el que estableix la legislació de contractes del sector públic.
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Esmena 68
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al paràgraf únic de l’article 27

Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències 
respectives, han de preveure en les seves activitats formatives l’estudi i l’aplicació 
de la igualtat de tracte i la no-discriminació, tant en els programes de les proves 
selectives d’accés a l’ocupació pública com en la formació continuada del personal 
al seu servei. Les formacions seran realitzades per especialistes coneixedors de les 
evidències científiques internacionals sobre discriminació en cada un dels diferents 
àmbits que es requereixi.

Esmena 69
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 28.1 de l’article 28

28.1 El Govern ha de crear en el termini de 6 mesos mitjançant Decret un òrgan 
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, adscrit al departament de la Gene-
ralitat competent per raó de la matèria, encarregat de protegir i promoure la igualtat 
de tracte i la no-discriminació de les persones per raó de les causes i en els àmbits 
que preveu aquesta Llei. Aquest òrgan serà independent del Govern i serà nomenat 
pel Parlament.

Esmena 70
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 28.3 de l’article 28

28.3 Les resolucions de l’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
dictades en l’exercici de les funcions establertes a l’article següent posen fi a la via 
administrativa. Les seves resolucions seran recurribles davant la jurisdicció conten-
ciós-administrativa.

Esmena 71
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra a de l’article 29

a) Donar suport a les persones que hagin pogut sofrir discriminació per raó de 
les causes que estableix l’article 4.1 d’aquesta Llei per a la tramitació de les seves 
queixes o reclamacions i garantir el dret de les víctimes a la reparació. Tota forma 
de suport a les persones o grups discriminats estarà basat en les mesures resolutives 
d’èxit de les que se’n tinguin evidències científiques de la seva capacitat efectiva en 
cada cas.

Esmena 72
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra c de l’article 29

c) Iniciar, d’ofici o instància de tercers, investigacions sobre l’existència de pos-
sibles situacions de discriminació que revesteixin una gravetat o rellevància espe-
cials, fora d’aquelles que revesteixin caràcter d’infracció penal. En aquests casos, 
l’òrgan ha de cessar en la investigació i remetre les actuacions al Ministeri Fiscal o 
a l’autoritat judicial. L’òrgan ha d’actuar en col·laboració amb l’Observatori de la 
Igualtat de Gènere.
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Esmena 73
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra e de l’article 29

e) Promoure l’adopció de codis de bones pràctiques, Plans d’igualtat i de no dis-
criminació i Protocols interns d’intervenció en casos de discriminacions en matèria 
de lluita contra la discriminació.

Esmena 74
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra i de l’article 29

i) Elaborar, en coordinació amb els òrgans competents en matèria estadística, in-
formes estadístics de caràcter periòdic i promoure estudis sobre la igualtat de tracte 
i la no-discriminació. Així com, recopilar dades desagregades sobre la situació de 
les minories ètniques, religioses i persones migrants en l’accés a drets com l’habitat-
ge, l’educació, l’ocupació i la salut.

Esmena 75
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió del títol IV

Títol IV. Òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
Article 28. Objecte i naturalesa
28.1 El Govern ha de crear mitjançant Decret un òrgan per a la igualtat de tracte 

i la no-discriminació, adscrit al departament de la Generalitat competent per raó de 
la matèria, encarregat de protegir i promoure la igualtat de tracte i la no-discrimi-
nació de les persones per raó de les causes i en els àmbits que preveu aquesta Llei.

28.2 En l’exercici de les funcions establertes a l’article següent, l’òrgan previst a 
l’apartat anterior ha d’actuar amb plena independència i autonomia.

28.3 Les resolucions de l’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
dictades en l’exercici de les funcions establertes a l’article següent posen fi a la via 
administrativa.

28.4 La regulació mitjançant decret ha de dotar l’òrgan per a la igualtat de tracte 
i la no-discriminació dels mitjans personals i materials necessaris per a l’exercici de 
les seves funcions, sempre respectant-ne la seva independència i autonomia.

Article 29. Funcions
L’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació ha de tenir les funcions 

següents: 
a) Donar suport a les persones que hagin pogut sofrir discriminació per raó de 

les causes que estableix l’article 4.1 d’aquesta Llei per a la tramitació de les seves 
queixes o reclamacions.

b) Constituir-se, amb el consentiment exprés de les parts, en òrgan de mediació 
o conciliació entre elles en relació amb violacions del dret a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació, a excepció de les que tinguin contingut penal o laboral.

En tot cas, queda prohibida la mediació o conciliació en matèria de violència 
masclista.

La mediació o la conciliació davant d’aquest òrgan substitueix el recurs d’alçada 
i, si escau, el de reposició, en relació amb les resolucions i els actes de tràmit suscep-
tibles d’impugnació, als efectes del que preveu l’article 112.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

c) Iniciar, d’ofici o instància de tercers, investigacions sobre l’existència de pos-
sibles situacions de discriminació que revesteixin una gravetat o rellevància espe-
cials, fora d’aquelles que revesteixin caràcter d’infracció penal. En aquests casos, 
l’òrgan ha de cessar en la investigació i remetre les actuacions al Ministeri Fiscal o 
a l’autoritat judicial.
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d) Exercir la potestat d’incoació, inspecció, instrucció i sanció, d’acord amb el rè-
gim d’infraccions i sancions que preveu aquesta Llei. En tot cas s’exceptuen d’aquest 
apartat els àmbits de la Inspecció de treball i els dels procediments sancionadors en 
l’ordre social.

e) Promoure l’adopció de codis de bones pràctiques en matèria de lluita contra 
la discriminació.

f) Col·laborar amb el Síndic de Greuges, amb el Ministeri Fiscal i amb les insti-
tucions i organismes públics.

g) Emetre dictamen, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de disposicions 
de caràcter general que despleguin aquesta Llei.

h) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre el Pla nacional per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació, així com sobre aquells plans i programes de rellevància 
especial en la matèria.

i) Elaborar, en coordinació amb els òrgans competents en matèria estadística, in-
formes estadístics de caràcter periòdic i promoure estudis sobre la igualtat de tracte 
i la no-discriminació.

j) Vetllar pel compliment de la normativa reguladora de la igualtat de tracte i la 
no-discriminació, en l’àmbit de les seves competències, així com formular propos-
tes per modificar-la.

k) Qualsevol altra que li atribueixin les Lleis i el decret de creació de l’òrgan.

Esmena 76
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou títol IV bis

Títol IV bis. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no discriminació
Article. Creació, naturalesa i règim jurídic de l’Oficina
1. Es crea l’Oficina per a la igualtat de tracte y la no-discriminació, entitat de 

dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compli-
ment dels seus fins, amb plena autonomia orgànica i funcional i s’adscriu al Parla-
ment de Catalunya. L’Oficina amb independència de les administracions públiques 
en el exercici de les seves funcions.

2. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació, en exercici de les seves 
funcions, actua de conformitat amb el que disposa aquesta llei, les disposicions que 
la despleguen i la legislació que regula el règim jurídic de les administracions públi-
ques i el procediment administratiu.

3. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació es relaciona amb el 
Govern per mitjà de l’òrgan responsable de coordinar les polítiques de igualtat de 
tracte i no-discriminació que estableix l’article [...]»

Article. Finalitat de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació.
L’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació té l’objectiu de garantir, 

millorar i promoure el dret de totes les persones a no ser objecte de discriminació 
així com implementar la present llei en allò que li correspongui d’acord amb les se-
ves competències.» 

Article. Funcions generals de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discrimi-
nació.

1. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació té les següents funcions: 
a) Atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir dis-

criminació o violència per raó de les causes que estableix l’article 4. 1 de aquesta 
llei amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a 
les seves necessitats.

b) Avaluar les polítiques per a la igualtat de tracte i no-discriminació de la Ge-
neralitat.
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c) Assegurar, en l’àmbit de les seves competències, el compliment i l’observança 
del que disposa la present llei així com la normativa antidiscriminatòria a favor de 
totes les persones.

d) Assessorar el Parlament, el Govern i altres administracions públiques en les 
seves polítiques i actuacions respecte el dret a la igualtat de tracte i la no-discrimi-
nació de totes les persones.

e) Donar suport i assessorament a associacions, organitzacions, iniciatives, cam-
panyes i activitats que ho requereixin en relació al dret a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació de totes les persones.

f) Promoure la recerca empírica, teòrica i aplicada sobre la igualtat de tracte i 
la no-discriminació.

g) Difondre i fomentar l’educació i la sensibilització de la ciutadania en la cultu-
ra de respecte a la diferència i a la no-discriminació.

h) Actuar com a vigilant de l’estat dels drets de totes les persones a Catalunya 
així com elaborar i publicar estadístiques d’acord amb allò establert a la garantia 
estadística.

i) Establir relacions amb ens similars d’altres administracions o d’institucions 
internacionals.

j) Investigar i identificar, d’ofici o a instància de tercers, l’existència d’àrees de 
la vida social i econòmica on es produeixen situacions sistèmiques de discriminació 
així com també respecte de discriminacions puntuals d’especial gravetat.

k) Exercir accions judicials en defensa del dret a la igualtat i la no-discriminació.
l) Només quan sigui possible i sempre amb el consentiment d’ambdues parts, es-

tablir mediació o conciliació entre aquestes.
m) Col·laborar amb el Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges, els poders 

públics així com institucions internacionals en la defensa de la igualtat i del dret a la 
no discriminació de totes les persones. També podrà establir relacions de col·labora-
ció amb les universitats i altres centres docents i de recerca i amb el teixit associatiu 
i institucions de la societat civil.

n) Emetre informe preceptiu no vinculant sobre projectes de disposicions de ca-
ràcter general que afectin de forma especial el dret a la igualtat i la no discriminació 
de totes les persones.

o) Aprovar i remetre anualment l’informe de les seves activitats al Parlament, al 
Govern i al Síndic de Greuges.

p) Adoptar les mesures necessàries per investigar les circumstàncies en què van 
tenir lloc les presumptes discriminacions així com les mesures adients i proporcio-
nades per a la seva prevenció i eliminació.

q) Incoar i resoldre, en l’àmbit de les seves competències, els corresponents pro-
cediments sancionadors per les infraccions tipificades en la present Llei. Es podran 
adoptar també mesures provisionals per assegurar l’eficàcia de la resolució que es 
pugui dictar.

r) O qualsevol altra competència que li siguin assignades per les lleis o regla-
ments.

2. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació ha de disposar d’un 
servei d’atenció adreçat a persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de 
patir discriminació o violència, capaç d’atendre per qualsevol mitjà tots els casos de 
consulta, assessorament o denúncia de qualsevol tipus de discriminació o d’agres-
sió en aquest àmbit així com informació sobre tutela antidiscriminatòria nacional o 
internacional amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coor-
dinades a les seves necessitats.

3.L’Oficina per a la igualtat i no discriminació, per mitjà d’un conveni pot coor-
dinar així com executar les actuacions i polítiques antidiscriminatòries que el Go-
vern li encomani.
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4. L’Oficina per a la a la igualtat i no-discriminació, en exercici de les seves fun-
cions, ha de mantenir relacions regulars de coordinació i cooperació amb els depar-
taments corresponents que afectin el dret a la igualtat i la no discriminació de les 
persones, així com amb el Síndic de Greuges, els òrgans judicials i Fiscalia.

Article. Els òrgans de l’Oficina per a la igualtat i no-discriminació
L’Oficina per a la igualtat i no-discriminació s’estructura en els òrgans següents: 
a) El Director o directora.
b) La Secretaria.
Article. El director o directora
1. El director o directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discrimina-

ció dirigeix la institució i n’exerceix la representació.
2. El director o directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discrimi-

nació actua amb subjecció a l’ordenament jurídic, amb plena independència i ob-
jectivitat i sense subjecció a cap altre mandat imperatiu ni instrucció, i se sotmet al 
règim d’incompatibilitats aplicable als alts càrrecs de la Generalitat. El director o 
directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació no pot estar afi-
liat a cap partit polític, sindicat ni associació empresarial.

3. El director o directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discrimina-
ció és elegit pel Parlament a proposta de [...], entre els ciutadans majors d’edat que 
gaudeixen del ple ús de llurs drets civils i polítics i compleixen les condicions d’ido-
neïtat, probitat i professionalitat necessàries per a exercir el càrrec. Els elegits han 
de tenir veïnatge administratiu a Catalunya.

4. Per a nomenar el director o directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte 
i no-discriminació, ha de comparèixer davant la comissió parlamentària correspo-
nent per a ésser avaluat amb relació a les condicions requerides per al càrrec.

5. El candidat o candidata, després de la compareixença a què fa referència 
l’apartat 4, és elegit director o directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte i 
no-discriminació pel Ple del Parlament per majoria de tres cinquenes parts. Si no 
obté la majoria requerida, s’ha de sotmetre a una segona votació, en la mateixa ses-
sió del Ple, en què requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres 
de la cambra per a ésser elegit.

6. El director o directora de l’Oficina és elegit per un període no renovable de sis 
anys i cessa per les causes següents: 

a) Per expiració del termini del mandat.
b) A petició pròpia.
c) Per separació, acordada pel Ple del Parlament per majoria absoluta, per in-

compliment greu de les seves obligacions, incompatibilitat, incapacitat sobrevingu-
da per a l’exercici de les seves funcions declarada per sentència ferma o condemna 
ferma per delicte dolós.

7. El director o directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discrimina-
ció ha de presentar anualment un informe sobre la seva actuació i la situació del 
dret a la igualtat i la no discriminació a Catalunya, incloent-hi les propostes i les 
observacions que calguin per a millorar les polítiques antidiscriminatòries de la Ge-
neralitat de Catalunya. L’informe anual haurà d’ésser publicat i lliurat al Parlament 
per mitjà de la comissió parlamentària corresponent, al Govern a través de l’òrgan 
coordinador de les polítiques de igualtat i no-discriminació regulat al capítol [...] 
així com al Síndic de Greuges i Fiscalia.

Article. La Secretaria
1. La Secretaria depèn del director o directora de l’Oficina per a la igualtat de 

tracte i no-discriminació i es configura com a l’òrgan de suport material, adminis-
tratiu, tècnic i també d’assessorament jurídic de l’Oficina.

2. Les funcions de la Secretaria són: 
a) Tenir cura del Registre.
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b) Preparar, d’acord amb les instruccions rebudes, l’avantprojecte de pressupost, 
la memòria d’activitats i el programa anual d’actuacions.

c) Dur a terme la gestió pressupostària, financera, comptable i patrimonial de 
l’Oficina i també la gestió dels mitjans personals i materials que s’hi adscriuen.

d) Custodiar i instruir els expedients en les diferents fases de tramitació, efectuar 
les notificacions i fer qualssevol altres actuacions de caràcter administratiu que es 
derivin del procediment.

e) Acordar la impugnació davant la jurisdicció competent de les normes i els ac-
tes subjectes al dret administratiu de les administracions públiques que consideri 
que atempten contra el dret a la igualtat de tracte i no-discriminació.

f) Les funcions que li delegui el director o directora de l’Oficina i també les que 
es derivin d’aquesta llei i de les normes de desplegament.

Article. Col·laboració amb altres administracions i institucions
1. El Govern, l’Administració de la Generalitat i els ens locals han de prestar la 

col·laboració i l’auxili necessaris a l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discri-
minació, si així ho exigeix el compliment de les seves funcions i l’execució dels seus 
acords, sens perjudici de l’obtenció de l’autorització judicial quan calgui per a exe-
cutar aquestes resolucions.

2. Dins l’àmbit de les seves competències, l’Oficina per a la igualtat de tracte i 
no-discriminació pot establir acords de cooperació i col·laboració amb altres ad-
ministracions i institucions públiques com privades i participar en els organismes 
corresponents tant internacionals com supranacionals.

Article. Règim jurídic dels actes dictats pels òrgans de l’Oficina per a la igualtat 
de tracte i no-discriminació

1. En exercici de les funcions que impliquin l’exercici de potestats públiques, 
l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació es regeix pel que disposa la 
normativa reguladora del procediment administratiu aplicable a l’àmbit de la Gene-
ralitat. Els actes dictats, en exercici d’aquestes funcions, pel Director o Directora i 
pels altres òrgans de l’Oficina exhaureixen la via administrativa i són impugnables 
per la via contenciosa administrativa, sens perjudici de la interposició de recurs po-
testatiu de reposició previ al recurs contenciós administratiu.

2. Pel que fa a l’exercici de les funcions que no impliquin l’exercici de potestats 
públiques es regeix per aquesta llei, per la legislació vigent en matèria de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per la 
normativa catalana sobre procediment administratiu. Els actes dictats pels òrgans 
de l’Oficina, en l’exercici d’aquestes funcions, són susceptibles dels recursos esta-
blerts en cada procediment.

3. El règim de responsabilitat patrimonial de l’Oficina, els funcionaris i el perso-
nal adscrit és l’establert amb caràcter general per a l’Administració de la Genera-
litat. La resolució en aquest àmbit correspon al Director o Directora, en els termes 
establerts per la normativa reguladora del règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú.

Article. El personal
1. El Personal al servei de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació 

és el personal funcionari i laboral necessari per al bon funcionament de l’Oficina.
2. Els llocs de treball que comporten l’exercici de potestats públiques són reser-

vats a personal funcionari i, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració 
d’autoritat pública.

3. Són aplicables al personal al servei de l’Oficina per a la igualtat de tracte i 
no-discriminació la normativa reguladora de la funció pública de l’Administració de 
la Generalitat i el seu règim d’incompatibilitats.

4. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació ha de seleccionar el seu 
propi personal amb subjecció als principis de publicitat, mèrit i capacitat.



BOPC 490
3 d’agost de 2017

3.01.01. Projectes de llei 27 

5. El personal que presti el servei d’atenció a què fa referència l’article xxxx 2 
ha de tenir coneixements relacionats amb els drets humans, l’estudi de gènere i la 
diversitat afectiva i sexual i l’Atenció personalitzada.

Article. Recursos econòmics
1. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació per al seu funciona-

ment, disposa dels recursos econòmics següents: 
a) Les assignacions pressupostàries establertes en el pressupost de la Generali-

tat.
b) Els ingressos de dret públic i de dret privat que li corresponguin.
c) Les contraprestacions que es poguessin derivar dels convenis signats per l’Ofi-

cina.
d) Els rendiments de les publicacions, dels estudis i de les altres actuacions de 

l’Oficina.
e) L ‘import de les sancions imposades en l’exercici de les seves funcions.
f) Tot altre recurs que legalment li correspongui.
2. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació ha d’elaborar i aprovar 

amb caràcter anual el corresponent avantprojecte de pressupost de funcionament, 
el qual ha d’ésser tramès al Govern perquè sigui integrat, amb la deguda singularit-
zació, en els pressupostos generals de la Generalitat.

3, El control econòmic i financer de l’Oficina s’ha d’exercir de conformitat amb 
la Llei de finances públiques de la Generalitat.

Esmena 77
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de les lletres a, b, c i d a l’apartat 31.2 de l’article 31

a) Utilitzar o emetre expressions vexatòries, injurioses i calumnioses i amena-
çadores en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives als 
delictes d’odi per raó de les causes previstes a l’Article 4 de la Llei, en la prestació 
de serveis públics, en qualsevol mitjà de comunicació, en discursos o intervencions 
públiques o en xarxes socials.

b) No facilitar la tasca o negar-se parcialment a col –laborar amb l’acció inves-
tigadora dels serveis d’inspecció de l’administració catalana en el compliment dels 
mandats establerts en la present Llei.

c) Amenaçar o realitzar qualsevol coacció, injúria o vexació injusta de caràcter 
lleu en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives als delic-
tes d’odi per raó de les causes que preveu l’Article 4 de la Llei.

d) Causar danys a béns mobles o immobles en supòsits de discriminació, actes 
d’intolerància i conductes d’odi per raó de les causes que preveu l’Article 4 de la 
Llei.

Esmena 78
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de les noves lletres e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r a l’apartat 31.3 de 
l’article 31

e) La reiteració en la utilització o emissió d’expressions vexatòries, injurioses i 
calumnioses en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives 
als delictes d’odi per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la llei, en les prestació 
de serveis públics, en qualsevol mitjà de comunicació, en discursos o intervencions 
públiques, o a les xarxes socials.

f) La realització d’actes o la imposició de disposicions o clàusules en els negocis 
jurídics que constitueixin o causin discriminació per raó de les causes previstes en 
l’art. 4 de la llei.
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g) Impedir o obstaculitzar la realització de qualsevol tràmit administratiu o l’ac-
cés a un servei públic o establiment, per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la 
llei.

h) Realitzar actes que impliquin aïllament, rebuig o menyspreu públic i notori de 
persones per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la llei.

i) Usar, en peritatges que després s’usaran administrativament o judicialment, 
teories o valoracions que impliquin prejudicis corresponents a qualsevol de les si-
tuacions previstes a la llei.

j) Usar la malaltia mental quan la persona no ha estat declarada incapaç, per 
limitar els drets de la persona.

k) La implantació, l’impuls o l’acceptació de pràctiques laborals discriminatòri-
es, que vulneren la dignitat de la persona, la igualtat de tracte i promoguin la dis-
criminació i intolerància.

l) L’elaboració, utilització o difusió en Centres educatius de llibres de text i I o 
materials didàctics que presentin a les persones com superiors o inferiors en digni-
tat humana en funció de la seva orientació sexual i identitat o expressió de gènere, 
o que incitin a la violència per aquest motiu.

m) L’obstrucció o negativa absoluta a l’actuació dels serveis d’inspecció de l’ad-
ministració catalana.

n) Colpejar o maltractar d’obra a una altra persona sense causar-li lesió, vexa-
tòries en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives als de-
lictes d’odi per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la llei.

o) Reiteració en el dany a béns mobles o immobles d’una altra persona, quan no 
constitueixi delicte, en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes re-
latives als delictes d’odi per raó de les causes previstes a l’article 4. de la llei.

p) La denegació per professional o empresari de prestacions a què es tingui dret, 
quan la denegació estigui motivada per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la 
llei.

q) La denegació de l’accés als béns i serveis disponibles per al públic i l’oferta 
dels mateixos, inclòs l’habitatge, quan la denegació estigui motivada per raó de les 
causes previstes en l’art. 4 de la llei.

r) La no retirada immediata per part del prestador d’un servei de la societat de la 
informació, d’expressions vexatòries o d’incitació a la violència per raó de les cau-
ses previstes en l’article 4 de la llei.

Esmena 79
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de les noves lletres e, f, g, h, i a l’apartat 31.4 de l’article 31

e) Adoptar comportaments agressius o constitutius d’assetjament, realitzats per 
raó de les causes previstes en l’art. 4.de la llei que tingui el propòsit o produeixi 
l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat, creant un entorn intimidatori, degradant 
o ofensiu per a aquesta.

f) Qualsevol represàlia o tracte advers que rebi una persona com a conseqüència 
d’haver presentat la mateixa una queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs 
de qualsevol tipus, destinat a la protecció de la seva dignitat de la persona i la igual-
tat de tracte per discriminació, actes d’intolerància i conductes associades d’odi.

g) Acomiadar un treballador per raó de les causes previstes en l’art. 4.de la llei, 
d’acord amb la legislació laboral.

h) Convocar espectacles públics o activitats recreatives que alberguen o tinguin 
com a objecte la vulneració de la dignitat de la persona i la igualtat de tracte per 
fets de discriminació, actes d’intolerància · i conductes relatives als delictes d’odi.

i) Demanar dades de caràcter personal en els processos de selecció o establir 
condicions, mitjançant la publicitat, difusió o per qualsevol altre mitjà, que consti-
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tueixin discriminacions per a l’accés a l’ocupació per raó de les causes previstes en 
l’art. 4.de la llei.

Esmena 80
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra d a l’article 32

d) En cas que la discriminació s’hagi produït en un espai públic, plataforma vir-
tual, etc. la persona responsable o el grup hauran de realitzar una manifestació pú-
blica a través dels mateixos canals emprats, per tal de reparar el dany a la dignitat 
de la persona agreujada. Les infraccions que estableix aquesta Llei són sancionades 
amb multes d’acord amb la graduació de s’efectuï.

Esmena 81
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou títol VI

Títol VI. Mesures de suport per a la protecció de la dignitat de la persona i de la 
igualtat de tracte enfront de tota forma i acte de discriminació i intolerància

Capítol I. Centre de Memòria, Observatori i Comissió
Article 37. Centre de documentació i memòria històrica contra la Intolerància, la 

discriminació i els delictes d’odi
37.1 Es crea el Centre de Documentació i de Memòria Històrica a Catalunya de 

lluita contra Intolerància, la discriminació i ets actes associats d’odi de Catalunya 
que albergarà arxius, registres i documents, incloent documents audiovisuals, de les 
entitats que lluiten contra aquestes xacres socials, polítiques i culturals. Aquests fons 
documentals dipositats al Centre de Documentació i de Memòria Històrica seran de 
lliure accés per a la ciutadania.

37.2 El Centre de Documentació i Memòria Històrica a Catalunya de lluita con-
tra la Intolerància, la discriminació i els actes associats d’odi impulsarà i fomentarà 
activitats divulgatives i d’investigació i igualment podrà editar materials relacionats 
amb aquesta Memòria Històrica, i pot acordar amb les administracions la edició de 
llibres específics relacionats amb aquesta Llei i establir contractes, d’acord amb el 
que estableix la normativa europea i bàsica estatal de contractació pública amb les 
organitzacions socials domiciliades a Catalunya i altres subjectes.

Article 38. Observatori de la discriminació, la intolerància i els delictes d’odi
38.1 Es crea l’Observatori de la discriminació i la intolerància i els delictes que
dependrà de la Conselleria competent en matèria de polítiques socials.
38.2 L’Observatori proporcionarà anàlisi, informacions objectives i compara-

bles sobre els fets esdevinguts en l’àmbit territorial de Catalunya que puguin supo-
sar una forma de discriminació, intolerància o conductes associades d’odi per raó 
de les causes previstes en la llei, per tal de proposar l’adopció de mesures i accions 
específiques.

38.3 L’Observatori es configura com un òrgan col·legiat i la seva composició i 
funcions es determinaran mitjançant decret, garantint la presència d’experts en· ma-
tèria de delictes d’odi, discriminació i intolerància i la participació de la Comissió 
esmentada en l’article anterior.

Article 39. Comissió per a protecció de la dignitat de la persona i de la igualtat 
de tracte enfront de tota forma i acte de discriminació i intolerància 

39.1 Es crea la de la dignitat de la persona i de la igualtat de tracte enfront de 
tota forma i acte de discriminació i intolerància a Catalunya com un espai de parti-
cipació ciutadana i com a òrgan consultiu de les administracions que incideixen en 
aquest àmbit, sense perjudici de les funcions i les competències d’altres òrgans o ens 
que la legislació estableixi.

39.2 A la Comissió per a protecció de la dignitat de la persona i de la igualtat de 
tracte enfront de tota forma i acte de discriminació i intolerància a Catalunya tin-
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dran representació les entitats socials especialitzades, les associacions de víctimes 
i aquelles que treballin principalment contra els delictes d’odi, la discriminació i la 
intolerància, així com a persones i professionals que hagin destacat pel seu treball i 
experiència en aquest àmbit.

39.3 La Comissió per a protecció de la dignitat de la persona i de la igualtat ·de 
tracte enfront de tota forma i acte de discriminació i intolerància a Catalunya s’ads-
criu Conselleria competent en matèria de polítiques socials i podrà rebre informació 
sobre l’aplicació del que estableix per aquesta Llei i formular propostes de millora 
en l’actuació dels serveis públics de les administracions madrilenyes i de la resta 
d’àmbit que són objecte de la present Llei i informar sobre projectes normatius i no 
normatius.

Capítol II. Suport a les víctimes de la discriminació, d’intolerància i de conduc-
tes d’odi

Article 40. Protocol d’atenció a les víctimes
40.1 La Conselleria competent en matèria de polítiques socials ha d’aprovar un 

protocol específic d’atenció a les víctimes de la discriminació, actes d’intolerància i 
conductes relatives als delictes d’odi. Aquest protocol, sense perjudici del que esta-
bleix la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la Víctima, contemplarà una aten-
ció especialitzada i multidisciplinar. Les oficines judicials i especialment les oficines 
especialitzades en delictes d’odi prestaran una especial cura a les víctimes.

40.2 La protecció davant de qualsevol violació dels drets emparats per aquesta 
llei comprendrà si és el cas, l’adopció de les mesures necessàries per al cessament 
immediat en la conducta d’intolerància i discriminació, adopció de mesures caute-
lars, prevenció de violacions imminents o ulteriors, indemnització de danys i perju-
dicis i restabliment ple de la persona perjudicada en el ple exercici dels seus drets. 
Així mateix, seguint el sentit de l’Estatut de la Víctima, es crea la figura de l’acom-
panyant, per assistir a la denúncia a la víctima per delicte d’odi.

Article 41. Mesures específiques de suport a les víctimes
41.1 L’administració catalana prestarà una atenció integral real i efectiva a les 

víctimes d’accions discriminatòries, d’intolerància i d’odi per qualsevol de les cau-
ses que preveu la llei.

41.2 Aquesta atenció comprendrà l’assessorament, l’assistència, especialment la 
sanitària, i les mesures socials tendents a facilitar la seva recuperació integral.

41.3 L’administració catalana posarà en marxa un punt d’informació per a rea-
litzar una atenció integral i multidisciplinar a les víctimes de discriminació i into-
lerància per qualsevol de les causes previstes en la llei, i pot establir contractes, de 
conformitat amb el que disposa la normativa europea i bàsica estatal en matèria de 
contractació pública amb entitats socials especialitzades per a l’atenció a les vícti-
mes i altres subjectes.

41.4 En l’atenció a les víctimes es donarà un tractament específic quan les agres-
sions o accions que incitin a l’odi s’hagin realitzat utilitzant les noves tecnologies o 
a través de les xarxes socials.

41.5 Els professionals que realitzen tasques de prevenció, detecció, atenció, assis-
tència i recuperació en els àmbits de la salut, l’educació, el món laboral, els serveis 
socials, la justícia i els cossos de seguretat, l’esport, el lleure, i la comunicació, si 
tenen coneixement d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de dis-
criminació o violència per intolerància o presumpte delicte d’odi, tenen el deure de 
comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i l’òrgan competent.

Article 42. Campanyes i Suport a les organitzacions de víctimes i a les entitats 
especialitzades en l’assistència de víctimes

42.1 L’administració catalana realitzarà campanyes de sensibilització i divulga-
ció contra les agressions i delictes d’odi promovent la denúncia de les mateixes i ga-
rantirà assistència a les víctimes en aquells encara que no s’interposi denúncia, bé 
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directament o mitjançant contracte, segons el que estableix Ja normativa europea i 
estatal bàsica de contractació pública, amb ONG especialitzades o altres subjectes.

42.2 L’administració catalana dissenyarà i posarà en marxa en els centres esco-
lars, integrat en el Pla de Convivència dels centres docents, un protocol específic per 
a l’alerta, identificació, assistència i protecció en el cas d’assetjament escolar en re-
lació a les actituds de discriminació, d’intolerància i conductes d’odi per qualsevol 
de les causes que s’esmenten en els articles d’aquesta llei.

42.3 La Conselleria competent dissenyarà i posarà en marxa de ·forma periòdica 
campanyes de sensibilització i prevenció, comptant amb l’Observatori, la Comissió 
contra la discriminació i intolerància .i les organitzacions especialitzades en aques-
ta matèria, en la defensa dels drets i persones en relació amb els comportaments de 
racisme, xenofòbia, antisemitisme, islamofòbia, cristianofòbia, LGTBifòbia, gitan-
ofòbia, misogínia i sexisme, odi a les persones sense llar, per la seva condició socio-
econòmica, pel seu origen territorial, nacional o ètnic, per la seva llengua, identitat 
cultural, conviccions religioses i ideologia, per la seva opinió política o d’una altra 
índole, per la seva edat, professió, identitat i raó de gènere pel seu aspecte físic, co-
lor de pell, característiques genètiques, per discapacitat intel·lectual o física, malal-
tia, estat serològic o altres factors de significació de les diferents manifestacions de 
la condició humana, reals o suposats, així com aquelles que siguin reconegudes en 
els instruments internacionals.

42.4 L’Administració desenvoluparà polítiques actives de suport i visibilització 
dels col·lectius i organitzacions legalment constituïdes que realitzin activitats en de-
fensa de les víctimes enfront de la discriminació, la intolerància i els delictes d’odi.

Esmena 82
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou paràgraf a la disposició addicional primera

El procediment sancionador de la llei es desenvoluparà mitjançant un reglament 
que haurà d’estar desenvolupat en el termini de sis mesos a partir de l’aprovació de 
la llei.

Esmena 83
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició duna nova disposició addicional segona bis

Segona bis
1. Es reconeix expressament a l’Ajuntament de Barcelona la potestat sancionado-

ra per incoar, tramitar i sancionar les infraccions previstes en aquesta llei.
2. En el cas en què, en exercici de les seves competències, l’Ajuntament de Barce-

lona tingui coneixement d’un supòsit de discriminació dels que preveu aquesta llei, 
ha d’incoar el procediment administratiu corresponent, en el qual es poden adoptar 
les mesures necessàries per investigar les circumstàncies del cas, i adoptar les me-
sures oportunes i proporcionades per eliminar-lo.

Esmena 84
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova disposició transitòria quarta

Quarta. Competència en procediments sancionadors pera garantir els drets de 
les persones amb discapacitat i/o trastorn mental per a eradicar la discriminació 
per raó de discapacitat.

Mentre no s’aprovi el decret de creació de l’òrgan previst al Títol IV d’aquesta 
Llei, la competència per a incoar els expedients administratius del règim sanciona-
dor correspon a la persona titular de la secretaria general del departament compe-
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tent en matèria de no-discriminació de les persones amb discapacitat i/o trastorn 
mental.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 67767)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei per a la 
igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 200-00023/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació de l’article 1. Nova redacció 

«Article 1. Objecte
Aquesta Llei té per objecte garantir i promoure el dret a la igualtat de tracte i la 

no-discriminació, en desenvolupament dels articles 4, 15.2, 18, 19, 21.1, 22.1, 23.1, 
24.1, 29.1, 30, 40.8 i 41, 52 i 53.1 de l’Estatut d’autonomia, i en desenvolupament 
dels Tractats Internacionals, i en particular de l’article 26 del Pacte Internacional 
de Drets Civils i Polítics.

Igualment, la Llei regula drets i obligacions de les persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades, estableix principis d’actuació dels poders públics i mesures 
destinades a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació, directa o in-
directa, en els sectors públic i privat.»

Esmena 2
GP Socialista
De modificació de l’article 2

«Article 2. Àmbit d’aplicació personal i material
2.1 Es reconeix el dret de tota persona a la igualtat de tracte i no discriminació. 

Ningú podrà ser discriminat per raó de naixement, origen racial o ètnic, sexe, reli-
gió, convicció o opinió, edat, discapacitat, orientació o identitat sexual, malaltia o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Malgrat el previst a l’apartat anterior, i d’acord amb allò establert a l’article 4.4 
d’aquesta Llei, es podran establir diferències de tracte per raons d’edat quan així 
vingui autoritzat per norma amb rang de Llei o quan resultin de disposicions nor-
matives o decisions generals de les Administracions Públiques destinades a protegir 
a les persones menors o majors d’edat, o a grups de població necessitats d’accions 
específiques per a millorar les seves condicions de vida o afavorir la seva incorpo-
ració al treball o a diferents béns i serveis essencials.

2.2 Les obligacions [...]
2.3 Aquesta Llei s’ha d’aplicar, [...].»

Esmena 3
GP Socialista
D’addició a l’apartat 1, de l’article 4 

«Article 4. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació
4.1 [...] nacionalitat o manca de nacionalitat, situació administrativa irregular, 

orígens ètnics, [...], orientació i identitat sexual, identitat i expressió de gènere, ma-
laltia [...].»
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Esmena 4
GP Socialista
D’addició a l’apartat 3, de l’article 4

«Article 4. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació
4.3 Es consideren vulneracions [...] i per error, l’estigmatització, la discriminació 

múltiple, [...].»

Esmena 5
GP Socialista
D’addició a l’apartat a, de l’article 5

«Article 5. Definicions
a) Discriminació directa: [...] que preveu l’article 4.1. Es considerarà discrimina-

ció directa la denegació d’ajustaments raonables a les persones amb discapacitat.»

Esmena 6
GP Socialista
D’addició a l’apartat e, de l’article 5

«Article 5. Definicions
e) Discriminació múltiple: [...] forma específica de discriminació. En supòsits 

de discriminació múltiple, la justificació de la diferència de tracte, en els termes de 
l’apartat 4, de l’article 4, s’ha de donar en relació amb cadascun dels motius de dis-
criminació. Així mateix, en supòsits de discriminació múltiple, les mesures d’acció 
positiva contemplades en aquesta Llei, hauran d’atendre a la concurrència de les 
diferents causes de discriminació. És des de la perspectiva de gènere, que les dones 
que són víctimes de discriminació múltiple, cal que aquesta Llei segueixi la Direc-
tiva 2000/43/CE i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i ho-
mes.»

Esmena 7
GP Socialista
De modificació de l’apartat f, de l’article 5. Nova redacció 

«Article 5. Definicions
f) Assetjament discriminatori: qualsevol comportament basat en alguna de les 

causes de discriminació que preveu la present Llei, amb l’objectiu d’atemptar contra 
la dignitat d’una persona o grup en el qual s’integra o de crear-li un entorn intimi-
dador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.»

Esmena 8
GP Socialista
De modificació de l’apartat g, de l’article 5. Nova redacció 

«Article 5. Definicions 
g) Inducció, ordre o instrucció de discriminar: per qualsevol causa que preveu 

aquesta Llei.»

Esmena 9
GP Socialista
D’addició a la lletra h, de l’article 5

«Article 5. Definicions
h) Represàlia discriminatòria: [...] contra una persona o grup en el qual s’integra 

com a conseqüència [...] demanda o recurs. Resten exclosos els supòsits que puguin 
ser constitutius d’il·lícit penal.»
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Esmena 10
GP Socialista
De modificació de l’apartat i, de l’article 5

«Article 5. Definicions
i) Denegació d’ajustaments raonables: [...] resta de ciutadania. En casos de càrre-

ga desproporcionada s’establiran solucions alternatives. Igualment s’entén per ajus-
taments raonables les modificacions i adaptacions necessàries i adequades que no 
imposin una càrrega desproporcionada o indeguda, quan es requereixin en un cas 
particular, per tal de garantir a les persones amb discapacitat el gaudi o exercici, 
en igualtat de condicions amb els altres, de tots els drets humans i llibertats fona-
mentals.»

Esmena 11
GP Socialista
De modificació de l’apartat k, de l’article 5

«Article 5. Definicions
k) Mesures d’acció positiva: les diferències de tracte orientades a prevenir, elimi-

nar i, en el seu cas, compensar qualsevol forma de discriminació en la seva dimen-
sió col·lectiva o social. Aquestes mesures seran d’aplicació en tant subsisteixin les 
situacions de discriminació que les justifiquin i hauran de ser raonables i propor-
cionades en relació amb els mitjans per al seu desenvolupament i els objectius que 
persegueixin.»

Esmena 12
GP Socialista
D’addició d’un apartat l, a l’article 5

«Article 5. Definicions
l) Discriminació per estigmatització: procés pel qual un grup amb poder defineix 

el que és normal i deixa fora d’aquesta definició altres conductes que, en conseqüèn-
cia, són considerades desviades. Proporcionalitat en la denegació dels ajustaments 
raonables.»

Esmena 13
GP Socialista
D’addició d’un apartat m, a l’article 5

«Article 5. Definicions
m) Discriminació de segon ordre: maltractament exercit contra persones o grups 

de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats.»

Esmena 14
GP Socialista
D’addició a l’article 6

«Article 6. Ocupació i funció pública
[...] major vulnerabilitat.
Per al compliment d’allò establert a l’apartat anterior, s’ha de: 
a) Garantir d’una manera real i efectiva, per mitjà de la Inspecció de Treball, la 

no-discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gè-
nere i el ple exercici dels drets de les persones, en matèria de contractació i de con-
dicions de treball i ocupació, al personal de l’Administració de la Generalitat, tant 
funcionari com laboral.

b) Fomentar la implantació progressiva d’indicadors d’igualtat que tinguin en 
compte la realitat de les persones en el sector públic i el sector privat i d’un distintiu 
per a reconèixer les empreses que destaquin per l’aplicació de polítiques d’igualtat 
i no-discriminació.
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c) Assegurar la cooperació interadministrativa per vetllar per la formació espe-
cialitzada i deguda capacitació dels professionals en matèria d’igualtat de tracte i 
no discriminació

d) Protegir les desigualtats de sou i condicions laborals en la incorporació al 
món laboral i reduir la discriminació de gènere.»

Esmena 15
GP Socialista
D’addició a l’article 7

«Article 7. Negociació col·lectiva
[...] bones pràctiques en aquest àmbit.
Com a part de les mesures que, en el seu cas, es poden acordar en el marc de la 

negociació col·lectiva, es podran establir conjuntament per les empreses i la repre-
sentació legal dels treballadors, objectius i mecanismes d’informació i avaluació 
periòdica.

La representació legal dels treballadors vetllarà per al compliment del dret a la 
igualtat de tracte i no discriminació a l’empresa per raó de les causes previstes a 
aquesta Llei i, en particular, en matèria de mesures d’acció positiva i de la consecu-
ció dels seus objectius.»

Esmena 16
GP Socialista
D’addició a l’article 8

«Article 8. Organitzacions polítiques, sindicals, empresarials, professionals i 
d’interès social o econòmic

[...] i la participació i el gaudi dels seus membres [...].»

Esmena 17
GP Socialista
D’addició a l’apartat 1, de l’article 10

«Article 10. Educació 
10.1 Les administracions educatives/universitàries han de garantir [...] en matè-

ria educativa.
Les autoritats educatives han de garantir l’accés i la permanència en el sistema 

educatiu en condicions d’igualtat, amb independència de la titularitat dels centres 
que els imparteixen, a través de: 

a) Vigilar i revisar el mètode d’admissió i permanència dels centres públics i con-
certats amb la finalitat de reduir la segregació i la creació d’escoles «gueto».

b) Vigilar i revisar el mètode d’admissió i permanència dels centres públics i con-
certats per tal d’assegurar que no es discrimina per origen ètnic, racial o nacional, 
o per raons religioses.»

Esmena 18
GP Socialista
D’addició a l’apartat 2, de l’article 10

«Article 10. Educació
10.2 [...] abandonament escolar o de fracàs escolar. S’implementaran accions 

positives, accions indirectes, accions compensatòries i d’altres accions educatives, 
que s’escaiguin.»
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Esmena 19
GP Socialista
De modificació de l’apartat 3, de l’article 10

«Article 10. Educació
10.3 [...] totes les etapes educatives, tant inicial com permanent, s’inclourà for-

mació específica en matèria d’atenció educativa a la diversitat i a la igualtat de trac-
te i no discriminació.

La formació del professorat cal que s’adeqüi als aprenentatges de l’alumnat que 
preveu l’article 10.4 d’aquesta Llei.»

Esmena 20
GP Socialista
D’addició d’un apartat 4, a l’article 10

«Article 10. Educació
10.4 En el contingut de la formació de l’alumnat s’atorgarà una atenció especial 

al dret d’igualtat de tracte i de no discriminació, en l’aprenentatge per a l’eradica-
ció del rebuig, la por, la intolerància, els prejudicis, els estereotips, els discursos 
de l’odi, l’exclusió, la discriminació, les actituds i les conductes del masclisme, del 
racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia, l’antigitanisme i de 
qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.»

Esmena 21
GP Socialista
D’addició d’un apartat 5, a l’article 10

«Article 10. Educació
10.5 Per garantir l’adquisició de competències, habilitats i coneixements s’em-

praran metodologies d’aprenentatge i recursos pedagògics amb reconeixement cien-
tífic, d’impacte social, amb evidències empíriques i d’innovació educativa, entre 
d’altres, l’educació multicultural, l’educació per la pau, i d’altres eines i recursos 
educatius.»

Esmena 22
GP Socialista
D’addició d’un apartat 6, a l’article 10

«Article 10. Educació
10.6 Els centres educatius que excloguin l’ingrés en els mateixos a grups o perso-

nes individuals per raó d’alguna de les causes establertes en aquesta Llei, no podran 
acollir-se a qualsevol forma de finançament públic.»

Esmena 23
GP Socialista
D’addició d’un apartat 7, a l’article 10

«Article 10. Educació
10.7 Coeducació 
a) Als efectes d’aquesta llei, s’entén per coeducació l’acció educativa que poten-

cia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol mena de discriminació 
per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

b) D’acord amb aquest principi de coeducació, s’ha de vetllar perquè la diver-
sitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i els diferents models de família siguin 
respectats en els diferents àmbits educatius.

c) El principi de coeducació s’ha d’incorporar als plans d’acció tutorial i als 
plans i reglaments de convivència dels centres educatius.

d) Els continguts dels materials escolars, educatius i formatius, en qualsevol for-
mat, i el llenguatge que s’hi empri han de tenir en compte la diversitat pel que fa a 
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l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere i evitar qualsevol 
mena de discriminació per aquest motiu.»

Esmena 24
GP Socialista
D’addició d’un apartat 8, a l’article 10

«Article 10. Educació
10.8 Les administracions educatives mantindran la deguda atenció a l’alumnat 

que, per raó d’alguna de les causes expressades en aquesta llei o per trobar-se en 
situació desfavorable degut a discapacitat, raons socioeconòmiques, culturals o de 
qualsevol altra condició, presentin necessitats especifiques de suport educatiu o per-
centatges més elevats d’absentisme o abandonament escolar, per combatre la segre-
gació educativa.»

Esmena 25
GP Socialista
D’addició d’un apartat 9, a l’article 10

«Article 10. Educació
10.9 Les administracions educatives atorgaran, en el currículum escolar de totes 

les etapes educatives, una atenció especial al dret d’igualtat de tracte i no-discri-
minació. Així mateix, es fomentarà la inclusió, en els plans d’estudi que procedeixi, 
d’ensenyaments en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació.»

Esmena 26
GP Socialista
D’addició a l’apartat 3, de l’article 11

«Article 11. Sanitat
11.3 [...], com ara les persones joves, les persones grans [...], minories culturals o 

ètniques, [...].»

Esmena 27
GP Socialista
De modificació de l’apartat 4, de l’article 11

«Article 11. Sanitat 
11.4 [...] prevenció de la discriminació, que podran consistir [...].»

Esmena 28
GP Socialista
D’addició d’un apartat 5, a l’article 11

«Article 11. Sanitat
11.5 Les administracions públiques sanitàries promouen mesures per la no dis-

criminació per malaltia: 
a) Promoure l’eliminació de totes aquelles actituds, normes i pràctiques que ge-

nerin estigma, discriminació i/o tracte diferent per motius de malaltia, en els àmbits 
laboral, social, escolar i econòmic, així com impulsar l’estudi i revisió de les actuals 
limitacions per motius de malaltia en l’accés a l’ocupació i els serveis per tal de mo-
dificar aquelles normatives que no s’adeqüin a les necessitats de salut actuals.

b) Incidir i ampliar la protecció contra la discriminació per motiu de malaltia, a 
la família i a l’entorn de la persona afectada per la malaltia.

c) Impulsar mesures sobre la importància d’un ús adequat del llenguatge, per 
part dels mitjans de comunicació, per evitar que es generin connotacions negatives 
i una estigmatització social per motius de salut, per part de la societat i de l’opinió 
pública.»
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Esmena 29
GP Socialista
D’addició d’un apartat 6, a l’article 11

«Article 11. Sanitat 
11.6 Deure d’intervenció
Els professionals de les administracions públiques de Catalunya i els professio-

nals que fan tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en 
els àmbits de la salut, l’educació, el món laboral, els serveis socials, la justícia i els 
cossos de seguretat, l’esport i el lleure, i la comunicació, si tenen coneixement d’una 
situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació o violència, te-
nen el deure de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan competent.»

Esmena 30
GP Socialista
D’addició d’un apartat 7, a l’article 11

«Article 11. Sanitat 
11.7 Les administracions públiques sanitàries han de vigilar que les condicions 

municipals per a la inscripció a l’empadronament no comporten una discriminació 
de les persones migrants en situació administrativa irregular.»

Esmena 31
GP Socialista
D’addició d’un apartat 8, a l’article 11

«Article 11. Sanitat 
11.8 Els centres sanitaris i els equipaments mèdics han de comptar amb els crite-

ris d’accessibilitat necessaris per tal que tothom en pugui fer ús en igualtat de con-
dicions.»

Esmena 32
GP Socialista
D’addició d’un apartat 3, a l’article 12

«Article 12. Serveis socials
12.3 Les polítiques i actuacions de serveis socials s’han de basar en la igualtat, 

la solidaritat, la justícia social i l’atenció centrada en la persona, i han de procurar 
l’atenció prioritària de les persones en situació de vulnerabilitat.»

Esmena 33
GP Socialista
D’addició a l’article 13

«Article 13. Atenció a la infància, l’adolescència, la joventut, les persones amb 
discapacitat i les persones grans

[...] destinades a protegir i suavitzar la situació en que viuen els infants, [...], les 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental i les persones grans [...].

Alhora, han de promoure l’empoderament, així com assegurar l’acompanyament 
necessari per desenvolupar el seu projecte de vida.»

Per tal de combatre la discriminació per discapacitat han de: 
a) Desenvolupar plenament la Llei d’adaptació normativa a la Convenció Inter-

nacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, per tal d’aconseguir la 
plena inclusió de les persones amb discapacitat, respectant la seva dignitat i garan-
tint el ple i efectiu exercici dels seus drets en igualtat de condicions, i l’autonomia 
personal.

b) Reforçar la protecció jurídica contra la discriminació i delictes d’odi per raó 
de discapacitat, garantint el desenvolupament autonòmic del sistema d’infraccions i 
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sancions previst en l’actual legislació i la seva efectiva posada en marxa, promoci-
onant el sistema d’arbitratge previst i incorporant indicadors.

c) Revisar la regulació de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat 
i, especialment, la referida als internaments forçosos, la restricció del dret de sufragi 
i l’esterilització no consentida.

Les mesures per garantir la no discriminació per edat han: 
a) D’analitzar les limitacions en funció de l’edat respecte a l’accés de les perso-

nes a activitats, recursos i serveis públics o privats.
b) De realitzar un Pla d’Actuació Intergeneracional, per tal d’impulsar la tro-

bada entre generacions, fomentant el coneixement i educant contra els estereotips, 
sensibilitzant respecte a la no discriminació per edat, evitant que aquesta no sigui 
motiu d’exclusió i impulsant iniciatives que facin de l’àmbit públic i polític un espai 
intergeneracional.»

Esmena 34
GP Socialista
De modificació de l’article 14

«Article 14. Habitatge
[...] en l’àmbit de les seves competències, garantiran que les polítiques [...].
Els prestadors de serveis de venda, arrendament o intermediació immobiliària 

estaran igualment obligats a respectar en les seves operacions comercials el dret a 
la igualtat de tracte i no discriminació.

Les administracions públiques han de vetllar perquè els plans per l’eradicació 
del barraquisme o dels assentaments informals compleixen amb les garanties inter-
nacionals contra els desallotjaments forçosos i no provoquin un impacte despropor-
cionat en alguns grups o minories en situació d’especial vulnerabilitat.»

Esmena 35
GP Socialista
D’addició a l’apartat 1, de l’article 15

«Article 15. Establiments o espais oberts al públic
15.1 [...] que preveu aquesta Llei.
La prohibició de discriminació regulada a l’apartat anterior comprèn tant les 

condicions d’accés als locals o establiments com la permanència als mateixos, així 
com l’ús i gaudi dels serveis que es presten, i s’entén sense perjudici de l’existència 
d’organitzacions, activitats o serveis destinats exclusivament a la promoció de grups 
identificats per algunes de les causes esmentades en aquesta Llei.»

Esmena 36
GP Socialista
D’addició a l’apartat 2, de l’article 15 

« “Article 15. Establiments o espais oberts al públic
15.2 [...] en un espai visible, per a totes les persones, adaptats a lectura fàcil i si 

s’escau amb sistema pictogràfic complementari, els criteris [...].”
Així mateix, han de complir amb la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibili-

tat, on es recull en el seu article 34 que: “Els espais i els serveis d’ús públic han de 
disposar dels elements d’informació i de senyalització, tant als espais interiors com 
exteriors, que permetin a les persones amb discapacitat de percebre la informació 
rellevant d’una manera autònoma, i han de disposar també dels mitjans de suport 
adequats per a facilitar-los la comunicació i la interacció bàsiques i essencials per 
a l’ús del servei o l’espai esmentats.”»
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Esmena 37
GP Socialista
De modificació de l’apartat 1, de l’article 16

«Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
Tots els mitjans de comunicació social, públics i privats, respectaran el dret a la 

igualtat de tracte evitant tota forma de discriminació i/o estigmatització en el trac-
tament de la informació, en els seus continguts i la seva programació. Alhora es ga-
rantirà la presència, la visibilitat i els referents positius de persones dels col·lectius 
i de les minories afectades per les raons i les causes que estableix aquesta Llei, així 
com l’anàlisi d’experts reconeguts en aquestes matèries d’igualtat de tracte i no dis-
criminació.»

Esmena 38
GP Socialista
De modificació de l’apartat 2, de l’article 16

«Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.2 Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves respectives 

competències, promouran l’adopció d’acords d’autoregulació dels mitjans de comu-
nicació social que contribueixin al compliment de la legislació en matèria d’igualtat 
de tracte i no-discriminació, incloses les activitats de venda i publicitat que contin-
guin, i en especial, han de promoure la promoció de l’ús del llenguatge no sexista, 
no racista, classista, no antisemita, no xenòfob i no homòfob, que eliminin de les 
seves programacions, llenguatges, expressions i manifestacions racistes, xenòfobes i 
altres de contingut discriminatori, així com l’establiment de quotes paritàries i l’aug-
ment de la representativitat de tots els col·lectius compresos en aquesta llei.»

Esmena 39
GP Socialista
D’addició d’un aparat 4, a l’article 16

«Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.4 Les administracions públiques desenvoluparan protocols d’actuació en cas 

d’incompliment d’aquesta llei pel que fa al tracte de continguts i informacions per 
part dels mitjans públics.»

Esmena 40
GP Socialista
D’addició d’un apartat 5, a l’article 16

«Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.5 Tots els mitjans de comunicació garantiran la cobertura informativa de la 

discapacitat d’una forma inclusiva, eradicant terminologia que ja no s’utilitza (mi-
nusvàlid, invàlid, incapaç...), percebuda de manera pejorativa.»

Esmena 41
GP Socialista
D’addició a l’apartat 1, de l’article 19

«Article 19. Mesures de protecció enfront de la discriminació
19.1 [...] a adoptar mesures preventives, adoptar mesures per invertir la càrrega 

de la prova en denúncies per igualtat de tracte i no discriminació; quan una perso-
na que es consideri perjudicada per la no aplicació del principi d’igualtat de tracte 
presenti fets que permetin presumir l’existència de discriminació directa o indirec-
ta, correspongui a la part demandada demostrar que no hi ha hagut vulneració del 
principi d’igualtat de tracte i a articular [...].»
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Esmena 42
GP Socialista
D’addició a l’apartat 2, de l’article 19

«Article 19. Mesures de protecció enfront de la discriminació
19.2 [...] responsabilitats administratives, així com, en el seu cas, penals, i a les 

civils pels danys i perjudicis que es puguin derivar.»

Esmena 43
GP Socialista
De modificació de l’article 20

«Article 20. Efectes de la contravenció de les normes que preveu aquesta Llei
La contravenció de les normes que aquesta Llei preveu en matèria d’igualtat de 

tracte comporta la nul·litat de les disposicions, els actes o les clàusules dels negocis 
jurídics i pot donar lloc a responsabilitats d’acord amb el que estableix la legislació 
aplicable.»

Esmena 44
GP Socialista
D’addició d’un article 20 bis

«Article 20 bis. Atribució de responsabilitat patrimonial 
La persona que causi discriminació per algun dels motius previstos en aquesta 

llei respondrà del dany causat. Acreditada la discriminació es presumirà l’existència 
de dany moral, que es valorarà atenent a les circumstàncies del cas i a la gravetat de 
la lesió efectivament produïda, pel qual es tindrà en compte, en el seu cas, la difusió 
o audiència del mitjà que s’hagi produït.

Seran igualment responsables del dany causat les persones ocupacionals o pres-
tadores de béns i serveis quan la discriminació, inclòs l’assetjament, es produeixi en 
el seu àmbit d’organització o direcció i no hagin complert les obligacions previstes 
a l’apartat 1, de l’article 19.»

Esmena 45
GP Socialista
D’addició d’un article 20 ter 

«Article 20 ter. Tutela judicial del dret a la igualtat de tracte i no discriminació
La tutela judicial front les vulneracions del dret a la igualtat de tracte i no discri-

minació comprendrà l’adopció de totes les mesures necessàries per posar fi a la dis-
criminació de la qual es tracti i, en particular, les adreçades al cessament immediat 
de la discriminació, podent acordar l’adopció de mesures cautelars, la prevenció de 
violacions imminents o ulteriors, la indemnització dels danys i perjudicis causats i el 
restabliment de la persona perjudicada en el ple exercici del seu dret.»

Esmena 46
GP Socialista
D’addició d’un article 20 quater

«Article 20 quater. Legitimació per a la defensa del dret a la igualtat de tracte i 
no discriminació

Sens perjudici de la legitimació individual de las persones afectades, els sindi-
cats, els partits polítics, les associacions professionals de treballadors autònoms, les 
organitzacions de consumidors i usuaris i les associacions i organitzacions consti-
tuïdes legalment que tinguin entre els seus fins la defensa i la promoció dels drets 
humans estaran legitimades per a defensar els drets i interessos de les persones afi-
liades i associades en processos judicials civils, contenciós-administratius i socials, 
sempre que comptin amb la seva autorització expressa.»
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Esmena 47
GP Socialista
D’addició d’un article 20 quinquies

«Article 20 quinquies. Regles relatives a la càrrega de la prova
Quan la part actora o l’interessat al·legui discriminació i aporti indicis fundats 

sobre la seva existència, correspondrà a la part demandada o a qui s’imputi la situa-
ció discriminatòria l’aportació d’una justificació objectiva i recomanable, suficient-
ment provada, de les mesures adoptades i la seva proporcionalitat.

Als efectes del que disposa el paràgraf primer, l’òrgan judicial o administratiu, 
d’ofici o a instància de part, podrà recavar informe dels organismes públics compe-
tents en matèria d’igualtat.»

Esmena 48
GP Socialista
De modificació al títol, de l’article 21

«Article 21. Actuació administrativa contra la discriminació.»

Esmena 49
GP Socialista
D’addició a l’apartat 2, de l’article 22

«Article 22. Promoció del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació
22.2 [...] en el seu entorn social. En tot cas, s’informarà els representats dels tre-

balladors de les accions adoptades.»

Esmena 50
GP Socialista
D’addició d’un apartat 3, a l’article 24

«Article 24. Col·laboració entre institucions públiques
24.3 La Generalitat de Catalunya disposarà de la col·laboració d’especialistes 

coneixedors de les evidències científiques internacionals en matèria de discrimina-
ció per tal d’assessorar-se de totes les actuacions que es duguin a terme.»

Esmena 51
GP Socialista
De modificació de l’apartat 1, de l’article 25

«Article 25. Estadístiques i estudis
25.1 A fi de fer efectives les disposicions que contenen aquesta Llei i la legislació 

específica en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, els poders públics han 
d’introduir [...].»

Esmena 52
GP Socialista
D’addició d’un apartat 2 bis, a l’article 25

«Article 25. Estadístiques i estudis
25.2 bis L’estadística judicial recollirà dades específiques sobre els assumptes re-

gistrats per infraccions relatives a tracte discriminatori.»

Esmena 53
GP Socialista
De modificació de l’apartat 2, de l’article 26

«Article 26. Subvencions públiques i contractació
26.2 [...] contractes que subscriguin, han d’establir condicions especials [...].»
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Esmena 54
GP Socialista
De modificació de l’article 27

«Article 27. Formació
Els poders públics, en l’àmbit de les seves competències respectives, preveu-

ran [...].»

Esmena 55
GP Socialista
De modificació al títol, de l’article 28

«Article 28. Creació i funcions.»

Esmena 56
GP Socialista
De modificació de l’article 28

«Article 28. Creació i funcions
28.1 El Govern crearà mitjançant Decret (en el termini de 6 mesos), un òrgan [...] 

que preveu aquesta Llei, tant en el sector públic com en el privat.
28.2 [...] l’apartat anterior actuarà amb plena [...].
28.3 [...]
28.4 La regulació mitjançant decret dotarà l’òrgan [...].»

Esmena 57
GP Socialista
De modificació de l’article 29

«Article 29. Funcions
L’òrgan [...] no-discriminació tindrà les funcions següents: 
[...]
c bis) Exercir accions judicials en defensa dels drets derivats de la igualtat de 

tracte i la no discriminació, d’acord amb la normativa vigent.
[...]
i) [...] estudis sobre la igualtat de tracte i la no-discriminació. Així com, recopi-

larà dades desagregades sobre la situació de les minories ètniques, religioses i per-
sones migrants en l’accés a drets com l’habitatge, l’educació, l’ocupació i la salut.

[...] 
j bis) Aprovar l’informe de les seves activitats, que remetrà al Parlament de Ca-

talunya i al Síndic de Greuges.
[...].»

Esmena 58
GP Socialista
D’addició d’un article 29 bis

«Article 29 bis Relació amb el Síndic de Greuges
1. L’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació exercirà les seves fun-

cions sense perjudici de les competències del Síndic de Greuges.
2. L’Autoritat de l’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació celebrarà 

convenis de col·laboració amb el Síndic de Greuges per a establir els mecanismes de 
cooperació que es considerin oportuns.»
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Esmena 59
GP Socialista
De modificació de l’article 32. Nova redacció

«Article 32. Sancions
Les infraccions que estableix aquesta Llei són sancionades amb multes d’acord 

amb la graduació que s’efectuï: 
a) Infraccions lleus entre 300 i 10.000 €
b) Infraccions greus entre 10.000 i 40.000 €
c) Infraccions molt greus entre 40.000 i 500.000 €.»

Esmena 60
GP Socialista
De modificació de l’article 33

«Article 33. Criteris de graduació de les sancions
33.1 [...]. En tot cas, les sancions s’aplicaran en el seu grau mínim, mitjà o màxim 

d’acord amb [...].
33.2 [...].»

Esmena 61
GP Socialista
D’addició d’un apartat 3, a l’article 33

«Article 33. Criteris de graduació de les sancions
33.3 Si la infracció es comet per funcionari públic en l’exercici del seu càrrec la 

sanció s’aplicarà en el seu grau màxim.»

Esmena 62
GP Socialista
De modificació de l’apartat 1, de l’article 34

«Article 34. Sancions accessòries i substitució de sancions
34.1 Quan les infraccions siguin molt greus l’òrgan que resolgui l’expedient san-

cionador, mitjançant resolució motivada, podrà imposar com a sanció accessòria, 
a més de la multa que sigui procedent, la supressió, cancel·lació o suspensió total o 
parcial d’ajuts o subvencions que la persona sancionada tingués reconeguts o ha-
gués sol·licitat per un període de cinc anys, com a màxim.»

Esmena 63
GP Socialista
De modificació de l’article 35

«Article 35. Prescripció de les infraccions i de les sancions
35.1 Les infraccions a què es refereix aquesta Llei qualificades de lleus prescri-

uen a l’any; les qualificades de greus, als tres anys, i les qualificades de molt greus, 
als quatre anys.

35.2 Les sancions imposades prescriuen a l’any si són lleus, al cap de quatre anys 
si són greus i al cap de cinc anys si són molt greus.»

Esmena 64
GP Socialista
De modificació de l’article 36

«Article 36. Autoritats competents i procediment sancionador 
36.1 [...]
36.2 [...] sis mesos, i la resolució senyalarà el termini per al seu compliment sense 

que pugui ser inferior a quinze ni superior a trenta dies.”
36.3 [...] perquè desaparegui la situació de discriminació creada.
[...]
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Si de la instrucció del procediment sancionador [...] en el procediment de respon-
sabilitat patrimonial que ha d’instruir-se per determinar [...].»

Esmena 65
GP Socialista
D’addició d’un article 36 bis

«Article 36 bis. Competència
El Síndic de Greuges pot instar l’òrgan competent per a imposar sancions o in-

coar els expedients per incompliment d’aquesta llei per causa d’acció o omissió de 
les administracions públiques.»

Esmena 66
GP Socialista
D’addició d’una disposició addicional primera bis

«Disposició addicional primera bis. Constitució de l’òrgan per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació

1. En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern 
procedirà a la designació del titular de l’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació.

2. En el termini de sis mesos, el Govern aprovarà el Decret de creació de l’òrgan 
previst al Títol IV d’aquesta Llei.»

Esmena 67
GP Socialista
D’addició d’una disposició addicional quarta

«Disposició addicional quarta.
Les Administracions públiques catalanes vetllaran per al compliment de les Re-

comanacions de la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI).»

Esmena 68
GP Socialista
D’addició d’una disposició transitòria quarta 

«Disposició transitòria quarta. Competència en procediments sancionadors per 
a garantir els drets de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental per a eradi-
car la discriminació per raó de discapacitat.

Mentre no s’aprovi el decret de creació de l’òrgan previst al Títol IV d’aquesta 
llei, la competència per a incoar els expedients administratius del règim sanciona-
dor correspon a la persona titular de la secretaria general del departament compe-
tent en matèria de no-discriminació de les persones amb discapacitat i/o trastorn 
mental.»

Esmena 69
GP Socialista
D’addició al primer paràgraf, de l’exposició de motius

«La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació [...] per motius religio-
sos, d’anormalofòbia per eradicar el normalisme que és la persecució per motius de 
discapacitat, de la xenofòbia, [...].»

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP SOC
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67870)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a l’articulat del Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discrimi-
nació (tram. 200-00023/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició Preàmbul (1r paràgraf)

La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efec-
tiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó d’origen o procedèn-
cia, religió o conviccions o ideologia, classe social, llengua, capacitat, discapacitat, 
diversitat funcional, edat, origen racial, cultural, nacional o ètnic, sexe, identitat de 
gènere o expressió de gènere o orientació sexual, situació administrativa, situació 
econòmica, malaltia o per altra condició social o personal. Alhora, pretén promoure 
l’eradicació del racisme, de la romanofòbia i de qualsevol forma de persecució per 
motius religiosos o de creences, com l’antisemitisme, la islamofòbia o l’anticristia-
nisme, de la xenofòbia, de LGTBIfòbia, del sexisme, l’exclusió social i de qualsevol 
altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició Preàmbul (4t paràgraf)

L’article 4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix el mandat als poders 
públics de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reconeixen l’Es-
tatut, la Constitució, la Unió Europea, la Declaració universal de drets humans, el 
Conveni europeu per a la protecció dels drets humans, la Carta de Drets fonamen-
tals de la UE (capítol III) i de les llibertats fonamentals, així com tots els altres 
tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya que garanteixen els drets i 
les llibertats fonamentals.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou paràgraf Preàmbul (6è bis paràgraf)

En aquest sentit, cal esmentar expressament, per la seva Importància en la lluita 
contra la discriminació, l’article 2.1 i 26 del Pacte Internacional de Drets Civils i 
Polítics, la Convenció per a l’Eliminació de totes les formes de Discriminació con-
tra les Dones (CEDAW)i 11* Convenció Internacional sobre l’Eliminació de totes 
les Formes de Discriminació Racial (CERD). I, en l’àmbit europeu, is especialment 
transcendent fer menció als protocols del consell d’Europa, a la Jurisprudència del 
Tribunal Europeu de Drets Humans en la Interpretació de l’article 14 del Conveni 
Europeu per la Protecció del Drets Humans i Llibertats Fonamentals, del Consell 
d’Europa, abans esmentat. Tots ells, Juntament amb la Declaració Universal de 
Drets Humana, constitueixen font interpretativa d’aquesta Llei.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació 

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té per objecte garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discrimi-

nació, en desenvolupament dels articles 4, 15.2, 18, 19, 21.1,22.1 23.1, 24.1, 25.3, 28, 
30, 40.8 i 41, 52 i 53.1 de l’Estatut d’autonomia, i en desenvolupament dels Tractats 
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Internacionals, i en particular de l’article 26 del Pacte Internacional de Drets Civils 
i Polítics, mitjançant l’aprovació de mesures específiques, en alguns casos de dis-
criminació positiva, i d’accions positives que desenvoluparan, primordialment, els 
poders públics. A aquests efectes, la Llei regula les obligacions, principis d’actuació 
dels poders públics i mesures destinades a prevenir, eliminar i corregir tota forma 
de discriminació en els sectors públic i privat.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
D’addició i modificació

Article 2. Àmbit subjectiu d’aplicació personal i material
2.1. Les obligacions que estableix aquesta Llei són aplicables a totes les institu-

cions, ens i administracions públiques catalanes i als organismes i entitats adscrits, 
vinculats o dependents. També ho són a les persones físiques o jurídiques de caràc-
ter privat amb domicili a l’àmbit territorial de Catalunya, així com aquelles persones 
o entitats que s’hi estiguin en aquest territori o que hi actuïn, ja sigui de manera 
directa o mitjançant qualsevol xarxa de comunicació social o de xarxa telemàtica, 
qualsevol que sigui la seva nacionalitat, domicili o residència, en els termes i amb 
l’abast que preveuen aquesta Llei i la resta de l’ordenament jurídic.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
D’addició i modificació

2.2. Aquesta Llei s’ha d’aplicar en tots els àmbits de competència de la Genera-
litat de Catalunya en, com a mínim, els àmbits següents: 

a) Treball i relacions laborals.
b) El règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques ca-

talanes.
c) Xarxes i organitzacions professionals, culturals, esportives, d’educació en el 

lleure o d’interès social, econòmic, o de participació política.
d) Educació i Universitats.
e) Protecció social, prestacions i serveis socials.
f) Participació cívica i social.
g) Sanitat.
h) Accés, oferta i subministrament de béns i serveis al públic.
i) Habitatge.
j) Accés i permanència en establiments o espais oberts al públic.
k) Publicitat i mitjans de comunicació, i societat de la informació.
l) Immigració i desenvolupament de polítiques d’integració i primer acolliment, 

així com formació d’adults pròpia dels serveis d’acollida.
m) Associacions i fundacions.
n) Cooperatives i economia social.
o) Cultura.
p) Qualsevol altre àmbit que sigui competència de la Generalitat en relació amb 

la matèria, d’acord amb l’Estatut d’autonomia.
q) Pàgines web i xarxes socials.
r) Protecció ciutadana i seguretat.
s) Administració i justícia.
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Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació

3.2. Els poders públics, per tal de garantir la plena igualtat, adoptaran mesu-
res específiques adreçades a prevenir o eliminar qualsevol discriminació que pugui 
afectar les persones en els termes que preveu la present Llei.

Aquestes mesures han de ser raonables i proporcionades en relació amb els mit-
jans per desplegar-la i, si cal, es promouran les iniciatives legislatives pertinents per 
garantir els objectius a perseguir.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
D’addició

Article 4. El dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació
4.1. Es reconeix el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Ningú no pot 

ser discriminat per raó de naixement, nacionalitat o manca de nacionalitat, raça, 
color, característiques genètiques, llengua, patrimoni socioeconòmic, ascendència, 
orígens ètnics o socials, minoria nacional, sexe, religió, convicció, ideologia o opi-
nió, edat (majors o menors d’edat i grups determinats), discapacitat, diversitat fun-
cional, gènere, orientació sexual, expressió de gènere o identitat de gènere, malaltia 
física o mental, condició social, situació administrativa irregular i altres tipus de 
discriminació contemplades per aquesta llei o qualsevol altra condició o circums-
tància personal o social.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De supressió

4.2. El dret protegit per aquesta Llei implica l’absència de tota discriminació per 
raó de les causes que preveu l’apartat anterior i queda prohibida tota disposició, con-
ducta, acte, criteri o pràctica que hi atempti.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
D’addició i modificació

4.3. Es consideren vulneracions d’aquest dret la discriminació, directa o indi-
recta, per acció o omissió, la discriminació múltiple, l’estigmatització, la denegació 
d’ajustaments raonables, l’assetjament, la inducció, ordre o instrucció de discrimi-
nar, les represàlies i l’incompliment de les mesures d’acció positiva derivades d’obli-
gacions normatives o convencionals.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
D’addició

4.4. No es considera discriminació la diferència de tracte basada en alguna de les 
causes previstes en aquesta llei, determinades en el primer apartat d’aquest article, 
derivada d’una disposició, conducta, acte, criteri o pràctica que es pugui justificar 
objectivament per una finalitat legítima amb regulació de mesures específiques so-
bre no discriminació i com a mitjà adequat, necessari i proporcionat.

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
D’addició

5.e) Discriminació múltiple: situació en què una persona és objecte de discri-
minació com a conseqüència de la concurrència o interacció de diverses causes de 
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discriminació que preveu aquesta Llei, i que genera una forma específica de discri-
minació.

En supòsits de discriminació múltiple, la justificació de la diferència de tracte, en 
els termes de l’apartat segon de l’article 4, s’ha de donar en relació amb cadascuna 
de les seves causes.

Igualment, en supòsits de discriminació múltiple les mesures d’acció positiva pre-
vistes a l’article 5 k) d’aquesta Llei, han d’atendre a la concurrència de les diferents 
causes de discriminació.

Esmena 13
GP de Junts pel Sí
D’addició

5.f) Assetjament discriminatori: qualsevol comportament basat en alguna de les 
causes de discriminació que preveu la present Llei, amb l’objectiu d’atemptar contra 
la dignitat d’una persona o la seva integritat física o psíquica, o de crear-li un entorn 
intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest, segregador o excloent.

Esmena 14
GP de Junts pel Sí
D’addició

5.g) Ordre de discriminar i la inducció o la recomanació de discriminar així com 
qualsevol altra conducta similar: qualsevol instrucció duta a terme per una autori-
tat, òrgan o superior jeràrquic que impliqui la discriminació per qualsevol causa que 
preveu aquesta Llei.

Esmena 15
GP de Junts pel Sí
D’addició

5.i) Denegació d’ajustos raonables: actuació consistent a impedir, negar o no dur 
a terme les mesures d’adequació físiques, socials i actitudinals que, d’una manera 
eficaç i pràctica i sense que comportin una càrrega desproporcionada, facilitin l’ac-
cessibilitat o la participació d’una persona amb discapacitat en igualtat de condi-
cions que la resta de ciutadania, en compliment de les normatives d’accessibilitat. En 
casos de càrrega desproporcionada s’establiran solucions alternatives.

Esmena 16
GP de Junts pel Sí
D’addició

5.j) Victimització secundària: maltractament addicional exercit contra persones 
que es troben en alguns dels supòsits de discriminació, assetjament o represàlia com 
a conseqüència directa o indirecta dels dèficits, duplicitats o fragmentacions de les 
intervencions dutes a terme pels organismes responsables, i també per les actuacions 
d’altres agents implicats.

Esmena 17
GP de Junts pel Sí
D’addició i modificació

Article 6. Ocupació i funció pública
Els poders públics dissenyaran polítiques per garantir la igualtat d’oportunitats 

en el treball, vetllant perquè no existeixi discriminació pels motius de l’article 4.1. 
A més, en el marc que estableixi la normativa vigent, aplicaran mesures d’acció po-
sitiva, proporcionades a les necessitats específiques de les persones en situació de 
major vulnerabilitat, com és el cas de les persones migrades i refugiades. Aquestes 
mesures d’acció positiva s’han d’aplicar mentre subsisteixin les situacions de dis-

Fascicle segon
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criminació que les justifiquen i hauran de ser raonables i proporcionades en rela-
ció amb els mitjans per al seu desenvolupament i els objectius que persegueixin.

Esmena 18
GP de Junts pel Sí
D’addició

Article 10. Educació
10.1 Les administracions educatives han de garantir la igualtat d’oportunitats 

i l’absència de qualsevol forma de discriminació per raó de les causes que preveu 
aquesta Llei en els centres del servei d’educació de Catalunya, d’acord amb els prin-
cipis rectors del sistema educatiu previstos a la legislació específica en matèria edu-
cativa, i sense perjudici del que determinen els tractats i convenis internacionals que 
garanteixen els drets i les llibertats fonamentals entre els quals el de l’escola inclu-
siva i la coeducació.

Esmena 19
GP de Junts pel Sí
De supressió i modificació 

10.2. Les administracions educatives han de garantir l’atenció a l’alumnat que, 
per raó d’alguna de les causes que expressa aquesta Llei o perquè es troben en situa-
ció desfavorable a causa de discapacitat, raons socioeconòmiques, culturals o d’al-
guna altra índole, presentin necessitats específiques de suport educatiu o percentat-
ges més elevats d’absentisme o abandonament escolar.

Esmena 20
GP de Junts pel Sí
D’addició 

10.3. En el contingut de la formació inicial i permanent del professorat, i en les 
competències curriculars de totes les etapes educatives, s’ha d’atorgar una atenció 
especial al dret d’igualtat de tracte i no-discriminació, així com a la resta de princi-
pis de l’escola inclusiva recollits a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, amb 
accions formatives específiques.

Esmena 21
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou apartat

10..4 Les autoritats rectores del sistema d’educació superior, professional i uni-
versitària, han de garantir el compliment dels principis rectors d’aquesta Llei amb 
la implementació de competències procedimentals i actitudinals que afavoreixin la 
igualtat de tracte i no discriminació. De la mateixa manera han de garantir que la 
deguda atenció a aquests preceptes es doni entre tots els estaments de la comunitat 
universitària.

Esmena 22
GP de Junts pel Sí
D’addició

Article 11. Sanitat
11.1. Les administracions públiques sanitàries, en l’àmbit de les seves compe-

tències, garanteixen l’absència de qualsevol forma de discriminació en l’accés als 
serveis i en les prestacions sanitàries per raó de qualsevol de les causes que preveu 
aquesta Llei. Han de garantir, també, les normatives d’accessibilitat necessàries per 
a que tothom pugui fer ús dels equipaments sanitaris en igualtat de condicions, tal 
com recull la llei d’accessibilitat.
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Esmena 23
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou subapartat

11.2 bis. Ningú no pot ser exclòs d’un tractament sanitari per trobar-se en una 
situació administrativa no regularitzada.

Esmena 24
GP de Junts pel Sí
D’addició

11.3. Les administracions sanitàries promouen accions destinades a aquells 
grups de població que presentin necessitats sanitàries específiques, com ara les per-
sones grans, als infants i adolescents, les dones embarassades, les persones amb dis-
capacitat, que pateixin malalties mentals, cròniques, minoritàries, degeneratives o 
en fase terminal, síndromes incapacitants, portadores de virus, víctimes de maltrac-
tament, amb problemes de drogodependència, minories ètniques, col·lectius religio-
sos, persones transgènere, entre d’altres, i, en general, persones pertanyents a grups 
en risc d’exclusió o en situació de vulnerabilitat, amb la finalitat de garantir un accés 
i gaudi efectius dels serveis sanitaris d’acord amb les seves necessitats.

Esmena 25
GP de Junts pel Sí
D’addició

12.2. Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, les polítiques i actuacions 
de serveis socials s’han de basar en la igualtat, la inclusió, la solidaritat i la justícia 
social, han de facilitar l’accés a les mesures necessàries per a les persones que es 
troben en risc d’exclusió social i han de procurar l’atenció prioritària de les persones 
en situació de vulnerabilitat.

Esmena 26
GP de Junts pel Sí
D’addició

Article 13. Atenció a la infància, l’adolescència, la joventut, les persones amb 
discapacitat i les persones grans

Les entitats i les persones incloses en l’àmbit d’aplicació de la present Llei han 
de garantir que no es produeixin situacions discriminatòries que preveu aquesta Llei 
i han d’establir, si és el cas, accions positives destinades a protegir els infants, els 
adolescents, els joves, les persones amb discapacitat i les persones grans per millo-
rar les seves condicions de vida, afavorir la seva incorporació a la feina o l’accés a 
diferents béns i serveis essencials, així com garantir l’acompanyament necessari per 
poder desenvolupar el seu projecte de vida.

Esmena 27
GP de Junts pel Sí
D’addició

Article 14. Habitatge
Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències, 

han de garantir que les polítiques d’habitatge respectin el dret a la igualtat de tracte 
i previnguin la discriminació per qualsevol de les causes que preveu la present Llei.

Alhora, han de tenir en compte, en la seva elaboració, les necessitats dels grups 
amb més dificultats per a l’accés a l’habitatge per raó de les causes que preveu 
aquesta Llei.

Les administracions públiques han de promoure l’accés a serveis d’acolliment 
temporal a persones en situació d’exclusió social que no disposen de condicions 
sociofamiliars i d’atenció per romandre al seu habitatge quan aquesta situació és 
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deguda o agreujada per una circumstància discriminatòria. Les administracions 
públiques han de vetllar perquè els prestadors de serveis immobiliaris respectin en 
les operacions de venda, arrendament o intermediació el dret a la igualtat de tracte 
i no discriminació.

Esmena 28
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou apartat

15.3. Les persones titulars dels establiments i locals a què es refereixen els apar-
tats anteriors o les organitzadores d’espectacles públics o recreatives comunicaran 
els criteris del dret d’admissió, amb caràcter previ a la seva aplicació, a les admi-
nistracions públiques competents que, si escau, han de autoritzar-los quan així ho 
disposi la seva legislació pròpia.

Esmena 29
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou apartat

15.4. Els titulars dels establiments i espais oberts al públic i els organitzadors 
d’espectacles i activitats recreatives estan obligats a impedir-hi l’accés o a expul-
sar-ne les persones següents, amb l’auxili, si cal, de la força pública: 

a), Les persones que violentin de paraula o de fet altres persones per raó de nai-
xement, origen racial o ètnic, llengua, sexe, religió, convicció o opinió, edat, disca-
pacitat, orientació o identitat sexual, malaltia o qualsevol altra condició o circums-
tància personal o social.

b) Les persones que duguin i exhibeixin públicament símbols, indumentària u ob-
jectes que incitin a la violència o a la discriminació.

Esmena 30
GP de Junts pel Sí
D’addició

Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.1. Tots els mitjans de comunicació social, públics i privats, han de respectar 

el dret a la igualtat de tracte i evitar tota forma de discriminació i estigmatització 
en el tractament de la informació, en els seus continguts i la seva programació, en 
el llenguatge i imatges, incloses les activitats de venda i publicitat que continguin.

Esmena 31
GP de Junts pel Sí
D’addició

16.2. Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves respecti-
ves competències, han de promoure l’adopció d’acords d’autoregulació dels mitjans 
de comunicació social que contribueixin al compliment de la legislació en matèria 
d’igualtat de tracte i no-discriminació, i el llenguatge no sexista, i erradicar termi-
nologia pejorativa, incloses les activitats de venda i publicitat que continguin, i en 
especial, han de promoure la promoció de l’ús del llenguatge no sexista, classista ni 
racista, així com l’establiment de quotes paritàries i l’augment de la representativitat 
de tots els col·lectius compresos en aquesta llei.

Esmena 32
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt

Article 18 bis. Justícia i ordre públic
En les actuacions que es duguin a terme per part de l’administració de Justícia, 

en l’àmbit de les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya, o, quan sigui 
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el cas, de les entitats locals, s’han de respectar el dret a la Igualtat de tracte I evitar 
tota forma de discriminació per raó de les causes que preveu aquesta Llei.

Les forces d’ordre públic han de respectar el dret a la igualtat de tracte i evitar 
tota forma de discriminació per raó de les causes que preveu aquesta llei.

Esmena 33
GP de Junts pel Sí
De supressió

Article 19. Mesures de protecció enfront de la discriminació

Esmena 34
GP de Junts pel Sí
D’addició

Article 20. Efectes de la contravenció de les normes que preveu aquesta Llei
La contravenció de les normes que aquesta Llei preveu en matèria d’igualtat de 

tracte pot comportar la nul·litat de les disposicions, els actes o les clàusules dels 
negocis jurídics i pot donar lloc a responsabilitats d’acord amb el que estableix la 
legislació aplicable, i d’actuació en el règim econòmic patrimonial, en el dany i res-
ponsabilitat patrimonial si la discriminació suposa dany.

Esmena 35
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou apartat a l’article 21

21.4. Les autoritats públiques catalanes han de garantir que els responsables po-
lítics i els representants públics de tots els nivells no difonguin discursos o imatges 
discriminatòries.

Esmena 36
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou apartat a l’article 21

21.5. Compartició o inversió de la càrrega de la prova 
1. Els fets o els indicis pels quals es pot presumir l’existència de discriminació 

poden ésser provats per qualsevol prova admesa en dret, sens perjudici dels proce-
diments que es tramitin i de les mesures adoptades a l’empara de les normes d’orga-
nització, convivència o disciplina de les institucions i dels serveis públics. També es 
poden tenir en compte proves estadístiques. S’han d’establir per reglament les con-
dicions i garanties aplicables.

2. L’òrgan administratiu o sancionador, d’ofici o a instància de part, pot sol·lici-
tar informes o dictàmens als òrgans competents en matèria d’igualtat.

3. El que estableix l’apartat 1 no és aplicable als processos penals ni als proce-
diments administratius sancionadors.

Esmena 37
GP de Junts pel Sí
D’addició

22.1. Amb la finalitat de fer efectiu el dret constitucional a la igualtat, els po-
ders públics, l’Administració de Justícia, les forces d’ordre públic i les autoritats 
públiques han d’adoptar mesures d’acció positiva per raó de les causes que estableix 
aquesta Llei i han d’impulsar polítiques de foment de la igualtat de tracte en les re-
lacions entre particulars i d’assoliment d’acords dels diferents sectors socials o eco-
nòmics en la matèria.
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Esmena 38
GP de Junts pel Sí
De modificació

Article 27. Formació
Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències 

respectives, han de preveure la formació obligatòria, inicial i continuada, i especia-
litzada per a l’estudi i l’aplicació de la igualtat de tracte i la no-discriminació, tant 
en els programes de les proves selectives d’accés a l’ocupació pública com en la for-
mació continuada del personal al seu servei.

Esmena 39
GP de Junts pel Sí
D’addició

29.b) Constituir-se, amb el consentiment exprés de les parts, en òrgan de media-
ció o conciliació entre elles en relació amb violacions del dret a la igualtat de tracte 
i la no-discriminació, a excepció de les que tinguin contingut penal o laboral.

En tot cas, queda prohibida la mediació o conciliació en matèria de violència 
masclista i matèria de violència per discapacitat o diversitat funcional.

La mediació o la conciliació davant d’aquest òrgan substitueix el recurs d’alçada 
i, si escau, el de reposició, en relació amb les resolucions i els actes de tràmit suscep-
tibles d’impugnació, als efectes del que preveu l’article 112.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esmena 40
GP de Junts pel Sí
D’addició

29.e) Promoure l’adopció de codis de bones pràctiques, plans d’igualtat i de no 
discriminació i protocols interns d’intervenció en casos de discriminació en matèria 
de lluita contra la discriminació.

Esmena 41
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou subapartat a l’article 31

31.4.e) Vexacions injustes de caràcter lleu, insults, injúries, deslluïment de béns 
mobles i immobles; mitjans de comunicació, internet, declaracions públiques, xar-
xes, continguts gràfics, aïllament o refús, impedir o interceptar dret d’admissió als 
serveis públics, impedir l’accés a béns o prestacions en l’àmbit privat, llibres de text 
i materials discriminatoris, exhibició a la via pública de missatges, pancartes o sím-
bols de caràcter discriminatori, convocatòries o anuncis d’espectacles públics.

Esmena 42
GP de Junts pel Sí
De modificació

32.a) Les infraccions lleus se sancionen amb una multa d’una quantia equivalent 
a l’import mensual de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, corresponent 
a un període de fins a set mesos.

Esmena 43
GP de Junts pel Sí
De modificació

32.b) Les infraccions greus se sancionen amb multa d’una quantia equivalent a 
l’import de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un pe-
ríode d’entre set i divuit mesos.
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Esmena 44
GP de Junts pel Sí
De modificació

32.c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa d’una quantia equi-
valent a l’import de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un període 
d’entre divuit i trenta-sis mesos.

Esmena 45
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou apartat a l’article 32

32.d) En cas que la discriminació s’hagi produït en un espai o mitjans i serveis 
públics o plataforma virtual, la persona responsable o el grup hauran de realitzar 
una manifestació pública a través dels mateixos canals emprats, per tal de reparar 
el dany a la dignitat de la persona agreujada.

Esmena 46
GP de Junts pel Sí
D’addició

33.1.a) La intencionalitat de la persona física, jurídica o institució infractora.

Esmena 47
GP de Junts pel Sí
De modificació

35.1. Les infraccions a què es refereix aquesta Llei qualificades de lleus prescri-
uen als dotze mesos; les qualificades de greus, als vint-i-quatre mesos, i les qualifi-
cades de molt greus, als trenta-sis mesos.

Esmena 48
GP de Junts pel Sí
De modificació

35.2. Les sancions imposades prescriuen als sis mesos si són lleus, al cap de dot-
ze mesos si són greus i al cap de divuit mesos si són molt greus.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI POPULAR (REG. 67899)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Juan Milián Querol, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
116 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 200-00023/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició del primer paràgraf del Preàmbul

La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efec-
tiu efectiva la igual llibertat i el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació 
per raó de religió, consciència, ideologia o conviccions, pobresa o altra condició 
de l’estructura social, capacitat, discapacitat, edat, origen cultural, racial o ètnic, 
origen nacional o nacionalitat, sexe o orientació sexual, aptituds i trastorns d’apre-
nentatge, trastorns orgànics, o per altra condició social o personal. Alhora, pretén 
promoure l’eradicació del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homo-
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fòbia, i de qualsevol forma de persecució per motius religiosos, de la xenofòbia, de 
l’homofòbia, i de qualsevol altra intolerància, discurs d’odi o expressió que atempti 
contra la igualtat i la dignitat de les persones.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou paràgraf al preàmbul

[...] xenofòbia, de l’homofòbia, i de qualsevol altra expressió que atempti contra 
la igualtat i la dignitat de les persones.

Tanmateix, l’article 42.7 de l’Estatut assenyala que cal garantir el reconeixement 
de les persones gitanes per vetllar per la seva dignitat de tracte i a no ser discrimi-
nades.

Cal tenir present igualment les directives europees en aquesta matèria, com la 
Directiva 2000/43/CE del [...]

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de part de l’article 1

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té per objecte garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discri-

minació, en desenvolupament dels articles 4, 15.2, 18, 19, 21.1,22.1 23.1, 24.1, 29.1, 
30, 40.8 i 41, 52 i 53.1 de l’Estatut d’autonomia, i en desenvolupament dels Tractats 
Internacionals, i en particular de l’article 26 del Pacte Internacional de Drets Civils 
i Polítics.

Igualment, la Llei estableix principis d’actuació dels poders públics i mesures 
destinades a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació en els sectors 
públic i privat.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 1

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té per objecte garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discri-

minació, en desenvolupament dels articles 4, 15.2, 18, 19, 21.1,22.1 23.1, 24.1, 29.1, 
30, 40.8 i 41, 52 i 53.1 de l’Estatut d’autonomia, i en desenvolupament dels Tractats 
Internacionals, i en particular de l’article 26 del Pacte Internacional de Drets Civils 
i Polítics.

Igualment, la Llei estableix les obligacions, principis d’actuació dels poders pú-
blics i mesures destinades a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discrimina-
ció en els sectors públic i privat.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 2

Article 2. Àmbit d’aplicació personal i material
[...]
2.2 Aquesta Llei s’ha d’aplicar, dins el marc de competències de la Generalitat, 

en els àmbits següents: 
a) Treball, empresa i relacions laborals.
b) El règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques ca-

talanes.
[...]
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Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 2

Article 2. Àmbit d’aplicació personal i material
[...]
2.2 Aquesta Llei s’ha d’aplicar, dins el marc de competències de la Generalitat, 

en els àmbits següents: 
[...]
d) Educació i Universitats.
[...]

Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a l’article 3.1

Article 3. Principi general
3.1 Les administracions públiques han d’integrar el dret a la igualtat de tracte i la 

no-discriminació de manera activa en la seva actuació, en l’adopció i l’execució de 
les disposicions normatives, i en la definició, la formulació d’alternatives, la decisió 
la planificació, la implementació i l’avaluació de les polítiques públiques.

[...]

Esmena 8
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 3.2

Article 3. Principi general
[...]
3.2 Els poders públics, per tal de garantir la igual llibertat, la plena igualtat, 

adoptaran mesures específiques adreçades a prevenir o eliminar qualsevol discrimi-
nació que pugui afectar les persones en els termes que preveu la present Llei.

Aquestes mesures han de ser raonables i proporcionades en relació amb els mit-
jans per desplegar-la i els objectius que persegueix.

Esmena 9
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a l’article 4.1

Article 4. El dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació
4.1 Es reconeix el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Ningú no pot 

ser discriminat per raó de naixement, origen nacional, nacionalitat o manca de na-
cionalitat, orígens culturals, ètnics o racials socials, sexe, pobresa, altra condició 
a l’estructura social o orígens socials, consciència, religió, ideologia, convicció o 
opinió, edat, capacitat, discapacitat, orientació o identitat sexual, malaltia física o 
mental, aptitud d’aprenentatge o trastorn del desenvolupament, condició orgànica, o 
per causa de masclisme, racisme, antisemitisme, xenofòbia, homofòbia, o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social.

[...]

Esmena 10
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 4

Article 4. El dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació
[...]
4.3 Es consideren vulneracions d’aquest dret la discriminació, directa o indirec-

ta, per associació i per error, la discriminació múltiple, la denegació d’ajustaments 
raonables, l’assetjament, la inducció, ordre o instrucció de discriminar, les repre-
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sàlies, l’estigmatització i l’incompliment de les mesures d’acció positiva derivades 
d’obligacions normatives o convencionals.

[...]

Esmena 11
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra f de l’article 5

Article 5. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per: 
[...]
f) Assetjament discriminatori: qualsevol comportament basat en alguna de les 

causes de discriminació que preveu la present Llei, amb l’objectiu d’atemptar contra 
la dignitat d’una persona o la seva integritat física o psíquica, o de crear-li un entorn 
intimidador, hostil, excloent, segregador, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

[...]

Esmena 12
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra f.bis a l’article 5

Article 5. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per: 
[...]
f.bis) Estigmatització: atribució de qualitats negatives i despectives sobre un col-

lectiu de persones.

Esmena 13
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra g de l’article 5

Article 5. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per: 
[...]
g) Assetjament de segon ordre: qualsevol comportament basat en alguna de les 

causes de discriminació que preveu la present Llei, quan després de discriminar en 
primer ordre a una persona, es fa en segon ordre una assetjament discriminatori a 
una altra persona, amb l’objectiu d’atemptar contra la dignitat d’aquesta altra per-
sona o a la seva integritat física o psíquica, o crear-li un entorn intimidador, hostil, 
excloent, segregador, degradant, humiliant, ofensiu o molest, o efectuant contra el 
grup o organització a la qual pertany; altra persona és testimoni, col·labora, ajuda, 
defensa, participa o en té coneixença d’una situació de discriminació o d’un pro-
cediment iniciat arran d’una queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs, de 
qualsevol tipus, basat en una situació de discriminació, assetjament, o represàlia 
definida en la present llei.

[...]

Esmena 14
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra j de l’article 5

Article 5. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per: 
[...]
j) Victimització secundària: maltractament addicional exercit contra persones 

que es troben en alguns dels supòsits de discriminació, assetjament o represàlia com 
a conseqüència directa o indirecta dels dèficits, les duplicitats o les fragmentacions 
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de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables, i també per les ac-
tuacions d’altres agents implicats,

[...]

Esmena 15
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a la lletra k de l’article 5

Article 5. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per: 
[...]
k) Accions positives: les diferències o la diversitat de tracte, amb accions i me-

sures d’impacte directe a persones, orientades a prevenir, i eliminar i compensar 
qualsevol forma de discriminació històrica en la seva dimensió col·lectiva o social.

Esmena 16
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra l a l’article 5

Article 5. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per: 
[...]
l) Accions indirectes: les diferències o la diversitat de tracte, amb accions i mesu-

res d’impacte indirecte a persones, orientades a prevenir i eliminar qualsevol forma 
de discriminació històrica en la seva dimensió col·lectiva o social.

Esmena 17
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra m a l’article 5

Article 5. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per: 
[...]
m) Accions compensatòries: les diferències o la diversitat de tracte, amb accions i 

mesures compensatòries, orientades a compensar qualsevol forma de discriminació 
històrica en la seva dimensió col·lectiva o social.

Esmena 18
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 6

Article 6. Ocupació i funció pública
Els poders públics dissenyaran polítiques per garantir la igualtat d’oportunitats 

en el treball, vetllant perquè no existeixi discriminació directa o indirecta per les 
raons que es relacionen a l’article 4.1. A més, en el marc que estableixi la normativa 
vigent, aplicaran mesures d’acció positiva, proporcionades a les necessitats espe-
cífiques de les persones en situació de major vulnerabilitat i a la naturalesa de les 
funcions a desenvolupar.

Esmena 19
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’article 7

Article 7. Negociació col·lectiva
Les persones incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei han d’adoptar mesu-

res per fomentar el diàleg amb els agents socials i econòmics per tal de prevenir, 
eliminar i corregir qualsevol forma de discriminació en la regulació i negociació de 
les condicions de treball, i l’establiment de codis de conducta i bones pràctiques en 
aquest àmbit.
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Esmena 20
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a l’article 8

Article 8. Organitzacions polítiques, sindicals, empresarials, professionals i d’in-
terès social o econòmic

Les organitzacions polítiques, sindicals, empresarials, els col·legis professionals, 
universitàries i qualsevol altra organització d’interès social o econòmic incloses en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, han de respectar el dret a la igualtat en l’adhesió, 
la inscripció, l’afiliació i la participació dels seus membres i en la seva estructura 
orgànica i funcionament.

Esmena 21
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 10

Article 10. Educació
10.1 Les administracions educatives han de garantir l’absència de qualsevol for-

ma de discriminació per raó de les causes que preveu aquesta Llei, d’acord amb els 
principis rectors del sistema educatiu previstos a la legislació específica en matèria 
educativa, i han de promoure la igualtat d’oportunitats.

[...]

Esmena 22
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 10

Article 10. Educació
[...]
10.2 Les administracions educatives han de mantenir la deguda atenció a l’alum-

nat que, per raó d’alguna de les causes que expressa aquesta Llei o perquè es troben 
en situació desfavorable a causa de discapacitat, raons socioeconòmiques, culturals 
o d’alguna altra índole, presentin necessitats específiques de suport educatiu o per-
centatges més elevats d’absentisme o abandonament escolar, o de fracàs escolar. 
S’implementaran accions positives, accions indirectes, accions compensatòries i al-
tres accions educatives, que s’escaiguin.

[...]

Esmena 23
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 4 a l’article 10

Article 10. Educació
[...]
10.4 En el contingut de la formació de l’alumnat s’atorgarà una atenció especial 

al dret d’igualtat de tracte i de no discriminació.

Esmena 24
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 5 a l’article 10

Article 10. Educació
[...]
10.5 Per a garantir l’adquisició de competències, habilitats i coneixements s’em-

praran metodologies d’aprenentatge i recursos pedagògics amb reconeixement cien-
tífic, d’impacte social, amb evidències empíriques i d’innovació educativa, entre 
d’altres, l’educació pluralista, l’educació de l’Holocaust, l’educació per la pau, i 
d’altres eines i recursos educatius.
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Esmena 25
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt a l’article 10

Article 10. Educació
10.6 Les administracions públiques han de garantir el dret a una escola inclusi-

va i de qualitat per a tothom, independentment de les seves capacitats, limitacions o 
circumstàncies personals.

Esmena 26
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1 de l’article 11

Article 11. Sanitat
11.1 Les administracions públiques sanitàries, en l’àmbit de les seves compe-

tències, garanteixen l’absència de qualsevol forma de discriminació en l’accés als 
serveis i en les prestacions sanitàries per raó de qualsevol de les causes que preveu 
aquesta Llei.

En aquest sentit, els centres sanitaris i els equipaments mèdics comptaran amb 
els criteris d’accessibilitat necessaris per tal que tothom en pugui fer ús en igualtat 
de condicions.

[...]

Esmena 27
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 11

Article 11. Sanitat
11.1 Les administracions públiques sanitàries, en l’àmbit de les seves competèn-

cies, garanteixen l’absència de qualsevol forma de discriminació en l’accés als es-
tabliments, béns i serveis i en les prestacions sanitàries per raó de qualsevol de les 
causes que preveu aquesta Llei.

[...]

Esmena 28
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 11.3

Article 11. Sanitat
[...]
11.3 Les administracions sanitàries promouen accions destinades a aquells grups 

de població que presentin necessitats sanitàries específiques, com ara les persones 
grans, dones embarassades, als infants i adolescents, les persones amb discapaci-
tat, que pateixin malalties mentals, cròniques, minoritàries, degeneratives o en fase 
terminal, síndromes incapacitants, portadores de virus, víctimes de maltractament, 
amb problemes de drogodependència, en situació de vulnerabilitat, d’exclusió so-
cial, minories ètniques, col·lectius religiosos, entre d’altres, i, en general, persones 
pertanyents a grups en risc d’exclusió, amb la finalitat de garantir un accés i gaudi 
efectius dels serveis sanitaris d’acord amb les seves necessitats.

[...]

Esmena 29
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 11.3

Article 11. Sanitat
[...]
11.3 Les administracions sanitàries promouen accions destinades a aquells grups 

de població que presentin necessitats sanitàries específiques, com ara les persones 
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grans, als infants i adolescents, les persones amb discapacitat, que pateixin malal-
ties mentals, cròniques, minoritàries, degeneratives o en fase terminal, síndromes 
incapacitants, portadores de virus, víctimes de maltractament, amb problemes de 
drogodependència, minories culturals o ètniques, col·lectius religiosos, entre d’al-
tres, i, en general, persones pertanyents a grups en risc d’exclusió, amb la finalitat 
de garantir un accés i gaudi efectius dels serveis sanitaris d’acord amb les seves ne-
cessitats.

[...]

Esmena 30
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 12

Article 12. Serveis socials
[...]
12.2 Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, les polítiques i actuacions 

de serveis socials s’han de basar en la igualtat, la solidaritat, la inclusió, la diversitat 
i la justícia social i han de procurar l’atenció prioritària de les persones en situació 
de vulnerabilitat.

Esmena 31
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 12

Article 12. Serveis socials
[...]
12.2 Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, les polítiques i actuacions 

de serveis socials s’han de basar en la igualtat, la solidaritat, i la justícia social i 
l’atenció centrada en la persona, i han de procurar l’atenció prioritària de les perso-
nes en situació de vulnerabilitat.

Esmena 32
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 13

Article 13. Atenció a la infància, l’adolescència, la joventut, les minories cultu-
rals, les persones amb discapacitat i les persones grans

Les entitats i les persones incloses en l’àmbit d’aplicació de la present Llei han 
de garantir que no es produeixin situacions discriminatòries que preveu aquesta Llei 
i han d’establir, si és el cas, accions positives destinades a protegir els infants, els 
adolescents, els joves, les minories culturals, les persones amb discapacitat i les per-
sones grans per millorar les seves condicions de vida, afavorir la seva incorporació 
a la feina o l’accés a diferents béns i serveis essencials.

Esmena 33
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 13

Article 13. Atenció a la infància, l’adolescència, la joventut, les persones amb 
discapacitat i les persones grans

Les entitats i les persones incloses en l’àmbit d’aplicació de la present Llei han 
de garantir que no es produeixin situacions discriminatòries que preveu aquesta Llei 
i han d’establir, si és el cas, accions positives destinades a protegir els infants, els 
adolescents, els joves, les persones amb discapacitat i/o amb trastorn mental i les 
persones grans per millorar les seves condicions de vida, afavorir la seva incorpora-
ció a la feina o l’accés a diferents béns i serveis essencials.
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Esmena 34
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 15

Article 15. Establiments o espais oberts al públic
[...]
15.2 Les persones titulars dels establiments i locals o les organitzadores d’espec-

tacles públics o activitats recreatives han de donar a conèixer en un espai visible de 
lectura fàcil, i amb sistema pictogràfic complementari, els criteris i, de forma explí-
cita, les limitacions que resultin de l’exercici del dret d’admissió, així com complir la 
resta de normativa sectorial d’aplicació en matèria de locals de pública concurrència.

Esmena 35
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 15

Article 15. Establiments o espais oberts al públic
[...]
15.3 Els establiment comercials tindran disponibles fulls de reclamació, i qual-

sevol altre document d’interès, en lectura fàcil per a qualsevol persona que així ho 
demani.

Esmena 36
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 16

Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
[...]
16.2 Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves respecti-

ves competències, han de promoure l’adopció d’acords d’autoregulació dels mitjans 
de comunicació social que contribueixin al compliment de la legislació en matèria 
d’igualtat de tracte i no-discriminació, i el llenguatge no sexista, no racista, no an-
tisemita, no xenòfob i no homòfob, incloses les activitats de venda i publicitat que 
continguin.

[...]

Esmena 37
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 18

Article 18. Llibertat religiosa
18.1 Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competèn-

cies, han de desenvolupar accions per a la igualtat de tracte i la prevenció de la dis-
criminació per motius religiosos i han de garantir que les polítiques públiques res-
pectin el dret fonamental a la llibertat religiosa en els termes que estableix la Llei.

18.2 Les polítiques públiques que preveu l’apartat anterior han de garantir el 
pluralisme amb igual llibertat a l’espai públic.

18.3 Les administracions públiques no podran finançar, directa o indirectament, 
aquells centres de culte en els que es promoguin valors contraris a la democràcia, la 
llibertat i, particularment, la igualtat.

Esmena 38
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 19

Article 19. Mesures de protecció enfront de la discriminació
19.1 La protecció enfront de la discriminació obliga a aplicar mètodes o instru-

ments suficients per a la seva detecció, a adoptar mesures preventives i a articular 
mesures adequades per al cessament de les situacions discriminatòries.



BOPC 490
3 d’agost de 2017

3.01.01. Projectes de llei 64

19.2 L’incompliment de les obligacions que preveu l’apartat anterior dóna lloc 
a responsabilitats administratives, sens perjudici del que estableixin altres normes.

Esmena 39
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de tot l’article 20

Article 20. Efectes de la contravenció de les normes que preveu aquesta Llei
La contravenció de les normes que aquesta Llei preveu en matèria d’igualtat de 

tracte pot comportar la nul·litat de les disposicions, els actes o les clàusules dels ne-
gocis jurídics i pot donar lloc a responsabilitats d’acord amb el que estableix la le-
gislació aplicable.

Esmena 40
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i modificació de l’article 21

Article 21. Legitimació per a la defensa del dret a la igualtat de tracte i contra la 
discriminació

21.1 Sens perjudici del que disposa l’article 29.1.d), quan una autoritat pública, 
amb ocasió de l’exercici de les seves competències, tingui coneixement d’un supòsit 
de discriminació dels que preveu aquesta Llei, si és competent, ha d’incoar el pro-
cediment administratiu corresponent, en el qual es poden acordar les mesures ne-
cessàries per investigar les circumstàncies del cas i adoptar les mesures oportunes 
i proporcionades per eliminar-lo, o, en cas de no ser-ho, comunicar aquests fets de 
forma immediata a l’Administració competent, d’acord amb el que estableixen les 
lleis administratives.

21.1 Sens perjudici de la legitimació individual de la persona afectada, els sindi-
cats, les associacions professionals de treballadors autònoms, les organitzacions de 
consumidors i usuaris i les associacions i organitzacions constituïdes legalment que 
tinguin entre els seus fins la defensa i la promoció dels drets humans i compleixin 
els requisits que indica l’apartat 3 d’aquest article, poden tenir la consideració d’in-
teressat en els procediments administratius en què l’Administració hagi de pronun-
ciar-se en relació amb una situació de discriminació que preveu aquesta Llei, sempre 
que comptin amb l’autorització de la persona o persones afectades. No és necessària 
aquesta autorització quan les persones afectades siguin una pluralitat indetermina-
da o de difícil determinació, sens perjudici que els que es considerin afectats també 
puguin participar en el procediment.

21.2 Els requisits que han de reunir les entitats a què es refereix l’apartat ante-
rior són: 

a) Que s’hagin constituït legalment almenys dos anys abans de la iniciació del 
procediment corresponent, llevat que exercitin les accions administratives o judi-
cials en defensa dels membres que la integren.

b) Que, segons els seus estatuts, desenvolupin la seva activitat en el territori català.

Esmena 41
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició de l’article 22

Article 22. Promoció del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació
[...]
22.2 Les empreses i altres organitzacions poden assumir la realització d’accions 

de responsabilitat social consistents en mesures econòmiques, comercials, laborals, 
assistencials o d’una altra naturalesa, destinades a promoure condicions d’igualtat 
de tracte i no-discriminació en el si de les empreses i organitzacions o en el seu en-
torn social, i tenen el dret a ésser assessorats per l’administració en el seu projecte 
i desenvolupament.
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Esmena 42
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació a l’article 23

Article 23. Planificació estratègica per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
23.1 El Pla català per a la igualtat de tracte i la no-discriminació és el document 

que determina els eixos, les línies estratègiques, els objectius i les mesures per pre-
venir, eradicar i corregir tota forma de discriminació per raó de les causes que es-
tableix aquesta Llei.

[...]

Esmena 43
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a l’article 23

Article 23. Planificació estratègica per a la igualtat de tracte i la no-discrimina-
ció

[...]
23.3 El Pla català per a la igualtat de tracte i la no-discriminació incorpora de 

forma prioritària: 
a) Els principis bàsics d’actuació en matèria de no-discriminació.
b) Les mesures dirigides a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discrimi-

nació.
c) Les mesures d’atenció especial a les discriminacions múltiples que per la seva 

pròpia naturalesa suposen un atac més greu al dret a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació.

d) Les mesures dirigides a la informació, conscienciació i formació en igualtat 
de tracte i no-discriminació.

e) Les mesures adreçades a la presència, la participació i la intervenció de les 
persones de les minories i els col·lectius afectats per tal de garantir la seva igual 
llibertat.

Esmena 44
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 25

Article 25. Estadístiques i estudis
25.1 A fi de fer efectives les disposicions que contenen aquesta Llei i la legislació 

específica en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, les institucions públi-
ques catalanes han d’introduir en l’elaboració dels seus estudis, memòries o esta-
dístiques, sempre que es refereixin o afectin aspectes relacionats amb la igualtat de 
tracte, els indicadors i els procediments que permetin el coneixement de les causes, 
l’extensió, l’evolució, la naturalesa i els efectes de la discriminació per raó de les 
causes que preveu aquesta Llei. En aquests estudis, memòries o estadístiques, s’ha 
de tenir en compte sempre la perspectiva de gènere i s’ha de disposar de les dades 
segregades per sexe i edats, a més d’altres dades referides a les diversitats i tipologia 
de discapacitat, si s’escau.

[...]

Esmena 45
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 26

Article 26. Subvencions públiques i contractació
[...]
26.2 Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competèn-

cies respectives, a través dels seus òrgans de contractació i en relació amb l’execució 
dels contractes que subscriguin, poden establir condicions especials amb la finalitat 
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de promoure la igualtat de tracte i la no-discriminació, d’acord amb el que estableix 
la legislació de contractes del sector públic. En especial reforçarà aquelles accions 
que tinguin per subjecte aquells col·lectius que requereixen una especial protecció, 
com ho són les persones amb discapacitat o trastorn mental.

Esmena 46
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 27

Article 27. Formació
Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències 

respectives, han de preveure en les seves activitats formatives i processos selectius 
l’estudi i l’aplicació de la igualtat de tracte i la no-discriminació, tant en els progra-
mes de les proves selectives d’accés a l’ocupació pública com en la formació conti-
nuada del personal al seu servei.

Esmena 47
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 29 bis

Article 29 bis. Coordinació amb entitats i associacions afectades.
El departament competent en matèria d’igualtat i no-discriminació es coordina-

rà amb les entitats més representatives afectades per aquesta llei de forma anual per 
tal de fer un seguiment de l’aplicació d’aquesta.

Esmena 48
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’article 32

Article 32. Sancions
Les infraccions que estableix aquesta Llei són sancionades amb multes d’acord 

amb la següent graduació: 
a) Les infraccions lleus se sancionen amb una multa d’una quantia equivalent a 

l’import mensual de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, corresponent 
a un període de fins a tres mesos.

b) Les infraccions greus se sancionen amb multa d’una quantia equivalent a l’im-
port de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un període 
d’entre tres mesos i un dia i set mesos.

c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa d’una quantia equiva-
lent a l’import de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un període d’en-
tre set mesos i un dia i deu mesos.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Juan Milián Querol, diputat, GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 67900)

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 116 del 
Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas al articulado del 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 200-00023/11).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De adición de una nueva disposición adicional

Disposición adicional. Deber de actuación proactiva de la Generalitat de Ca-
taluña ante contenido digitales que vulnera el derecho fundamental a la igualdad

1. El Departamento competente en materia de igualdad, mediante resolución de-
bidamente motivada, podrá instar, a los prestadores de servicios de la información 
correspondientes a adoptar las medidas correspondientes a efectos de suspender y, 
en su caso, eliminar los contenidos digitales que atenten contra el derecho funda-
mental a la igualdad. 

2. El expediente correspondiente a la actuación del Departamento deberá estar 
disponible en soporte duradero y ser publicado en la sede electrónica del departa-
mento.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De adición de una nueva disposición adicional

Disposición adicional. Transparencia en la estructura de la plantilla de la Admi-
nistración de la Generalitat y su sector público 

1. La Administración de la Generalitat de Cataluña y su sector público elaborará 
y publicará con periodicidad, al menos, anual una lista clara, sencilla y transparente 
de la estructura del personal a su servicio con indicación de la distribución de pues-
tos de trabajo entre hombres y mujeres para cada una de las categorías existentes.

2. En todo caso, la información que se publique deberá ser previamente agrega-
da y/o anonimizada. 

Esmena 3
GP de Ciutadans
De adición de una nueva disposición adicional

Disposición adicional. Deber de evaluación previa iniciativas normativas y po-
líticas públicas 

El Govern de la Generalitat de Cataluña y la Administración de la Generalitat de 
Cataluña deberá incluir en las memorias y evaluaciones previas de cualquier inicia-
tiva normativa o política pública que pretenda adoptar un estudio de impacto sobre 
las consecuencias de la misma sobre el principio de igualdad y la viabilidad de las 
medidas tendentes a garantizar su efectividad material.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De adición de una nueva disposición adicional

Disposición adicional. Deber de persecución de ilícitos graves
En caso de ilícitos penales graves contra la integridad física o psicológica apa-

rentemente vinculados a casos de discriminación injustificada de cualquier tipo, la 
Generalitat deberá personarse como acusación particular en los procedimientos ju-
diciales contra los presuntos infractores.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De adición de una nueva disposición adicional

Disposición adicional. Reconocimiento de derechos a las personas víctimas de 
ilícitos motivados por razones injustificadas de discriminación 

Se reconoce a las personas víctimas de ilícitos motivados por razones injustifica-
das de discriminación: 

1. El derecho a la asistencia jurídica.
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2. El derecho a la asistencia psicológica.
3. El derecho a la formación sobre sus derechos legales y sobre técnicas y medi-

das de autoprotección y defensa.
4. El derecho al acompañamiento y al acceso acompañado a cualquier estable-

cimiento con acceso general al público u oficina o dependencia de cualquier institu-
ción pública con otras personas de su confianza o animales de compañía.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De adición de una nueva disposición adicional

Disposición adicional. Participación e implementación del Pacto de Estado en 
materia de Violencia de Género

1. En el ejercicio de sus respectivas competencias, el Parlament de Cataluña 
deberá: 

A) Participar en los mecanismos de colaboración y cooperación interparlamen-
tarios que se puedan establecer entre las asambleas legislativas de las diferentes 
Comunidades Autónomas y las Cortes Generales a los efectos de la más eficaz im-
plementación del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género previsto en el 
reciente informe final de la subcomisión con idéntico nombre creada en el seno de 
la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

B) Implementar, en el marco de sus competencias estatutarias, de manera leal y 
acompasada las medidas normativas necesarias para la efectividad de las medidas que 
paulatinamente vayan siendo acordadas por las Cortes Generales en ejecución del in-
forme de la subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Palacio del Parlamento, 31 de julio de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 67918)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat del Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
(tram. 200-00023/11).

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

Preàmbul
La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efec-

tiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de religió o convicci-
ons, capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual o per 
altra condició social o personal. Alhora, pretén promoure l’eradicació del racisme, 
i de qualsevol forma de persecució per motius religiosos, de la xenofòbia, de l’ho-
mofòbia, i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de 
les persones.

Es tracta d’establir una regulació comuna i integral que inclogui les definicions 
fonamentals del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació, i les garanties bà-
siques que permetin assolir una protecció real i efectiva de la ciutadania, per tal que 
puguin gaudir dels drets humans i les llibertats fonamentals sense discriminació, 
amb independència de qualsevol circumstància personal o social. Es pretén, a més, 
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garantir la convivència i la cohesió social, mitjançant el reconeixement de la dignitat 
de la persona i el lliure desenvolupament de la personalitat.

La Llei regula l’exercici del dret de les persones, físiques o jurídiques, públiques 
o privades, a la no-discriminació i a la igualtat de tracte, fixa els principis que han de 
regir l’actuació dels poders públics en aquest àmbit, i estableix un seguit de mesures 
destinades a prevenir, eliminar i corregir les formes de discriminació en els sectors 
públic i privat, d’acord amb les competències que la Generalitat té reconegudes.

L’article 4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix el mandat als poders 
públics de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reconeixen l’Es-
tatut, la Constitució, la Unió Europea, la Declaració universal de drets humans, el 
Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals, 
així com tots els altres tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya que 
garanteixen els drets i les llibertats fonamentals.

Concretament, l’article 15.2 de l’Estatut reconeix el dret de totes les persones a 
viure lliures de tota mena de discriminació, i els articles 18 i 19, el dret de les per-
sones grans i les dones a no ser discriminades.

Alhora, l’article 40.8 de l’Estatut assenyala, entre els principis rectors de l’àmbit 
de protecció a les persones i a les famílies, la promoció de la igualtat de totes les 
persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la 
condició social o l’orientació sexual, així com l’adopció de mesures per a l’eradica-
ció del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia, i de qualsevol 
altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.

Cal tenir present igualment les directives europees en aquesta matèria, com la 
Directiva 2000/43/CE del Consell, de 29 de juny, referent a l’aplicació del principi 
d’igualtat de tracte de les persones amb independència del seu origen racial o ètnic; 
la Directiva 2006/54 CE del Parlament Europeu i el Consell, de 5 de juliol, sobre 
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i do-
nes en temes de treball i ocupació, la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de 
novembre, referent a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en el 
mercat laboral, la Directiva 2004/113 CE del Consell de Govern, que aplica el princi-
pi d’igualtat de tractament entre homes i dones a l’accés a béns i serveis i al seu sub-
ministrament, la Directiva 2006/54 CE del Parlament Europeu i el Consell, de 5 de 
Juliol, sobre l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre 
homes i dones en temes de treball i ocupació, la Directiva del Consell de 2 de juliol 
de 2008, per la qual s’aplica el principi d’igualtat de tracte entre les persones inde-
pendentment de la seva religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual. 
Així com, la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els Drets de les Per-
sones amb Discapacitat, de 13 de desembre de 2006, el Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics, i el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals.

Per tant, mitjançant aquesta iniciativa normativa el legislador autonòmic regu-
la l’exercici d’un dret de caràcter estatutari que opera dins el seu àmbit territorial i 
genera autèntics drets subjectius, alhora que compleix amb un mandat que l’Estatut 
dirigeix als poders públics.

Aquesta Llei té un caràcter integral, atès que abasta tot tipus de discriminació i 
es projecta en els diferents àmbits de la vida i la convivència, sens perjudici de regu-
lacions sectorials més específiques on aquesta Llei té caràcter supletori.

Així, amb aquesta Llei es pretén crear un instrument normatiu eficaç contra tota 
mena de discriminació que pugui patir qualsevol persona i en qualsevol àmbit, que 
combini les mesures preventives i les reparadores.

La Llei Integral contra totes les formes d’odi i discriminació és un instrument 
per a respondre a les incitacions i manifestacions de l’odi, que són l’expressió de la 
intolerància i del rebuig a les persones pel fet de ser diferents. Aquestes mostres de 
discriminació se sustenten el sistemes d’opressió estructurals - Heteropatriarcat; co-
lonialisme i racisme; Sistema econòmic capitalista - que les fan possible. L’articula-
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ció concreta de les discriminacions es dóna, sempre, en una lògica inserida a les es-
tructures de poder citades, i s’han d’analitzar des d’una perspectiva insterseccional 
en el sentit que cal tenir en compte la cristalització dels diversos vectors d’opressió 
que se citen a l’article 5 de la present llei, en contextos concrets i en experiències si-
tuades. En cap cas es poden analitzar les discriminacions sense tenir en compte els 
contextos de les estructures de poder, ja que poden entendre’s com a discriminacions 
respostes d’autodefensa, individuals i col·lectives, als privilegis i a les opressions.

La Llei Integral contra totes les formes d’odi i discriminació s’articula en base 
al concepte d’incitació a l’odi definit per la Comissió Europea Contra el Racisme i 
la Intolerància (ECRI) del Consell d’Europa, en la seva recomanació R (97) 20 del 
Comitè de Ministres defineix la incitació a l’odi com totes les formes d’expressió que 
propaguen, inciten, promouen i justifiquen l’odi racial, la xenofòbia, l’antisemitisme 
i altres formes d’odi basades en la intolerància, entre d’altres, la intolerància ex-
pressada per l’etnocentrisme, la discriminació i l’hostilitat contra les minories, i les 
persones d’orígens, contextos culturals i ètnics diversos.

La normativa internacional és prolífera en les manifestacions contra la incitació 
a l’odi i contra la discriminació. En són exemple la Declaració Universal dels Drets 
Humans adoptada per les Nacions Unides; el Pacte Internacional pels Drets Socials 
Econòmics i Culturals de les Nacions Unides; i el Pacte Internacional pels Drets Ci-
vils i Polítics de l’Assemblea General de les Nacions Unides.

En el marc europeu el Conveni de Roma marca un punt de garantia clara, mit-
jançant la prohibició de discriminació continguda en el seu article 14 i la juris-
prudència que el desenvolupa. Aquesta llei també és transposició de la Directiva 
Comunitària 2000/78/CE, que és una aposta per una política activa contra les dis-
criminacions; i de la Decisió Marc 2008/913/JAI que es refereix directament a la 
lluita activa contra manifestacions de racisme i xenofòbia.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió de l’article 1 

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té per objecte garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discri-

minació, en desenvolupament dels articles 4, 15.2, 18, 19, 21.1,22.1 23.1, 24.1, 29.1, 
30, 40.8 i 41, 52 i 53.1 de l’Estatut d’autonomia, i en desenvolupament dels Tractats 
Internacionals, i en particular de l’article 26 del Pacte Internacional de Drets Civils 
i Polítics.

Igualment, la Llei estableix principis d’actuació dels poders públics i mesures 
destinades a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació en els sectors 
públic i privat.

L’objecte de la llei és garantir la dignitat humana, la no discriminació, i la igual-
tat entre totes les persones com a pilars fonamentals d’una societat justa i democrà-
tica.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió de l’article 5 

Article 5. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per: 
a) Discriminació directa: situació en què es troba una persona que és, ha estat o 

pot ser tractada d’una manera menys favorable que una altra en una situació anàloga 
per raó de les causes que preveu l’article 4.1.

b) Discriminació indirecta: situació en què una disposició, un criteri, una inter-
pretació o una pràctica aparentment neutres poden ocasionar a una persona un des-
avantatge particular respecte a una altra per raó de les causes que preveu l’article 4.1.
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c) Discriminació per associació: situació en què una persona és objecte de discri-
minació com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per raó 
de les causes que preveu l’article 4.1.

d) Discriminació per error: situació en què una persona és objecte de discrimi-
nació com a conseqüència d’una apreciació errònia sobre les seves característiques 
per raó de les causes que preveu l’article 4.1.

e) Discriminació múltiple: situació en què una persona és objecte de discrimina-
ció com a conseqüència de la concurrència o interacció de diverses causes de discri-
minació que preveu aquesta Llei, i que genera una forma específica de discriminació.

f) Assetjament discriminatori: qualsevol comportament basat en alguna de les 
causes de discriminació que preveu la present Llei, amb l’objectiu d’atemptar contra 
la dignitat d’una persona o la seva integritat física o psíquica, o de crear-li un entorn 
intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

g) Ordre de discriminar: qualsevol instrucció duta a terme per una autoritat, òr-
gan o superior jeràrquic que impliqui la discriminació per qualsevol causa que pre-
veu aquesta Llei.

h) Represàlia discriminatòria: tracte advers o efecte negatiu que es produeix con-
tra una persona com a conseqüència de la presentació d’una queixa, una reclama-
ció, una denúncia, una demanda o un recurs, de qualsevol tipus, destinat a evitar, 
disminuir o denunciar la discriminació o l’assetjament a què és sotmesa o ha estat 
sotmesa; o contra els que col·laborin o participin en un procediment iniciat arran 
d’aquesta queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs.

i) Denegació d’ajustos raonables: actuació consistent a impedir, negar o no dur a 
terme les mesures d’adequació físiques, socials i actitudinals que, d’una manera efi-
caç i pràctica i sense que comportin una càrrega desproporcionada, facilitin l’acces-
sibilitat o la participació d’una persona amb discapacitat en igualtat de condicions 
que la resta de ciutadania.

j) Victimització secundària: maltractament addicional exercit contra persones 
que es troben en alguns dels supòsits de discriminació, assetjament o represàlia com 
a conseqüència directa o indirecta dels dèficits de les intervencions dutes a terme 
pels organismes responsables, i també per les actuacions d’altres agents implicats,

k) Accions positives: les diferències de tracte orientades a prevenir, eliminar i 
compensar qualsevol forma de discriminació en la seva dimensió col·lectiva o social.

5.1. Concepte de discriminació
La discriminació és qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència basada 

en determinats motius, com són la raça, el color, el sexe, l’idioma, la religió, l’origen 
nacional o social, la posició econòmica, el naixement o qualsevol altra considera-
ció social, i que tingui per objecte o per resultat anul·lar o menyscabar el reconei-
xement, gaudi o exercici, en condicions d’igualtat, dels drets humans i les llibertats 
fonamentals de totes les persones.

Es pot produir discriminació de forma directa, indirecta, per associació, per or-
dre, per assetjament, per represàlia o múltiple.

5.2. Concepte de racisme
El racisme és qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència basada en 

motius de raça, color, llinatge o origen nacional o ètnic que tingui per objecte o per 
resultat anul·lar o menyscabar el reconeixement, gaudi o exercici, en condicions d’i-
gualtat, dels drets humans i llibertats fonamentals en les esferes política, econòmica, 
social, cultural o en qualsevol altra esfera de la vida pública.

5.3. Concepte d’antisemitisme
L’antisemitisme és l’hostilitat o el prejudici cap als jueus com a grup religiós o 

ètnic, el qual es manifesta com a odi cap a un individu, o com a persecució institu-
cionalitzada i violenta cap el col·lectiu.
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5.4. Concepte d’islamofòbia i racisme contra les persones musulmanes
La islamofòbia consisteix en un prejudici negatiu categòric contra els musul-

mans, contra l’islam o contra una part de la fe musulmana. És el prejudici que iden-
tifica l’Islam amb amenaces greus conegudes, alimentant un fanatisme que justifica 
les agressions a les persones musulmanes pel sol fet de ser-ho.

5.5. Romafòbia o antigitanisme
L’antigitanisme consisteix en una forma específica de racisme - social i institu-

cional - envers el poble gitano. Es tracta d’una discriminació particularment persis-
tent, violenta, recorrent i banalitzada.

5.6. Xenofòbia
La xenofòbia fa referència a l’odi, hostilitat o rebuig cap a les persones que són 

d’origen estranger o que són percebudes com a estrangeres.
5.7. Discriminació per raons de gènere 
El gènere és la construcció cultural basada en la marca biològica (genital) que 

marca la diferència sexual de les persones. A Catalunya i a Europa, les categories 
de gènere són binàries home/dona, es transmeten des de la socialització primària 
pels agents socialitzadors (família, escola i tots els referents culturals i socials) i 
d’entrada estan definides per rols, actituds i opcions sexuals. Aquests rols i atribuci-
ons socials per raó de gènere poden constituir fonament d’accions discriminatòries.

La discriminació per raó de gènere és la situació en què es troba una persona 
que és, ha estat o pot ésser tractada, per raó de sexe o de circumstàncies directament 
relacionades amb la seva condició biològica d’una manera menys favorable que una 
altra en una situació anàloga. No són mesures discriminatòries per raó de sexe les 
que, encara que plantegin un tractament diferent per a homes i dones, tenen una 
justificació objectiva i raonable, com ara les que fomenten l’acció positiva per a les 
dones, en la necessitat de protecció especial per motius biològics o en la promoció 
de la coresponsabilitat entre homes i dones.

5.8. Feminicidis i violències masclistes
Les violències masclistes són les agressions - simbòliques i físiques - que patei-

xen les persones per raons de gènere - i de tot el teixit normatiu, de rols i de patrons 
relacionals que d’aquests se’n deriven –. Els assassinats masclistes, són la pràctica 
més extrema de les violències masclistes. El terme feminicidi s’ha ancorat arran de 
l’alt nombre d’assassinats de dones arreu del món per raons de gènere.

5.9. Sensellarisme i aporofòbia
L’aporofòbia és el rebuig, menyspreu i odi a les persones pobres, sense sostre i/o 

sense llar.
5.10. Capacitisme
El capacitisme és una forma de discriminació o prejudici social contra les perso-

nes amb diversitat funcional. També es pot conèixer com a discriminació de la dis-
capacitat, capacitocentrisme, fisicalisme o opressió de la discapacitat.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 5 bis 

Article 5 bis. Deure d’intervenció
1. Els professionals de les administracions públiques de Catalunya i els profes-

sionals que fan tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en 
els àmbits de la salut, l’educació, el món laboral, els serveis socials, la justícia i els 
cossos de seguretat, l’esport i el lleure, i la comunicación (art. 10), si tenen conei-
xement d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació o 
violència, tenen el deure de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan 
competent.

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’ha d’elaborar un protocol específic 
d’actuació.
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Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició del Capítol II bis

Capítol II bis. Tutela en l’àmbit del treball concreta en relació a la discriminació 
de gènere i a la igualtat entre homes i dones

Article 4. Prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe a 
les empreses

1. Les empreses han d’adoptar mesures específiques, negociades amb la repre-
sentació legal dels treballadors, per a prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament 
per raó de sexe, i també promoure condicions de treball que evitin aquests tipus 
d’assetjament.

2. Les empreses han d’arbitrar procediments específics per a donar resposta a 
les denúncies o les reclamacions que pugui formular qui hagi estat objecte d’asset-
jament.

3. Els representants dels treballadors han de contribuir activament a la preven-
ció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe sensibilitzant els tre-
balladors i informant la direcció de l’empresa dels comportaments detectats que 
puguin propiciar-lo.

4. L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en el treball tenen la con-
sideració de discriminació directa per raó de sexe, sens perjudici de la tipificació 
com a delicte.

Article 5. Plans d’igualtat a les empreses
1. Totes les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportu-

nitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures destinades 
a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. Aquestes me-
sures s’han de negociar i, si s’escau, acordar amb els representants legals dels tre-
balladors en la forma que determini la legislació vigent. En aquest sentit, han d’ela-
borar i aplicar un pla d’igualtat: 

a) Les empreses amb més de dos-cents cinquanta treballadors, d’acord amb el 
que estableix l’article 46 de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes.

b) Les empreses el conveni col·lectiu de les quals així ho estableixi, en els termes 
que s’hi hagin establert.

c) Les empreses que hi estiguin obligades perquè l’autoritat laboral així ho hagi 
acordat en un procés sancionador.

2. Els poders públics de Catalunya han d’afavorir l’elaboració i la implantació 
de plans d’igualtat a les empreses no incloses en l’apartat 1.

3. Els plans d’igualtat han d’incloure actuacions de racionalització d’horaris que 
facilitin la conciliació de les responsabilitats professionals amb la vida personal i 
familiar dels treballadors.

4. Les empreses de menys de dos-cents cinquanta treballadors poden elaborar 
i implantar plans d’igualtat amb la consulta prèvia als representants dels treballa-
dors.

5. El Registre Públic de Plans d’Igualtat, adscrit al departament competent en 
matèria laboral, és l’instrument per a l’exercici de les funcions a què fa referència 
l’article 5.q. En aquest registre s’hi han d’inscriure tant els plans d’igualtat de les 
empreses que estan obligades a tenir-los d’acord amb el que estableix l’apartat 1 
com els plans de les empreses que els elaborin voluntàriament.

Article 6. Responsable sindical d’igualtat
1. Els sindicats amb presència als centres de treball, per mitjà dels òrgans de re-

presentació corresponents, han d’adjudicar a un delegat sindical la funció de vetllar 
específicament per la igualtat de tracte i d’oportunitats en el marc de la negociació 
col·lectiva.
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2. Les funcions del responsable sindical d’igualtat, que té l’obligació de for-
mar-se en matèria d’igualtat d’oportunitats per a dones i homes, són: 

a) Col·laborar amb el professional d’igualtat de dones i homes de l’empresa per 
a promoure-hi la igualtat d’oportunitats.

b) Assessorar l’empresa i les persones que treballen al centre de treball en ma-
tèria d’igualtat.

c) Integrar sistemàticament la perspectiva de gènere en totes les àrees i els nivells 
d’intervenció del seu àmbit funcional.

d) Vetllar pel compliment efectiu d’aquesta llei en el seu àmbit funcional.
3. Per a dur a terme les funcions a què fa referència l’apartat 2, les organitza-

cions sindicals han de designar un responsable sindical d’igualtat que tingui la ti-
tulació específica en matèria d’igualtat i gènere. Si el delegat sindical no disposa 
d’aquesta titulació, s’ha de garantir que adquireixi la formació específica.

4. L’Administració pública ha de facilitar programes de suport a la formació sin-
dical per a la negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere.

Article 7. Presència de dones i homes en la negociació col·lectiva
1. Les organitzacions empresarials i sindicals, i també els òrgans de representa-

ció del personal a l’empresa, han de promoure una representació paritària dels dos 
sexes en la negociació col·lectiva mitjançant mesures d’acció positiva.

2. L’Administració pública competent per al control de la legalitat dels convenis 
col·lectius ha de requerir a les empreses el full estadístic de convenis amb les dades 
significatives sobre la presència de dones en la comissió negociadora i en l’àmbit 
d’aplicació dels convenis i acords col·lectius.

Article 8. Incorporació de la perspectiva de gènere en els expedients de regula-
ció d’ocupació

1. L’Administració de la Generalitat ha de vetllar pel respecte del dret a la igual-
tat i a la no-discriminació per raó de sexe en els expedients de regulació d’ocupació.

2. Les empreses obligades per llei a elaborar i aplicar un pla d’acompanyament 
social en els expedients de regulació d’ocupació han d’incorporar la perspectiva i 
l’impacte de gènere en totes les mesures que l’integrin.

3. La Inspecció de Treball ha de controlar el compliment de l’obligació a què fa 
referència l’apartat 2, i adoptar les mesures que escaiguin.

4. La Inspecció de Treball, en els casos d’acomiadament col·lectiu, ha de verifi-
car que no es doni cap fet discriminatori per raó de sexe i ha d’elaborar un informe 
preceptiu, que en deixi constància.

Article 9. Prevenció de riscos laborals a l’empresa
1. D’acord amb la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals i en apli-

cació del principi primer de l’article 3, és obligació de les empreses tenir en compte, 
en la valoració dels riscos laborals i en l’adopció de mesures preventives, la diferent 
exposició als factors de risc de dones i homes, i prestar una atenció especial als fac-
tors de risc per a la fertilitat i per a l’embaràs i la lactància.

2. Les empreses han de formar el personal sobre la diferent exposició als factors 
de risc segons el sexe, i també sobre els riscos per a la fertilitat, l’embaràs i la lac-
tància.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 19 bis. Inversió de la càrrega de la prova

19 bis. Inversió de la càrrega de la prova
1. D’acord amb el que estableixen les lleis processals i reguladores dels proce-

diments administratius, quan la part actora o l’interessat al·leguin discriminació i 
n’aportin indicis fonamentats, correspon a la part demandada, o a qui s’imputi la si-
tuació discriminatòria, l’aportació d’una justificació objectiva i raonable, suficient-
ment provada, de les mesures adoptades i de llur proporcionalitat.
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2. Els fets o els indicis pels quals es pot presumir l’existència de discriminació 
poden ésser provats per qualsevol prova admesa en dret, sens perjudici dels proce-
diments que es tramitin i de les mesures adoptades a l’empara de les normes d’or-
ganització, convivència o disciplina de les institucions i dels serveis públics. També 
es poden tenir en compte proves estadístiques i tests de situació. S’han d’establir per 
reglament les condicions i garanties aplicables.

3. L’òrgan administratiu o sancionador, d’ofici o a instància de part, pot sol·lici-
tar informes o dictàmens als òrgans competents en matèria d’igualtat.

4. El que estableix l’apartat 1 no és aplicable als processos penals ni als proce-
diments administratius sancionadors.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió de l’article 25 

Article 25. Estadístiques i estudis
25.1. A fi de fer efectives les disposicions que contenen aquesta Llei i la legis-

lació específica en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, les institucions 
públiques catalanes han d’introduir en l’elaboració dels seus estudis, memòries o 
estadístiques, sempre que es refereixin o afectin aspectes relacionats amb la igualtat 
de tracte, els indicadors i els procediments que permetin el coneixement de les cau-
ses, l’extensió, l’evolució, la naturalesa i els efectes de la discriminació per raó de les 
causes que preveu aquesta Llei. En aquests estudis, memòries o estadístiques, s’ha 
de tenir en compte sempre la perspectiva de gènere i s’ha de disposar de les dades 
segregades per sexe i edats.

25.2. El Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals han de recopilar les da-
des sobre el component discriminatori de les denúncies cursades i les han de pro-
cessar en els sistemes estadístics de seguretat corresponents.

25.3. En tot cas, les dades de caràcter personal obtingudes en el àmbit de les ac-
tuacions a que es refereix aquest article queden protegides pel secret estadístic que 
regula la legislació sobre la funció estadística que resulti aplicable en cada cas i per 
la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Article 25. Garantia estadística
1. L’obtenció de dades estadístiques oficials per a l’elaboració de polítiques pú-

bliques antidiscriminatòries en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació s’ha 
de portar a terme en el marc de la legislació catalana en matèria estadística, espe-
cialment pel que fa a la regulació del secret estadístic, en els termes establerts per la 
normativa catalana d’estadística vigent, la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable.

2. L’òrgan responsable de coordinar les polítiques d’igualtat de tracte i no-discri-
minació ha d’elaborar i encarregar, i publicar periòdicament, estadístiques i estudis 
qualitatius relatius especialment a: 

a) Agressions i discriminacions contra la igualtat de tracte.
b) Denúncies presentades en virtut d’aquesta llei i denúncies penals presentades 

per delictes en l’àmbit de la discriminació o la violència contra les persones.
c) Resolucions administratives i sentències judicials, i el sentit d’aquestes, rela-

cionades amb l’objecte d’aquesta llei, en particular les que poden provar l’existència 
de discriminacions indirectes i ajudar a elaborar mesures per a polítiques públiques 
antidiscriminatòries.

3. L’òrgan responsable de coordinar les polítiques per a la igualtat de tracte 
i no-discriminació pot proposar l’establiment d’acords i convenis amb altres ad-
ministracions i institucions públiques i organitzacions per a donar compliment a 
l’apartat 2.
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Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió de l’article 27

Article 27. Formació
Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències 

respectives, han de preveure en les seves activitats formatives l’estudi i l’aplicació 
de la igualtat de tracte i la no-discriminació, tant en els programes de les proves se-
lectives d’accés a l’ocupació pública com en la formació continuada del personal al 
seu servei.

Article 27. Formació, sensibilització i deure d’intervenció
Les administracions públiques de Catalunya han de garantir la formació i la sen-

sibilització adequada dels professionals dels àmbits de la salut, l’educació, el món 
laboral, els serveis socials, la justícia, els cossos de seguretat, l’esport, el lleure i la 
comunicació en l’àmbit d’aquesta llei. Aquests professionals si tenen coneixement 
d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació o violència 
per algun dels motius continguts en aquesta llei, tenen el deure de comunicar-ho als 
cossos i forces de seguretat i a l’òrgan competent.

Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió del Títol IV 

Títol IV. Òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
Títol IV. Oficina per la Igualtat de Tracte i la no discriminació

Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió de l’article 28

Article 28. Objecte i naturalesa
28.1. El Govern ha de crear mitjançant Decret un òrgan per a la igualtat de tracte 

i la no-discriminació, adscrit al departament de la Generalitat competent per raó de 
la matèria, encarregat de protegir i promoure la igualtat de tracte i la no-discrimi-
nació de les persones per raó de les causes i en els àmbits que preveu aquesta Llei.

28.2. En l’exercici de les funcions establertes a l’article següent, l’òrgan previst a 
l’apartat anterior ha d’actuar amb plena independència i autonomia.

28.3. Les resolucions de l’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
dictades en l’exercici de les funcions establertes a l’article següent posen fi a la via 
administrativa.

28.4. La regulació mitjançant decret ha de dotar l’òrgan per a la igualtat de tracte 
i la no-discriminació dels mitjans personals i materials necessaris per a l’exercici de 
les seves funcions, sempre respectant-ne la seva independència i autonomia.

Es crea l’Oficina per la Igualtat de Tracte i la no discriminació, entitat de dret 
públic amb personalitat jurídica pròpia i sota el paràmetres del dret públic, amb 
plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, amb plena autonomia or-
gànica i funcional i que s’adscriu al Parlament de Catalunya. L’oficina actua amb 
independència de les administracions públiques en l’exercici de les seves funcions.

Article 28.1
Al capdavall de l’Oficina per a la Igualtat de Tracte i la no discriminació hi ha 

el Director/a que és designat pel ple del Parlament per majoria absoluta dels mem-
bres de la cambra, a proposta del Govern i amb experiència en matèria antidiscri-
minatòria.

Es relacionarà amb el Govern per mitjà del Departament responsable de les po-
lítiques d’Igualtat.

L’Oficina disposarà d’un consell format per 10 entitats, organitzacions i associa-
cions, sense ànim de lucre, i amb trajectòria en matèria de lluita contra les discri-
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minacions i a favor de la igualtat de drets que seran proposades per la ciutadania i 
seran escollides pel Ple del Parlament per majoria simple.

L’organització i el funcionament de l’Oficina per la Igualtat de Tracte i no discri-
minació han d’ésser establerts per Reglament i el govern ha de trametre el projecte 
al Parlament abans d’aprovar-lo per decret.

Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 28 bis 

Article 28 bis. Finalitat de l’Oficina per a la Igualtat de Tracte i la no discrimi-
nació

L’Oficina per a la Igualtat de Tracte i la no discriminació té l’objectiu de garantir, 
millorar i promoure el dret de totes les persones a no ser objecte de discriminació, 
així com implementar la present llei en allò que li correspongui d’acord amb les se-
ves competències.

Esmena 12
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió de l’article 29 

Article 29. Funcions
L’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació ha de tenir les funcions 

següents: 
a) Donar suport a les persones que hagin pogut sofrir discriminació per raó de 

les causes que estableix l’article 4.1 d’aquesta Llei per a la tramitació de les seves 
queixes o reclamacions.

b) Constituir-se, amb el consentiment exprés de les parts, en òrgan de mediació 
o conciliació entre elles en relació amb violacions del dret a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació, a excepció de les que tinguin contingut penal o laboral.

En tot cas, queda prohibida la mediació o conciliació en matèria de violència 
masclista.

La mediació o la conciliació davant d’aquest òrgan substitueix el recurs d’alçada 
i, si escau, el de reposició, en relació amb les resolucions i els actes de tràmit suscep-
tibles d’impugnació, als efectes del que preveu l’article 112.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

c) Iniciar, d’ofici o instància de tercers, investigacions sobre l’existència de pos-
sibles situacions de discriminació que revesteixin una gravetat o rellevància espe-
cials, fora d’aquelles que revesteixin caràcter d’infracció penal. En aquests casos, 
l’òrgan ha de cessar en la investigació i remetre les actuacions al Ministeri Fiscal o 
a l’autoritat judicial.

d) Exercir la potestat d’incoació, inspecció, instrucció i sanció, d’acord amb el rè-
gim d’infraccions i sancions que preveu aquesta Llei. En tot cas s’exceptuen d’aquest 
apartat els àmbits de la Inspecció de treball i els dels procediments sancionadors en 
l’ordre social.

e) Promoure l’adopció de codis de bones pràctiques en matèria de lluita contra 
la discriminació.

f) Col·laborar amb el Síndic de Greuges, amb el Ministeri Fiscal i amb les insti-
tucions i organismes públics.

g) Emetre dictamen, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de disposicions 
de caràcter general que despleguin aquesta Llei.

h) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre el Pla nacional per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació, així com sobre aquells plans i programes de rellevància 
especial en la matèria.
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i) Elaborar, en coordinació amb els òrgans competents en matèria estadística, in-
formes estadístics de caràcter periòdic i promoure estudis sobre la igualtat de tracte 
i la no-discriminació.

j) Vetllar pel compliment de la normativa reguladora de la igualtat de tracte i la 
no-discriminació, en l’àmbit de les seves competències, així com formular propos-
tes per modificar-la.

k) Qualsevol altra que li atribueixin les Lleis i el decret de creació de l’òrgan
Article 29. Funcions de l’Oficina per a la Igualtat de Tracte i la no discriminació
a. Atendre les persones que pateixin o hagin patit o estiguin en risc de patir dis-

criminació per raó de les causes que estableix l’article 5 d’aquesta llei, amb la fi-
nalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a les seves ne-
cessitats.

b. Avaluar les polítiques per a la igualtat de tracte i no discriminació de la Ge-
neralitat.

c. Assegurar en l’àmbit de les seves competències el compliment i l’observança 
del que disposa la present llei, així com la normativa antidiscriminatòria a favor de 
totes les persones.

d. Assessorar el Parlament, el Govern i altres administracions públiques en les 
seves polítiques i actuacions respecte el dret a la igualtat de tracte i la no discrimi-
nació de totes les persones.

e. Donar suport i assessorament a associacions, organitzacions, iniciatives, cam-
panyes i activitats que ho requereixin respecte el dret a la igualtat de tracte i la no 
discriminació de totes les persones.

f. Promoure la recerca empírica, teòrica i aplicada respecte als eixos de discri-
minació descrits a l’article 5 de la present llei i respecte al dret a la igualtat de tracte 
i la no discriminació de totes les persones.

g. Difondre i fomentar l’educació i la sensibilització de la ciutadania en la cultu-
ra de respecte a la diferència i al dret a la igualtat de tracte i la no discriminació de 
totes les persones.

h. Actuar com vigilant de l’estat dels drets de totes les persones a Catalunya, així 
com elaborar i publicar i estadístiques d’acord amb allò establert a la garantia es-
tadística.

i. Establir relacions amb ens similars d’altres administracions o d’institucions 
internacionals.

j. Investigar i identificar d’ofici o a instància de tercers, l’existència d’àrees de 
la vida social i econòmica on es produeixen situacions sistèmiques de discriminació 
així com també respecte de discriminacions puntuals d’especial gravetat.

k. Exercir accions judicials en defensa del dret a la igualtat i la no discriminació 
de totes les persones.

l. Només quan sigui possible, i sempre amb el consentiment d’ambdues parts, es-
tablir mediació i conciliació entre aquestes.

m. Col·laborar amb el Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges, els poders 
públics així com institucions internacionals en la defensa de la igualtat i del dret a la 
no discriminació de totes les persones. També podrà establir relacions de col·labora-
ció amb les universitats i altres centres docents i de recerca i amb el teixit associatiu 
i institucions de la societat civil.

n. Emetre informe preceptiu no vinculant sobre projectes de disposicions de ca-
ràcter general que afectin de forma especial el dret a la igualtat i la no discriminació 
de totes les persones.

o. Aprovar i remetre anualment l’informe de les seves activitats al Parlament, al 
Govern i al Síndic de Greuges.

p. Adoptar les mesures necessàries per investigar les circumstàncies en què van 
tenir lloc les presumptes discriminacions així com les mesures adients i proporcio-
nades per a la seva prevenció i eliminació.
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q. Incoar i resoldre, en l’àmbit de les seves competències els corresponents pro-
cediments sancionadors per les infraccions tipificades en la present Llei. Es podran 
adoptar també mesures provisionals per assegurar l’eficàcia de la resolució que es 
pugui dictar.

r. O qualsevol altra competència que li siguin assignades per les lleis o regla-
ments.

Esmena 13
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 29 bis

Article 29 bis. Servei d’atenció 
L’Oficina per la Igualtat de Tracte i la No Discriminació ha de disposar d’un ser-

vei d’atenció adreçat a persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir 
discriminació i violència, capaç d’atendre per qualsevol mitjà tots els casos de con-
sulta, assessorament o denúncia de qualsevol tipus de discriminació o d’agressió en 
aquest àmbit així com informació sobre tutela antidiscriminatòria nacional o inter-
nacional amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordina-
des a les seves necessitats.

Així mateix, i dins del marc de les possibilitats de les administracions locals, ha 
de vetllar perquè els municipis disposin de serveis d’atenció adreçat a persones que 
pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació i violència.

Esmena 14
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 29 ter

Article 32. Polítiques antidiscriminatòries
L’Oficina per la igualtat de tracte i la No Discriminació, per mitjà d’un conveni 

pot coordinar així com executar actuacions i polítiques antidiscriminatòries que el 
Govern li encomani.

Esmena 15
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 29 quart

Article 29 quart. Coordinació i Cooperació
L’Oficina per la Igualtat de Tracte i la No Discriminació, en exercici de les seves 

funcions, ha de mantenir relacions regulars de coordinació i cooperació amb els 
departaments corresponents que afectin el dret a la igualtat i la no discriminació 
de les persones, així com amb el Síndic de Greuges, els òrgans judicials i Fiscalia.

Esmena 16
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició del Títol IV bis 

Títol IV bis
Article. Dret a la protecció efectiva
1. Les persones que es troben en risc o en situació de violència per motius de dis-

criminació segons el que preveu l’article 2 tenen dret a rebre de forma immediata de 
les administracions públiques de Catalunya una protecció integral, real i efectiva.

2. En aquest marc les persones afectades tenen dret a rebre tota la informació ju-
rídica relacionada amb la situació d’aquest tipus de violència i/o discriminació així 
com el dret a l’assistència jurídica gratuïta.

Article. Tipificació penal de la incitació a l’odi
El Parlament garantirà que el Codi Penal vigent inclogui la incriminació de 

conductes que incitin a la violència o l’odi adreçats contra un grup de persones o 
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un membre d’aquest grup definit en relació als motius de discriminació previstos en 
l’article 2.

Esmena 17
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió del Títol V

Títol V. Infraccions i sancions en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació
Article 30. Objecte i àmbit d’aplicació
30.1. El present títol té per objecte establir el règim d’infraccions i sancions que 

garanteixen les condicions bàsiques en matèria d’igualtat de tracte i no-discrimina-
ció, en defecte de normativa específica d’aplicació preferent.

30.2. No es poden sancionar els fets que hagin estat sancionats penalment o ad-
ministrativament, en els casos en què s’apreciï identitat de subjecte, de fet i de fo-
nament.

30.3. En els supòsits en què les infraccions puguin ser constitutives d’il·lícit pe-
nal, l’Administració ho ha de posar en coneixement de l’òrgan judicial competent 
o el Ministeri Fiscal i s’ha d’abstenir de seguir el procediment sancionador mentre 
l’autoritat judicial no dicti sentència ferma o resolució que posi fi al procediment, 
o mentre el Ministeri Fiscal no comuniqui la improcedència d’iniciar o prosseguir 
actuacions. Si no s’ha estimat l’existència d’il·lícit penal, o en el cas d’haver-se dic-
tat resolució d’un altre tipus que posi fi al procediment penal, l’Administració ha de 
continuar l’expedient sancionador basant-se en els fets que els tribunals hagin con-
siderat provats.

30.4. La tutela administrativa davant les vulneracions del dret a la igualtat de 
tracte ha de comprendre, segons el cas, l’adopció de totes les mesures necessàries 
adreçades al cessament immediat de la discriminació, l’adopció de mesures caute-
lars, la prevenció de violacions imminents o ulteriors, la indemnització i el restabli-
ment de la persona perjudicada en el ple exercici del seu dret.

Sempre que la discriminació resti acreditada, el càlcul de la indemnització ha de 
tenir en compte els danys i perjudicis causats, incloent el dany moral.

Els danys s’han de valorar atenent les circumstàncies del cas i la gravetat de la 
lesió efectivament produïda, així com, si escau, la difusió o audiència del mitjà a 
través del qual s’hagi produït.

Article 31. Infraccions
31.1. Les infraccions en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació es quali-

fiquen de lleus, greus o molt greus.
31.2. Tenen la consideració d’infraccions lleus les conductes que incorrin en ir-

regularitats formals per la inobservança del que estableix aquesta Llei i la seva nor-
mativa de desplegament, sempre que no generin o continguin un efecte discrimi-
natori, ni estiguin motivades en una raó discriminatòria en els termes que preveu 
aquesta Llei.

31.3. Tenen la consideració d’infraccions greus: 
a) Els actes o les omissions que constitueixin una discriminació, directa o in-

directa, per associació o per error, així com els que constitueixin inducció, ordre o 
instrucció de discriminar una persona per raó de les causes que preveu l’article 4.1, 
en relació amb una altra persona que es trobi en situació anàloga o comparable.

b) Qualsevol conducta de represàlia en els termes d’aquesta Llei.
c) L’incompliment d’un requeriment administratiu específic, que no constituei-

xi una exigència formal, formulat per l’òrgan administratiu al qual correspongui 
l’exercici de les competències necessàries per donar compliment a les previsions 
d’aquesta Llei.

d) La comissió d’una tercera infracció lleu o més, sempre que en el termini de 
l’any anterior el presumpte infractor ja hagi estat sancionat per dues infraccions 
lleus mitjançant resolució administrativa ferma.
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31.4. Tenen la consideració d’infraccions molt greus: 
a) Els actes o les omissions que constitueixin discriminació múltiple.
b) Les conductes d’assetjament discriminatori que regula l’article 5.f).
c) La pressió greu exercida sobre l’autoritat, un agent d’aquesta, el personal fun-

cionari o un empleat públic, en l’exercici de les potestats administratives per a l’exe-
cució de les mesures que preveuen la present Llei i les normes del seu desplegament.

d) La comissió d’una tercera infracció greu o més, sempre que en el termini dels 
dos anys anteriors el presumpte infractor ja hagi estat sancionat per dues infraccions 
greus mitjançant resolució administrativa ferma.

Article 32. Sancions
Les infraccions que estableix aquesta Llei són sancionades amb multes d’acord 

amb la graduació que s’efectuï: 
a) Les infraccions lleus se sancionen amb una multa d’una quantia equivalent a 

l’import mensual de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, corresponent 
a un període de fins a tres mesos.

b) Les infraccions greus se sancionen amb multa d’una quantia equivalent a l’im-
port de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un període 
d’entre tres mesos i un dia i set mesos.

c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa d’una quantia equiva-
lent a l’import de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un període d’en-
tre set mesos i un dia i deu mesos.

Article 33. Criteris de graduació de les sancions
33.1. La multa i la sanció accessòria, si escau, imposada per l’òrgan administratiu 

sancionador, ha de guardar la deguda adequació i proporcionalitat amb la gravetat 
del fet constitutiu de la infracció, i l’import de la multa s’ha de fixar de manera que 
a l’infractor no li resulti més beneficiós abonar-la que cometre la infracció. En tot 
cas, les sancions s’han de graduar d’acord amb els criteris següents: 

a) La intencionalitat de la persona infractora.
b) La naturalesa dels danys causats.
c) La permanència o transitorietat de les repercussions de la infracció.
d) El nombre de persones afectades.
e) El grau de participació en la comissió de la infracció
f) La repercussió social de les infraccions i el grau de difusió dels mitjans em-

prats.
g) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de 

la mateixa naturalesa, quan així s’hagi declarat per resolució ferma.
h) El benefici econòmic que hagi generat la persona autora de la infracció.
i) La condició d’autoritat, agent d’aquesta, personal funcionari o empleat públic 

de la persona infractora.
33.2. Quan de la comissió d’una infracció en derivi necessàriament la comissió 

d’una altra o altres, s’ha d’imposar la sanció corresponent a la infracció més greu.
Article 34. Sancions accessòries i substitució de sancions
34.1. Quan les infraccions siguin molt greus l’òrgan que resolgui l’expedient san-

cionador, mitjançant resolució motivada, podrà imposar com a sanció accessòria, a 
més de la multa que sigui procedent, la prohibició de rebre ajuts o subvencions per 
un període de dos anys, com a màxim.

34.2. En la imposició de sancions, per resolució motivada de l’òrgan que resolgui 
l’expedient sancionador, amb el consentiment de la persona sancionada, i sempre 
que no es tracti d’infraccions molt greus, es pot substituir la sanció econòmica per la 
prestació de la seva cooperació personal no retribuïda 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 dels actes de discriminació; per l’assistència a 
cursos de formació o sessions individualitzades, o per qualsevol altra mesura alter-
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nativa que tingui la finalitat de conscienciar l’infractor sobre la igualtat de tracte i 
la no-discriminació, i de reparar el dany moral de les víctimes i dels grups afectats.

Article 35. Prescripció de les infraccions i de les sancions
35.1. Les infraccions a què es refereix aquesta Llei qualificades de lleus prescri-

uen als sis mesos; les qualificades de greus, als dotze mesos, i les qualificades de 
molt greus, als divuit mesos.

35.2. Les sancions imposades prescriuen als tres mesos si són lleus, al cap de sis 
mesos si són greus i al cap de dotze mesos si són molt greus.

Article 36. Procediment sancionador
36.1. En defecte de règim sancionador específic establert per llei sectorial, la in-

coació i la instrucció dels expedients sancionadors, així com la imposició de les san-
cions administratives corresponents, correspon a l’òrgan a què fa referència l’article 
28. Quan aquest òrgan específic o un departament consideri que la potestat sancio-
nadora correspon a una altra Administració pública, ho ha de posar en coneixement 
d’aquesta i li ha de traslladar l’expedient corresponent.

36.2. El termini màxim en què s’ha de notificar la resolució del procediment san-
cionador és de sis mesos.

36.3. En els casos en què s’aporti un principi de prova del qual s’infereixi que 
una de les infraccions que preveuen aquesta Llei i la legislació específica en matèria 
d’igualtat de tracte i no-discriminació l’hagi pogut cometre una autoritat o personal 
al servei de les administracions públiques, l’òrgan administratiu competent, quan 
en tingui coneixement, ha d’adoptar les mesures provisionals que siguin oportunes 
perquè desaparegui la situació de discriminació.

En el supòsit que preveu el paràgraf anterior, l’òrgan administratiu competent ha 
d’iniciar el procediment disciplinari corresponent respecte de la persona responsa-
ble, d’acord amb el que disposa la legislació que li sigui aplicable. Així mateix, s’ha 
d’instruir el procediment sancionador que preveu aquesta Llei en els supòsits en què 
el presumpte autor sigui una autoritat o càrrec públic que no tingui la condició de 
personal al servei de les administracions públiques.

Si de la instrucció del procediment sancionador corresponent en resulta respon-
sable l’autoritat o personal al servei de les administracions públiques, els fets decla-
rats provats en la resolució esmentada vinculen l’Administració en el procediment 
de responsabilitat patrimonial que ha d’instruir per determinar la indemnització 
que, si escau, sigui procedent pels danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar a 
favor de qui hagi resultat víctima de la discriminació.

Títol V. Règim d’Infraccions i sancions en l’àmbit administratiu
Article 30. Concepte d’infracció 
Són infraccions administratives en l’àmbit de la lluita contra la discriminació i 

les conductes d’odi les accions o omissions tipificades per aquesta llei sempre que 
no constitueixin delicte.

Article 30 bis. Concurrència amb l’ordre jurisdiccional penal
No es poden sancionar els fets que ja hagin estat sancionats penalment o admi-

nistrativament, en els supòsits en què s’apreciï identitat de subjecte, fets i fonament.
En el cas 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 judicial 
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 Ministeri 
Fiscal no comuniqui la improcedència d’iniciar o de continuar les actuacions.

Article 30 ter. 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.
2. Les infraccions no poden ésser objecte de sanció sense instrucció prèvia de 

l’expedient pertinent, d’acord amb el procediment administratiu.
3. Són infraccions lleus: 
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L’emissió d’expressions, l’entonació de càntics, sons o consignes i l’exhibició de 
pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel seu contingut o per les circums-
tàncies en les quals s’emetin, s’entonin, s’exhibeixin o s’utilitzin d’alguna forma in-
citin, fomentin o ajudin a la realització de comportaments discriminatoris descrits 
en l’article 2.

Les declaracions, gestos o insults proferits en l’espai públic que suposin un tracte 
vexatori per a qualsevol persona per algun dels motius descrits en l’article 2.

L’emissió d’expressions, l’entonació de càntics, sons o consignes i l’exhibició de 
pancartes, símbols, emblemes o llegendes que continguin missatges vexatoris o inti-
midatoris per a qualsevol persona per algun dels motius descrits en l’article 2.

4. Són infraccions greus: 
La realització d’actes en què, públicament, una persona física o jurídica emeti 

declaracions o transmeti informacions mitjançant les quals una persona o un grup 
de persones sigui amenaçada, insultada o vexada per algun dels motius descrits en 
l’article 2.

La realització de conductes descrites com a infraccions lleus de forma reiterada.
5. Són infraccions molt greus: 
Les actuacions que suposin assetjament entenent com a tal qualsevol conducta 

no desitjada relacionada amb els motius descrits en l’article 2 que tinguin com a ob-
jectiu o conseqüència atemptar contra la seva dignitat i crear un entorn intimidatori, 
humiliant o ofensiu.

La facilitació de mitjans tècnics, econòmics, materials, informàtics o tecnològics 
a les persones i grups que promoguin els comportaments descrits en l’article 2.

La convocatòria d’espectacles públics, activitats recreatives, manifestacions i ac-
tes polítics que tinguin com a objecte la incitació a l’odi, la violència o la discrimi-
nació d’acord amb alguns dels motius descrits en l’article 2.

Article 30 quart. Sancions
1. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa d’una quantia equivalent a 

l’import mensual de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, corresponent 
a un període d’entre set dies i tres mesos. Si no hi ha reiteració, l’òrgan competent 
per a imposar la sanció pot substituir aquesta sanció per una advertència escrita.

2. Per la comissió d’infraccions greus es pot imposar una de les sancions se-
güents, o més d’una: 

a) Multa per una quantia equivalent a l’import de l’indicador de renda de su-
ficiència de Catalunya corresponent a un període d’entre tres mesos i un dia i set 
mesos.

b) Prohibició de rebre ajuts o subvencions públics per un període d’un any, com 
a màxim.

c) Prohibició de contractar amb l’Administració de la Generalitat, els seus orga-
nismes autònoms i els seus ens públics per un període d’un any, com a màxim.

3. Per la comissió d’infraccions molt greus es pot imposar una de les sancions 
següents, o més d’una: 

a) Multa per una quantia equivalent a l’import de l’indicador de renda de su-
ficiència de Catalunya corresponent a un període d’entre set mesos i un dia i deu 
mesos.

b) Prohibició de rebre ajuts o subvencions públics per un període de dos anys, 
com a màxim. En cas de reincidència o reiteració, la prohibició pot ésser per un mà-
xim de cinc anys.

c) Prohibició de contractar amb l’Administració de la Generalitat, els seus orga-
nismes autònoms i els seus ens públics per un període d’entre un any i un dia i tres 
anys.

4. Per a concretar les sancions que sigui procedent d’imposar i, si s’escau, per a 
graduar la quantia de les multes i la durada de les sancions temporals, les autoritats 
competents han de mantenir la proporció adequada entre la gravetat del fet consti-
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tutiu de la infracció i la sanció, o les sancions, aplicades a la lesió ocasionada, al 
nombre de persones afectades, a l’entitat del dret afectat i a la naturalesa del deure 
afectat segons la legislació vigent. S’han de considerar especialment els criteris se-
güents: 

a) El grau de culpabilitat i la intencionalitat de l’infractor.
b) Els perjudicis físics, morals i materials causats a persones o béns i la situació 

de risc creada o mantinguda.
c) La reincidència o la reiteració.
d) La discriminació múltiple i la victimització secundària.
e) La transcendència econòmica i social de la infracció.
f) L’incompliment reiterat dels advertiments o recomanacions previs.
g) El caràcter permanent o transitori de la situació de risc creada per la infrac-

ció.
h) El compliment per iniciativa pròpia de les normes infringides, en qualsevol 

moment del procediment administratiu sancionador, si encara no s’ha dictat reso-
lució.

5. L’objectiu de la sanció ha d’ésser la prevenció, la dissuasió, la reparació i la 
correcció dels perjudicis que hagi causat o pugui causar la discriminació.

Article 30 quinqui. Responsables
1. Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta llei les persones 

físiques o jurídiques públiques o privades, que, per acció o omissió, incorren en els 
supòsits d’infracció establerts per aquest capítol.

2. La responsabilitat és solidària quan hi hagi diversos responsables i no sigui 
possible determinar el grau de participació de cadascun en la comissió de la infrac-
ció.

Article 30 sexies. Prescripció
1. Les infraccions tipificades de lleus per aquesta llei prescriuen al cap de sis 

mesos; les tipificades de greus, al cap de dotze mesos; i les tipificades de molt greus, 
al cap de dos anys.

2. Les sancions imposades a l’empara d’aquesta llei prescriuen al cap de tres 
mesos si són lleus, al cap de sis mesos si són greus i al cap de dotze mesos si són 
molt greus.

Article 30 septi. Competència
1. La competència per incoar els expedients administratius del règim sanciona-

dor d’aquesta llei i la imposició de les sancions correspon a la Comissió de No-dis-
criminació.

2. Qualsevol persona podrà instar la incoació d’expedients sancionadors per les 
infraccions contingudes en aquesta llei. La persona denunciant, física o jurídica, 
tindrà la condició de part en el procediment i li seran notificades totes les resolu-
cions dictades en el mateix. No és necessari acreditar la condició de perjudicada de 
la persona denunciant per a poder formular la denúncia, es reconeix com a legítima 
l’acció popular i ciutadana que confereix la condició de part amb plenitud.

Esmena 18
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió de la Disposició addicional segona

Segona. Assumpció de funcions per l’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació

L’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació de l’article 28 ha d’assu-
mir la potestat sancionadora i les funcions de l’article 39 de la Llei 11/2014, del 10 
d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i interse-
xuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. La discriminació múltiple 
s’ha d’aplicar atenent conjuntament els supòsits que preveuen la Llei 11/2014, del 10 
d’octubre, i la present Llei.
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Disposició addicional segona
Aquesta llei regula un àmbit molt més ampli que el previst en la llei 11/2014 d’a-

quest Parlament en defensa dels drets LGTBI. Per això i d’acord amb el principi de 
llei especial, en cas que ambdós textos legals entressin en contradicció, sempre que 
es tracti de drets LGTBI prevaldrà allò disposat per la llei 11/2014 per sobre de les 
previsions generals en matèria antidiscriminatòria de la present llei.

Esmena 19
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió de la Disposició final primera. Desplegament i execució

Primera. Desplegament i execució
El Govern i els departaments de la Generalitat, d’acord amb el que preveu la 

present Llei, i en l’àmbit de les respectives competències, poden dictar les normes 
reglamentàries necessàries per al desplegament i l’execució d’aquesta Llei.

En els trenta dies posteriors a la seva aprovació el Govern desenvoluparà regla-
mentàriament totes les disposicions necessàries per a fer efectiva aquesta llei.

Esmena 20
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió de la Disposició final segona

Segona. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor en el termini d’un mes a partir de la seva publicació 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta llei entrarà en vigor als trenta dies de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 21
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Supressió de la Disposició derogatòria única

Disposició derogatòria única
Es deroga l’article 38 de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets 

de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia.

Així mateix, resten derogades les disposicions de rang igual o inferior contràries 
al que disposa aquesta Llei.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC 

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la regulació de la situació administrativa 
especial de segona activitat del Cos de Mossos d’Esquadra, dels 
cossos de policies locals i del Cos de Bombers de la Generalitat
202-00063/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 67268 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Lluís 

Guinó i Subirós, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
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estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei 
següent: 

Proposició de llei sobre la regulació de la situació administrativa 
especial de segona activitat del Cos de Mossos d’Esquadra, dels 
Cossos de Policies Locals de Catalunya i del Cos de Bombers de la 
Generalitat

Antecedents

Necessitat i objecte de la proposició de llei
Les lleis que regulen els cossos policials de la Policia de la Generalitat-Mossos 

d’Esquadra i de les Policies locals, així com el cos de Bombers de la Generalitat, 
són normes que tenen més de vint anys d’antiguitat, raó per la qual cal procedir a la 
seva actualització en una matèria tan concreta com la regulació de la situació admi-
nistrativa de segona activitat, que cal emmarcar dins la trajectòria de la carrera pro-
fessional i que ha estat en part desplegada per determinats decrets que han previst 
els graus d’incapacitat per accedir-hi i el procediment per dur-la a terme.

Les diverses funcions dels cossos operatius o cossos destinats a la seguretat en 
sentit ampli i les especialitats concretes que impliquen els serveis que es desenvo-
lupen en exercici d’aquestes funcions per tal de donar resposta a les demandes ac-
tuals de la societat i de l’Estat de dret, determinen l’exigència que tan per accedir a 
la condició de funcionari dels esmentats cossos com per romandre en el servei actiu 
els bombers i els policies han d’estar en unes condicions psicofísiques que en tot mo-
ment garanteixin les funcions que els hi són pròpies.

D’altra banda, és un fenomen natural en l’evolució de la pròpia carrera profes-
sional que l’experiència i la capacitació tècnica requereixen un natural transcurs del 
temps que de forma conseqüent poden determinar una minva de la seva capacitat 
física que pot minimitzar la resposta en llocs plenament operatius sense que això 
minimitzi la resposta en altres llocs dels propis cossos operatius.

Per tal de poder conjugar l’evolució física i psíquica d’aquests funcionaris i la 
necessitat que l’organització no es descapitalitzi d’aquells professionals que tot dis-
posant de les capacitats necessàries per al desenvolupament de les seves funcions 
veuen limitades per raó de l’edat o per condicions psicofísiques abastar tots els ser-
veis operatius, cal passar a regular amb rang legal i de manera unificada en allò 
essencial, però amb les diferències pròpies de cada cos, un règim general de la si-
tuació administrativa segona activitat.

Per tot això, la segona activitat es converteix en l’instrument jurídic destinat a 
garantir els principis d’eficiència i eficàcia de les administracions per tal de mante-
nir el capital professional humà que, tot conservant les condicions necessàries per 
mantenir-se en la funció pública de les organitzacions policials i dels bombers de 
la Generalitat, pot desenvolupar llocs idonis i de valor per a les organitzacions a les 
quals pertanyen.

Normativa afectada
– Llei 10/1994, de 11 de juliol, de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra.
– Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
– Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’in-

cendis i de salvaments de Catalunya.
– Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa 

especial de segona activitat en el Cos de Mossos d’Esquadra.
– Decret 241/2001, de 12 de setembre, pel qual es regula la situació de segona 

activitat del personal al servei del Cos de Bombers de la Generalitat.
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Competència
L’article 164 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 estableix les compe-

tències de la Generalitat en matèria de seguretat i, així mateix, l’article 132 estableix 
les competències en matèria de protecció civil, que inclou les relatives als serveis de 
prevenció i extinció d’incendis.

Exposició de motius
L’article 132 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que correspon a la 

Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot 
cas, la regulació, la planificació i l’execució de mesures relatives a les emergències i 
la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, 
que inclouen els serveis de prevenció i extinció d’incendis, sens perjudici de les fa-
cultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l’Estat en 
exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública.

L’article 164.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina que correspon a 
la Generalitat, en matèria de seguretat pública, d’acord amb el que disposa la legis-
lació estatal: la planificació i la regulació del sistema de seguretat pública de Cata-
lunya i l’ordenació de les policies locals; la creació i l’organització de la Policia de 
la Generalitat Mossos d’Esquadra; i el control i la vigilància del trànsit. Correspon a 
la Generalitat el comandament suprem de la Policia de la Generalitat Mossos d’Es-
quadra i la coordinació de l’actuació de les policies locals.

La diversitat de funcions pròpies dels cossos operatius i l’especialitat que implica 
el desplegament dels serveis que es desenvolupen en l’exercici d’aquestes funcions 
per tal de donar resposta als fenòmens que puguin afectar a la societat, determinen 
l’exigència que tant per a l’accés com per a la permanència en el servei actiu del per-
sonal funcionari dels cossos operatius siguin necessàries unes condicions psicofísi-
ques que garanteixin les funcions pròpies.

La segona activitat com a situació administrativa especial es converteix en un 
instrument destinat a conjugar els principis d’eficiència i eficàcia de les administra-
cions per no perdre el capital professional humà que tot conservant les condicions 
necessàries per mantenir-se en la funció pública de les organitzacions pot aportar 
valor per a l’organització.

Els tres cossos operatius a què fa referència aquesta llei tenen regulada la se-
gona activitat en preceptes normatius diferents, el Cos de Mossos d’Esquadra a la 
Llei 10/1994, de 11 de juliol, de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra; els 
policies locals a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals; i el Cos de 
Bombers de la Generalitat a la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis 
de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya; lleis que han estat 
desplegades pel Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació ad-
ministrativa especial de segona activitat en el Cos de Mossos d’Esquadra; i el Decret 
241/2001, de 12 de setembre, pel qual es regula la situació de segona activitat del 
personal al servei del Cos de Bombers de la Generalitat, i per les reglamentacions 
dels diferents municipis.

Atesa la singularitat de la situació de segona activitat es considera oportú con-
solidar aquesta regulació en un sol text legal que, de forma específica, comprengui 
el règim jurídic aplicable a la situació de segona activitat dels cossos operatius es-
mentats.

Escau per tant, establir un tractament conjunt per a totes les persones funcionà-
ries que puguin passar a un lloc de segona activitat, tant si és per edat com si és per 
una disminució de les seves aptituds psicofísiques.

L’actual marc normatiu, recollit a l’article 194 del Reial decret legislatiu 8/2015, 
de 30 d’octubre, pel què s’aprova el text refós de la Llei general de la seguretat so-
cial, permet un millor encaix dins l’organització d’aquelles persones funcionàries 
que tenen reconeguda una incapacitat permanent total. Així doncs, l’actual definició 
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d’incapacitat permanent està vinculada al percentatge de reducció de la capacitat 
de treball de la persona en relació amb la professió o al grup professional en què la 
persona estava emmarcada i no tant en relació amb les tasques que venia desenvo-
lupant.

La present llei regula la segona activitat de les persones funcionàries dels cossos 
operatius esmentats en el sentit d’incloure com a grau de discapacitat habilitant per 
desenvolupar les seves activitats la incapacitat permanent total en els termes que s’hi 
descriuen en aquesta Llei, mantenint la seva condició fins a la jubilació, amb l’exclu-
sió de la incapacitat permanent absoluta i la gran invalidesa.

Aquesta llei regula en diferents títols la situació administrativa especial de se-
gona activitat del Cos de Mossos d’Esquadra, dels cossos de Policies Locals de 
Catalunya i del Cos de Bombers de la Generalitat, i comprèn cinc títols, dues dis-
posicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria, i dues 
disposicions finals.

Títol primer. Disposicions comunes

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte regular la situació administrativa especial de segona 

activitat del Cos de Mossos d’Esquadra, dels cossos de Policies Locals de Catalunya 
i del Cos de Bombers de la Generalitat, així com la regulació del procediment de 
declaració d’aquesta situació, la seva resolució i efectes.

Article 2. Finalitats i principis 
Les finalitats d’aquesta llei són: 
a) Promoure una administració pública que garanteixi en tot moment un servei 

de qualitat del personal funcionari dels cossos amb funcions operatives abans es-
mentats.

b) El passi a segona activitat del personal funcionari amb funcions operatives 
ha de respondre amb eficàcia i agilitat a les necessitats i els requeriments no només 
dels funcionaris amb capacitats psicofísiques disminuïdes, sinó també a les neces-
sitats de la ciutadania, per garantir el lliure exercici de drets, llibertats i un servei 
públic de conformitat amb els principis d’eficiència, eficàcia i proporcionalitat amb 
les mesures adoptades per preservar la salut i la integritat física dels funcionaris i 
de tercers.

Article 3. Àmbit d’aplicació
1. La present llei és d’aplicació als següents cossos operatius funcionarials: 
a) Funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra de les escales bàsica, intermèdia, 

executiva i superior.
b) Funcionaris del Cos de Bombers de la Generalitat.
c) Funcionaris dels Cossos de les Policies Locals de Catalunya, en els termes 

del Títol III d’aquesta llei, sens perjudici dels reglaments municipals corresponents.
2. Els funcionaris que ocupin llocs de l’escala de suport de facultatiu i tècnics en 

el Cos de Mossos d’Esquadra no poden passar a prestar serveis de segona activitat.

Article 4. Supòsits de declaració en situació administrativa especial de 
segona activitat
1. El personal citat anteriorment que tingui disminuïda de manera previsiblement 

permanent les seves capacitats i aptituds psicofísiques per a l’exercici normal de les 
funcions professionals encomanades, poden desenvolupar altres funcions de l’àmbit 
de referència en situació administrativa especial de segona activitat, d’acord amb el 
que es regula en aquesta llei, si així ho dictamina un tribunal mèdic, llevat dels su-
pòsits d’incapacitat permanent absoluta i la gran invalidesa.
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2. Pel que fa al Cos de Mossos d’Esquadra i els Cossos de les Policies Locals 
de Catalunya, quan arribin a l’edat de cinquanta-set anys també poden sol·licitar el 
passi a segona activitat.

Títol segon. Situació administrativa especial de segona activitat del Cos 
de Mossos d’Esquadra 

Capítol I. Disposició general

Article 5. Supòsits de declaració de la situació administrativa especial 
de segona activitat del Cos de Mossos d’Esquadra
1. Les persones funcionàries del Cos de Mossos d’Esquadra de les escales bàsi-

ca, intermèdia, executiva i superior poden passar a la situació administrativa espe-
cial de segona activitat quan arribin a l’edat de cinquanta-set anys o quan tinguin 
una disminució previsiblement permanent de les aptituds psicofísiques per a l’exer-
cici normal de les funcions professionals, i així ho dictamini el Tribunal Mèdic de 
segona activitat. Aquesta situació inclou la incapacitat permanent total derivada de 
contingències professionals declarada pels òrgans competents de l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social o pels que tinguin atribuïda aquesta funció.

2. Per a la declaració en la situació administrativa especial de segona activitat 
caldrà que les persones funcionàries puguin desenvolupar alguna de les tasques po-
licials establertes mitjançant una ordre de la persona titular del departament com-
petent en matèria de seguretat pública, per la qual es determinin les funcions que es 
poden dur a terme, en segona activitat, en els llocs de treball de les diferents catego-
ries del Cos de Mossos d’Esquadra.

Capítol II. Procediment de declaració de la situació administrativa 
especial de segona activitat

Article 6. Sol·licitud
1. Persones declarades en situació administrativa de segona activitat per raó de 

la disminució de les condicions físiques o psíquiques
L’inici del procediment de declaració de la situació administrativa especial de 

segona activitat per disminució de les aptituds psicofísiques pot ser instat per la prò-
pia persona funcionària o bé d’ofici, llevat del cas que la persona funcionària tingui 
una declaració prèvia d’incapacitat permanent total per contingències professionals 
en què necessàriament serà a petició de la persona interessada.

En el supòsit que la persona funcionària declarada en situació d’incapacitat per-
manent total vulgui exercir l’opció d’ocupar un lloc de treball en segona activitat, ho 
podrà sol·licitar en el termini màxim de dotze mesos a comptar des de la data de la 
resolució de la declaració de la incapacitat permanent total. En aquest cas, i durant 
el període de temps que comprèn des de la data de declaració de la incapacitat per-
manent total i fins al moment en què l’interessat prengui possessió del lloc de treball 
en segona activitat, serà d’aplicació directa la resolució d’incapacitat i allò que pre-
veu el Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la llei General de la Seguretat Social.

Per a l’adscripció a un lloc de treball de segona activitat serà imprescindible el 
manteniment de determinades aptituds psicofísiques per a poder desenvolupar les 
funcions previstes en situació de segona activitat.

La declaració en la situació administrativa especial de segona activitat per dismi-
nució de les aptituds psicofísiques requerirà un informe proposta emès pel Tribunal 
Mèdic de segona activitat el qual, a la vista dels informes mèdics i de les explora-
cions i proves complementàries que consideri necessàries, determinarà quines fun-
cions pot dur a terme la persona interessada i quines no, així com si pot realitzar o 
no una jornada sencera de treball.
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En el cas que el Tribunal Mèdic consideri que la persona funcionària no pot 
realitzar cap de les funcions definides a l’Ordre de la persona titular del departa-
ment competent en matèria de seguretat pública, a la qual fa referència l’article 5.2 
d’aquesta Llei proposarà la denegació de la declaració en situació administrativa es-
pecial de segona activitat.

Aquest procediment s’haurà de resoldre en el termini màxim de quatre mesos 
des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense re-
solució expressa caldrà entendre desestimada la sol·licitud.

2. Persones declarades en situació administrativa de segona activitat per raó 
d’edat

En el cas del passi a la situació administrativa especial de segona activitat per 
raó d’edat, la sol·licitud l’haurà de formalitzar la persona interessada, de manera vo-
luntària, una vegada hagi complert els 57 anys d’edat o en una data propera a com-
plir-los.

El procediment s’haurà de resoldre en el termini de quatre mesos des de la data 
de presentació de la sol·licitud i, en cap cas, abans de la data de compliment dels 57 
anys d’edat.

Article 7. Adscripció als llocs de treball de segona activitat
1. Els llocs de treball susceptibles de ser ocupats en la situació administrativa 

especial de segona activitat es determinaran a la Relació de llocs de treball del Cos 
de Mossos d’Esquadra.

Les persones funcionàries que passin a aquesta situació administrativa i ocupin 
llocs de treball no susceptibles de ser ocupats en la situació administrativa especial 
de segona activitat, d’acord amb el que consta a la Relació de llocs de treball del 
Cos de Mossos d’Esquadra vigent, hauran de ser adscrites amb caràcter preferent a 
algun dels llocs de treball vacants que s’identifiquin a la Relació de llocs de treball 
com a susceptibles de poder ser ocupats en segona activitat i tenint en compte el que 
estableixi l’Ordre de la persona titular del departament competent en matèria de se-
guretat pública a què fa referència l’article 5.2 d’aquesta Llei.

2. En la situació de segona activitat, no es podrà participar en procediments de 
promoció interna o mobilitat en el Cos de Mossos d’Esquadra.

Article 8. Declaració de la situació administrativa especial de segona 
activitat
Correspon la declaració de la situació administrativa especial de segona activitat 

dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra a la persona titular del departament 
competent en matèria de seguretat pública, la qual exhaureix la via administrativa.

Capítol III. Condicions de treball

Article 9. Funcions de segona activitat
1. Les persones funcionàries que es trobin en la situació administrativa especial 

de segona activitat, tenint en compte les seves aptituds, formació i escala de per-
tinença, podran exercir funcions policials en llocs de treball que tinguin assignades 
tasques que puguin ser desenvolupades per persones funcionàries que presentin li-
mitacions en la capacitat per a l’ús i el maneig de l’armament i la resta de mitjans 
de defensa reglamentaris, en la capacitat per a la conducció professional de vehicles 
i/o en la capacitat motriu.

2. A efectes de capacitació pels llocs de segona activitat, s’han de facilitar si es-
cau, els cursos de formació que siguin necessaris.

Article 10. Jornada de treball
El Tribunal Mèdic de segona activitat, a l’hora de valorar l’expedient de decla-

ració en la situació administrativa especial de segona activitat, podrà determinar en 
funció del grau de la disminució de les aptituds psicofísiques, que la persona funcio-
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nària hagi de desenvolupar les seves funcions en jornada reduïda de treball, la qual 
cosa comportarà la reducció proporcional de les retribucions percebudes.

De la proposta del Tribunal Mèdic es donarà tràmit d’al·legacions a la persona 
interessada.

Article 11. Arma reglamentària, elements d’acreditació i uniformitat
Les persones funcionàries del Cos de Mossos d’Esquadra que siguin declara-

des en la situació administrativa especial de segona activitat seguiran disposant de 
la targeta d’identitat professional, de la uniformitat, de la placa insígnia i de l’arma 
reglamentària, llevat que el dictamen mèdic emès pel Tribunal Mèdic de segona ac-
tivitat constati una disminució de les capacitats físiques o psíquiques incompatible 
amb la possessió d’aquests elements.

Capítol IV. Retribucions

Article 12. Retribucions de les persones funcionàries del Cos de 
Mossos d’Esquadra en situació de segona activitat
1. Les persones funcionàries que passin a la situació administrativa especial de 

segona activitat percebran les retribucions bàsiques corresponents a la seva catego-
ria (sou i triennis) i les de caràcter personal que tinguin reconegudes (complement 
de destinació en funció del grau personal consolidat), a més de les complementàries 
del lloc de treball que passin a ocupar (complement específic).

2. En el moment del passi a la situació de segona activitat, les retribucions totals 
no podran ser inferiors a les percebudes en el darrer lloc de treball ocupat en la si-
tuació de servei actiu, per la qual cosa, si el passi a segona activitat implica canvi de 
destinació a un lloc de treball que tingui assignades unes retribucions inferiors, la 
persona funcionària percebrà un complement personal i transitori que iguali les re-
tribucions en segona activitat a les percebudes en la situació de servei actiu. Aquest 
complement personal i transitori es regula a la disposició transitòria segona del De-
cret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de fun-
ció pública.

Aquesta garantia retributiva no és d’aplicació als canvis de destinació que es sol-
licitin de forma voluntària, una vegada que la persona funcionària ja es trobi en la 
situació de segona activitat.

3. La situació administrativa de segona activitat és computable als efectes de 
perfeccionament de triennis i de drets passius en la categoria que ostenti la persona 
funcionària.

4. D’acord amb l’establert a l’article 10 d’aquesta Llei, la jornada reduïda de tre-
ball comportarà la reducció proporcional de les retribucions percebudes per la per-
sona funcionària.

5. Les persones funcionàries en situació de segona activitat només podran realit-
zar serveis extraordinaris retribuïts quan així ho requereixi el correcte desenvolupa-
ment de les tasques assignades als llocs de treball que ocupen.

Títol tercer. Situació administrativa especial de segona activitat dels 
Cossos de Policies Locals de Catalunya

Capítol I. Disposicions generals

Article 13: Supòsits de passi a segona activitat
1. El passi dels Cossos de Policies Locals a la situació de segona activitat es pro-

duirà per les causes establertes a l’article 43 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de 
Policies locals de Catalunya en els termes d’aquesta Llei. La disminució de les con-
dicions psicofísiques inclou també la incapacitat permanent total derivada de con-
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tingències professionals declarada pels òrgans competents de l’Institut Nacional de 
la Seguretat Social o pels que tinguin atribuïda aquesta funció.

2. Podran passar a la situació administrativa de segona activitat per raó d’edat 
preferentment els membres de l’escala bàsica que arribin a l’edat de cinquanta-set 
anys.

3. El passi a la segona activitat es produirà només des de la situació administra-
tiva de servei actiu i es romandrà en ella fins el moment del passi a la de jubilació 
o una altra situació que no podrà ser la de servei actiu, tret que el passi a la segona 
activitat s’hagi produït com a conseqüència de la pèrdua d’aptituds psicofísiques i 
que les causes que la van motivar hagin desaparegut.

4. La segona activitat es desenvoluparà en un altre lloc de treball adequat a la 
categoria que s’ostenti i determinat per l’ajuntament, preferentment a l’àrea de segu-
retat, i si això no fos possible, en altres serveis municipals.

Article 14. Armament i uniformitat 
1. Les persones funcionàries dels Cossos de Policies Locals de Catalunya que 

siguin declarades en la situació administrativa especial de segona activitat seguiran 
disposant de la targeta d’identitat professional, de la uniformitat, de la placa insígnia 
i de l’arma reglamentària, llevat que el dictamen mèdic emès pel Tribunal Mèdic 
constati una disminució de les capacitats físiques o psíquiques incompatible amb la 
possessió d’aquests elements, i així ho acordi l’òrgan competent.

2. El cap de la Policia Local o l’alcalde a proposta del cap de la Policia Local en 
funció de la tipologia i característiques de la destinació o la tipologia de servei en 
segona activitat podrà dispensar de portar l’arma i altre equipament sempre i quan 
aquesta dispensa no menyscabi les finalitats del servei.

3. Els policies en segona activitat que no tinguin retirada l’arma de foc, desenvo-
luparan les pràctiques i efectuaran les revisions previstes a la normativa.

Article 15. Catàleg o relació de llocs de treball i adscripció
1. Els llocs de treball susceptibles de ser ocupats en la situació administrativa es-

pecial de segona activitat es determinaran al catàleg o relació de llocs de treball de 
l’ajuntament corresponent.

Les persones funcionàries que passin a aquesta situació administrativa i ocupin 
llocs de treball no susceptibles de ser ocupats en la situació administrativa especial 
de segona activitat, d’acord amb el que consta al catàleg o la relació de llocs de tre-
ball de l’ajuntament vigent, hauran de ser adscrites amb caràcter preferent a algun 
dels llocs de treball vacants, susceptibles de poder ser ocupats en segona activitat.

2. Els funcionaris declarats en situació de segona activitat podran ser adscrits a 
d’altres llocs del catàleg o de la relació de llocs de treball adients a les seves condi-
cions físiques.

3. Els funcionaris dels Cossos de Policies Locals que acompleixin l’edat establer-
ta a l’article 13.2 podran sol·licitar voluntàriament el passi a segona activitat.

Provisionalment en funció de les possibilitats organitzatives i la demanda de ser-
veis el personal que havent sol·licitat el passi a la segona activitat per motiu d’edat 
no obtingui lloc vacant del catàleg o relació de llocs de treball podrà ser destinat a 
serveis amb un limitat factor de penositat o esforç físic compatibles amb l’edat.

Capítol II. Procediment de declaració de la situació administrativa 
especial de segona activitat

Article 16. Tribunal Mèdic
1. El Tribunal Mèdic és nomenat per l’alcalde d’acord amb la composició de l’ar-

ticle 44.1 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals.
2. El Tribunal Mèdic podrà sol·licitar el suport d’un psicòleg o d’experts en altres 

disciplines.
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Article 17. Dictamen mèdic i resolució de la declaració de la situació 
administrativa especial de segona activitat
1. El dictamen mèdic del Tribunal emès a la vista de tota la documentació, serà 

elevat a l’Alcalde o òrgan delegat perquè adopti la pertinent resolució. L’esmentat 
dictamen s’haurà de pronunciar sobre l’existència o no de disminució d’aptituds fí-
siques, psíquiques o sensorials i si escau, sobre la reducció de la jornada laboral.

2. Una vegada adoptada la resolució per al passi a la situació administrativa es-
pecial de segona activitat, es comunicarà al departament competent en matèria de 
seguretat pública perquè tal circumstància sigui anotada en el registre corresponent.

Capítol III. Efectes del passi a la situació administrativa especial de 
segona activitat

Article 18. Retribucions
1. Les persones funcionàries que passin a la situació administrativa especial de 

segona activitat percebran les retribucions bàsiques corresponents a la seva catego-
ria (sou i triennis) i les de caràcter personal que tinguin reconegudes (complement 
de destinació en funció del grau personal consolidat), a més de les complementàries 
del lloc de treball que passin a ocupar (complement específic).

2. Els funcionaris que hagin passat a la situació de segona activitat a causa d’una 
malaltia professional o accident produïts en acte de servei o com a conseqüència del 
mateix, que hagin estat així declarats conforme al procediment administratiu cor-
responent i a l’establert en aquesta Llei, percebran el cent per cent de les retribucions 
que els hi corresponien en la situació de servei actiu.

3. El Tribunal Mèdic de segona activitat, a l’hora de valorar l’expedient de decla-
ració en la situació administrativa especial de segona activitat, podrà determinar en 
funció del grau de la disminució de les aptituds psicofísiques, que la persona funcio-
nària hagi de desenvolupar les seves funcions en jornada reduïda de treball, la qual 
cosa comportarà la reducció proporcional de les retribucions percebudes.

De la proposta del Tribunal Mèdic es donarà tràmit d’al·legacions a la persona 
interessada.

Article 19. Serveis extraordinaris i activació en serveis operatius en 
situacions excepcionals 
1. Els funcionaris en situació de segona activitat no realitzaran serveis extraor-

dinaris, llevat que conservin les condicions per a portar armes i la resta de l’equipa-
ment policial i sempre en llocs de segona activitat

2. L’Alcalde podrà requerir, motivadament, a Policies Locals en situació de se-
gona activitat el compliment de funcions operatives de la Policia Local, pel temps 
mínim necessari, quan concorrin raons excepcionals de seguretat.

Article 20. Promoció interna
En la situació de segona activitat, no es podrà participar en procediments de pro-

moció interna o mobilitat en els Cossos de la Policia Local

Títol quart. Situació administrativa especial de segona activitat del Cos 
de Bombers de la Generalitat

Capítol I. Disposicions generals

Article 21. Supòsits de la declaració administrativa especial de segona 
activitat del Cos de Bombers de la Generalitat
1. El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que, segons el dictamen 

mèdic a què fa referència l’article 26 d’aquesta Llei tingui disminuïda de manera 
previsiblement permanent la seva capacitat per complir el servei ordinari relatiu a la 
realització de les tasques operatives d’intervenció directa en sinistres corresponents 
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a la seva escala i categoria, d’acord amb el que determina la legislació del Cos de 
Bombers de la Generalitat, pot desenvolupar altres tasques de l’àmbit de referència 
en situació de segona activitat.

2. Resten excloses de la segona activitat aquelles situacions en què del dictamen 
mèdic es desprenguin situacions no recuperables o d’incapacitat permanent en els 
graus d’absoluta o gran invalidesa.

Article 22. Relació de llocs de treball
La direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i 

salvaments, prèvia anàlisi de totes les tasques a desenvolupar pel Cos de Bombers 
de la Generalitat, ha de proposar els llocs de treball de segona activitat del Cos de 
Bombers i les seves característiques, per tal que siguin identificats en la relació de 
llocs de treball, d’acord amb el procediment que estableix l’article 5.f) del Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels pre-
ceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Capítol II. Procediment de declaració de la situació administrativa 
especial de segona activitat

Article 23. Inici del procediment
El procediment de declaració de segona activitat s’inicia d’ofici mitjançant reso-

lució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments, atès l’informe motivat de la unitat de vigilància de 
la salut del departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i 
salvaments, o bé a sol·licitud de la persona interessada, la qual ha d’aportar, junta-
ment amb la seva sol·licitud, certificat mèdic que faci constar la presumpta incapaci-
tat per acomplir les funcions a què fa referència l’article 21.1, corresponents a la seva 
escala i categoria, i la resta dels documents que es considerin adients.

Article 24. Mesures temporals
Durant la tramitació de l’expedient de declaració de la situació de segona ac-

tivitat, la persona funcionària pot ser rellevada de l’actuació directa en sinistres i 
temporalment se li poden assignar funcions adequades a la seva capacitat, prefe-
rentment en el mateix parc, previ informe de la unitat de vigilància de la salut del 
departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments. 
Aquesta assignació temporal pot comportar, a part del canvi de funcions, un canvi 
d’horari.

Article 25. Tribunal mèdic. Composició i constitució
1. El tribunal mèdic haurà de constituir-se en el termini màxim d’un mes des de 

la resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de pre-
venció, extinció d’incendis i salvaments que declari iniciat el procediment o des de 
la sol·licitud d’inici de la persona interessada.

2. El tribunal estarà format per un equip mèdic de tres persones: una designa-
da per la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments; una altra designada per la persona interessada, i 
una altra d’escollida pel sistema de sorteig entre el personal facultatiu de l’òrgan o 
organisme de la Generalitat competent en matèria d’avaluacions mèdiques amb co-
neixements idonis en relació amb el tipus d’afecció o malaltia que pateix la persona 
interessada. En el cas que la persona interessada, un cop requerida per la unitat de 
vigilància de la salut del departament competent en matèria de prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments, no designés cap metge o metgessa en el termini de deu dies, 
la tercera persona integrant del tribunal serà escollida també pel sistema de sorteig 
entre el personal facultatiu de l’òrgan o organisme de la Generalitat competent en 
matèria d’avaluacions mèdiques amb coneixements idonis en relació amb el tipus 
d’afecció o malaltia que pateix la persona interessada.
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Article 26. Reconeixement i dictamen
1. Una vegada constituït el tribunal i rebut l’expedient per a la declaració de se-

gona activitat, aquest ha de procedir a citar la persona interessada per al seu reco-
neixement en el termini que es fixi reglamentàriament.

2. En el cas que la persona interessada acrediti fefaentment que es troba incapa-
citada per presentar-se davant el tribunal, aquest ha d’adoptar les mesures necessà-
ries perquè, en el termini que es fixi reglamentàriament, la persona interessada sigui 
examinada en el seu domicili o en el centre sanitari on estigui internada.

3. En el cas que l’expedient s’hagi iniciat a instància de la persona interessada, 
si aquesta no compareix voluntàriament a la citació, se li reiterarà, i si de nou no es 
presenta, llevat de causa justificada, s’ha de seguir la tramitació relativa a la cadu-
citat, i si s’escau a l’arxivament de l’expedient, a què fa referència la normativa de 
procediment administratiu. En el cas que l’expedient s’hagi iniciat d’ofici a partir de 
l’informe motivat de la unitat de vigilància de la salut del departament competent en 
matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, el tribunal, amb fonament a 
la documentació que hi hagi en l’expedient i la que hagi pogut obtenir, ha d’emetre 
el dictamen que escaigui, sens perjudici de la responsabilitat que pugui exigir-se a 
la persona funcionària d’acord amb el règim disciplinari vigent.

4. El tribunal, si ho considera necessari, ha de realitzar o sol·licitar els peritatges 
mèdics, les proves físiques i la informació complementària que cregui adient per tal 
de fonamentar el seu dictamen amb les màximes garanties per a la persona interes-
sada.

5. Un cop efectuat el reconeixement a la persona interessada o examinada la 
documentació que hi ha en l’expedient, i realitzats o rebuts els peritatges mèdics, 
el tribunal, en el termini de quinze dies, ha d’emetre el seu dictamen per majoria 
de les persones que integren el tribunal, en el qual es farà constar si es pateix o no 
una incapacitat, si aquesta impedeix o no realitzar les funcions de la seva escala i 
categoria, a les quals es refereix l’article 21.1, si es preveu temporal o definitiva i si 
aquesta pot comportar o no la declaració d’incapacitat permanent, sigui parcial, to-
tal, absoluta o gran invalidesa.

6. El dictamen del tribunal ha d’incloure, quan no sigui adoptat per unanimitat, 
la valoració motivada del facultatiu discrepant.

7. El dictamen del tribunal mèdic s’ha de trametre a l’òrgan competent per de-
clarar la segona activitat, el qual, prèviament a dictar la resolució a què fa referèn-
cia l’article 27, pot determinar, mitjançant acord motivat, la realització d’actuacions 
complementàries indispensables per a resoldre el procediment, d’acord amb el que 
determina la legislació vigent en matèria de procediment administratiu.

Article 27. Finalització del procediment
1. La declaració de la situació de segona activitat del personal membre del Cos 

de Bombers de la Generalitat correspon a la persona titular de la secretaria gene-
ral del departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i sal-
vaments, la qual, de conformitat amb el dictamen del tribunal mèdic, en el termini 
fixat reglamentàriament, ha de resoldre en algun dels sentits següents: 

a) Declarar no procedent el passi a la situació de segona activitat en el cas que el 
dictamen del tribunal mèdic no apreciï incapacitat permanent o en el cas que, apre-
ciada aquesta, no impedeixi, a criteri del tribunal mèdic, l’exercici normal de les 
funcions a què fa referència l’article 21.1, respecte a la seva escala i categoria.

b) Donar trasllat de l’expedient al departament competent en matèria de salut 
i seguretat social en el cas que el tribunal mèdic apreciï que la incapacitat pot ser 
constitutiva d’una incapacitat permanent en els seus graus d’absoluta o gran invali-
desa, per tal que segueixi la tramitació fixada per la legislació laboral vigent.

L’obtenció per part de la persona interessada de la declaració d’incapacitat en els 
graus d’absoluta o gran invalidesa amb dret a prestació contributiva del sistema de la 
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seguretat social comporta l’obertura d’ofici d’expedient de jubilació per incapacitat 
de la persona funcionària.

c) Declarar el passi a la situació de segona activitat de la persona funcionària 
en el cas que el tribunal mèdic apreciï l’existència d’una incapacitat que impedei-
xi, de manera previsiblement permanent, el desenvolupament de les tasques a què 
fa referència l’article 21.1 respecte a la seva escala i categoria, sempre que aquesta 
no sigui constitutiva d’una invalidesa permanent en els seus graus d’absoluta o gran 
invalidesa.

No obstant això, en el cas que el dictamen assenyali que la incapacitat pot ser 
constitutiva d’una incapacitat permanent total, la resolució podrà determinar, prèvia 
consulta a la persona funcionària, i un cop se l’hagi informat dels efectes del reco-
neixement d’una prestació periòdica del sistema de la seguretat social per aquesta 
incapacitat, ajornar la declaració i donar trasllat de l’expedient al departament com-
petent en matèria de salut i seguretat social amb la finalitat que segueixi la seva tra-
mitació i pugui resoldre’s per part de l’òrgan competent sobre el grau d’incapacitat.

Finalitzada aquesta tramitació i rebuda la documentació oficial del departament 
competent en matèria de salut i seguretat social on consti el resultat dels exàmens 
efectuats, s’ha de reprendre el procediment i declarar el passi a la segona activitat, 
llevat que s’obtingui per part de la persona interessada la declaració d’incapacitat 
permanent total amb dret a prestació contributiva periòdica del sistema de la segu-
retat social, la qual cosa comporta d’ofici la declaració de segona activitat per a per-
sones perceptores de prestacions d’incapacitat permanent total amb els efectes que 
assenyala el capítol III d’aquest Títol.

2. La resolució que declari la segona activitat ha de ser degudament motivada i 
contenir, com a mínim, les funcions que la persona funcionària no pot realitzar; els 
àmbits i subàmbits de funcions que pot realitzar d’acord amb els professiogrames 
establerts per als llocs de treball de segona activitat; els terminis per efectuar les re-
visions de la situació, si escau, i l’expressió dels recursos corresponents.

Article 28. Procediment sumari 
En el cas que una persona membre del Cos de Bombers de la Generalitat que es 

trobi en servei operatiu obtingui la declaració d’incapacitat permanent total de l’Ins-
titut Nacional de la Seguretat Social (INSS), ha d’informar d’aquesta circumstància 
a la unitat de vigilància de la salut del departament competent en matèria de preven-
ció, extinció d’incendis i salvaments a l’efecte que s’iniciï, si escau, el procediment 
de declaració de segona activitat. La declaració de la segona activitat no exigirà en 
aquest cas el dictamen del tribunal mèdic, el qual quedarà substituït a tots els efectes 
per la documentació oficial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social on consti la 
qualificació del grau d’incapacitat.

Capítol III. Efectes de la declaració de la situació administrativa 
especial de segona activitat

Article 29. Funcions 
1. Les persones membres del Cos de Bombers que es trobin en situació de segona 

activitat han de desenvolupar les funcions més adequades a llur situació i capacitats.
2. Aquestes funcions s’han d’adreçar preferentment a tasques de suport, auxili i 

assessorament del Cos de Bombers de la Generalitat, d’acord amb la respectiva cate-
goria i amb el que es determini a la relació de llocs de treball. El personal en segona 
activitat no pot realitzar, en cap cas, funcions d’intervenció directa en els sinistres 
en què actuen els membres del Cos de Bombers de la Generalitat.

Article 30. Jornada i horari
1. Les persones membres del Cos de Bombers que es trobin en situació de segona 

activitat han de realitzar la jornada i horari fixat a la relació de llocs de treball per 
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als llocs de treball de segona activitat que passin a ocupar amb adscripció provisi-
onal o definitiva.

2. El Tribunal Mèdic de segona activitat, a l’hora de valorar l’expedient de decla-
ració en la situació administrativa especial de segona activitat, podrà determinar en 
funció del grau de la disminució de les aptituds psicofísiques, que la persona funcio-
nària hagi de desenvolupar les seves funcions en jornada reduïda de treball, la qual 
cosa comportarà la reducció proporcional de les retribucions percebudes.

3. Aquest horari de treball s’ha de desenvolupar en jornada i horari ordinaris o es-
pecials, d’acord amb el que estableix la regulació vigent en matèria de jornada i ho-
raris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat.

Article 31. Provisió i localització
1. La declaració de segona activitat suposa l’adscripció provisional de la perso-

na funcionària a un lloc de treball classificat en la relació de llocs de treball com a 
susceptible de ser ocupat per persones funcionàries en l’esmentada situació i com-
porta la pèrdua de la reserva del lloc de treball de què sigui titular amb anterioritat 
a la declaració.

2. La provisió dels esmentats llocs s’ha d’efectuar d’acord amb la relació de llocs 
de treball i pels sistemes previstos a la regulació vigent en matèria de provisió de 
llocs de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat.

3. El personal funcionari que passi a ocupar llocs de treball de segona activitat 
no pot participar en els concursos de provisió de llocs de treball del servei operatiu 
corresponents a la seva escala i categoria si no reuneix els requisits necessaris que 
determina el Títol V per al retorn al servei operatiu.

4. Els llocs de treball de segona activitat han d’estar ubicats, sempre que això 
sigui possible, en la mateixa localitat on es prestava serveis amb anterioritat a la 
declaració. En qualsevol cas i sempre que les necessitats del servei ho permetin, es 
prioritzarà la proximitat del domicili particular respecte al centre de treball.

Article 32. Retribucions
1. El personal membre del Cos de Bombers que passi a la situació de segona ac-

tivitat percebrà les retribucions pròpies del Cos de Bombers de la Generalitat.
2. El personal en segona activitat només podrà realitzar hores extraordinàries en 

casos de caràcter excepcional degudament justificats, sempre i quan no suposi un 
perjudici per la salut de la persona funcionària en segona activitat, de la salut del 
departament competent en amb la prèvia autorització del/a seu/va superior jeràrquic. 
Les hores extres que en aquestes condicions hagin de realitzar-se tindran amb ca-
ràcter general la consideració de compensables amb hores lliures de servei d’acord 
amb les equivalències establertes per al personal funcionari de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya.

Títol cinquè. Revisió de la situació de segona activitat i retorn al servei 
operatiu

Article 33. Revisió de la situació de segona activitat 
1. El personal funcionari en situació de segona activitat que no percebi presta-

cions econòmiques periòdiques per incapacitat permanent total del sistema de la 
seguretat social, i en funció de la naturalesa de la seva incapacitat, pot ser sotmès a 
revisions mèdiques periòdiques d’ofici, a sol·licitud de la persona interessada o en els 
termes establerts en la resolució de declaració de segona activitat, per tal d’avaluar 
el manteniment o no en aquesta situació.

2. Quan de les revisions mèdiques es desprengui que les circumstàncies que van 
motivar el passi a l’esmentada situació poden haver variat per agreujament o millora 
del grau de discapacitat, s’ha d’iniciar, d’ofici o a instància de la persona interessada, 
expedient de revisió de la situació de segona activitat.

Fascicle tercer
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3. La revisió per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) del grau 
d’incapacitat de què sigui titular una persona funcionària que es trobi en segona ac-
tivitat per a persones perceptores de prestacions d’incapacitat permanent total com-
porta l’obertura d’expedient de revisió de la segona activitat. A aquest efecte, la per-
sona funcionària ha de comunicar aquesta revisió a l’administració de la qual depèn.

Article 34. Efectes de la declaració de retorn al servei operatiu
1. La declaració de retorn al servei operatiu comporta que la persona funcionària 

resti temporalment en el lloc de treball de segona activitat fins que pugui ser adscrita 
provisionalment a un lloc de treball operatiu.

2. El retorn al servei operatiu d’aquelles persones que hagin estat en situació de 
segona activitat durant un període de temps ininterromput superior a dotze mesos 
s’ha d’ajustar al Pla de reingrés establert.

3. Sempre que això sigui possible i ho sol·liciti la persona interessada, l’adscrip-
ció provisional s’ha de fer en un lloc de treball de la mateixa localitat o d’una loca-
litat propera a aquella on prestava serveis abans de la declaració de segona activitat.

4. El personal funcionari retornat al servei operatiu ha de participar obligatòria-
ment en tots els concursos de provisió de llocs de treball que es convoquin, sempre 
que compleixi els requisits necessaris, fins que obtingui un lloc de treball amb ca-
ràcter definitiu.

Disposició addicional primera. Règim especial municipi de Barcelona
El que disposa aquesta Llei s’estableix sens perjudici de l’aplicació de la legisla-

ció que regula el règim especial del municipi de Barcelona.

Disposició addicional segona. Deure de reserva
Totes les persones que durant la tramitació d’un expedient de segona activitat 

tinguin coneixement o accés a dades personals de caràcter mèdic especialment sen-
sibles i protegides pel dret a la intimitat hauran de guardar la deguda reserva profes-
sional a aquest respecte i complir rigorosament la normativa vigent sobre protecció 
de dades de caràcter personal.

Disposició transitòria 
Mentre no s’aprovi l’ordre a què fa referència l’article 5.2 d’aquesta Llei serà 

d’aplicació l’Ordre IRP/413/2009, de 10 de setembre, per la qual es determinen les 
funcions de l’activitat policial que es poden dur a terme en els llocs de treball de les 
diferents categories del Cos de Mossos d’Esquadra susceptibles de ser proveïts en la 
situació administrativa especial de segona activitat.

Disposició derogatòria 
1. Es deroguen els preceptes següents: 
– El Decret 241/2001, de 12 de setembre, pel qual es regula la situació de sego-

na activitat del personal al servei del Cos de Bombers de la Generalitat, en el que 
s’oposi a aquesta Llei.

– El Capítol cinquè del Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la 
situació administrativa especial de segona activitat en el Cos de Mossos d’Esqua-
dra, així com tots aquells aspectes d’aquest Decret i totes aquelles disposicions que 
s’oposin al que disposa aquesta Llei.

2. Queden derogades totes les disposicions legals o reglamentàries en allò que 
s’oposin a aquesta Llei o la contradiguin.

Disposició final primera. Desenvolupament reglamentari
Es faculta al Govern per dictar les disposicions necessàries per a l’aplicació i el 

desplegament d’aquesta Llei.
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Els Ajuntaments podran aprovar les serves pròpies ordenances de segona activi-
tat dels policies locals d’acord amb el que estableix aquesta Llei i el seu reglament 
de desenvolupament.

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor el dia després de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya excepte per aquelles disposicions que poguessin com-
portar un augment dels crèdits o una disminució d’ingressos, les quals entraran en 
vigor el primer dia de l’exercici pressupostari immediatament següent.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017.
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Lluís Guinó i Subirós, diputat, GP JS

Proposició de llei sobre l’audiovisual
202-00064/11

TEXT ELABORAT PER LA PONÈNCIA

Reg. 67838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa de la Comissió 
La Ponència de la Comissió d’Afers Institucionals, nomenada el dia 15 de febrer 

de 2017 i integrada pels diputats Jordi Cuminal i Roquet i Sergi Sabrià i Benito, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, David Mejía Ayra i Fernando de Páramo Gómez, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert i David Pérez Ibáñez, 
del Grup Parlamentari Socialista, Jéssica Albiach Satorres i Marta Ribas Frías, del 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Esperanza García González i Santi 
Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i Albert 
Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 22 de febrer, 3 de març, 7 i 
21 d’abril, 19 de maig, 9 de juny i 17 de juliol de 2017. Han assessorat la Ponència 
el lletrat Antoni Bayona i Rocamora i l’ha assistida el gestor parlamentari Eduard 
Principal i Galí.

Als efectes del que disposa l’article 126 i concordants del Reglament del Parla-
ment, la Ponència proposa la següent: 

Proposició de llei sobre l’audiovisual

Preàmbul
La creació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va representar 

una fita històrica en les institucions d’autogovern. I un important impuls a la pro-
moció de la llengua i la cultura catalanes, així com per a la indústria audiovisual.

L’audiovisual experimenta importants transformacions al llarg del temps, és per 
aquest motiu, que les lleis que regulen aquest sector s’han anat renovant amb els 
anys per tal revisar els models i definir la funció i les obligacions del servei públic.

Ara torna a ser un d’aquests moments. La revolució que ha provocat la digitalit-
zació en el camp de la comunicació ens obliga a establir un nou model de l’audiovi-
sual català. I amb la voluntat de preservar el potent llegat que hem rebut iniciem una 
reforma estratègica de les normes de l’audiovisual amb l’objectiu de liderar canvis 
profunds en aquest camp.

La Resolució 306/XI, apartat IV.3, i la Moció 13/XI obliguen el Parlament a mo-
dificar la llei per retornar als criteris de governança que inspirava la llei de 2007, és 
a dir, a la cultura parlamentària dels dos terços, d’amplis consensos. I obliguen a fer-
ho dins el primer semestre de 2017. Aquest termini de temps respon a la pressió que 
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ha existit perquè es prenguin mesures ràpides sobre la governança de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, però és massa breu per consensuar un nou model 
per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. És per aquest motiu que la 
ponència conjunta que s’ha creat per modificar la llei ha de seguir treballant per anar 
modificant el conjunt de la llei amb una visió de llarg termini. D’aquesta manera, pre-
sentant ara només modificacions als articles que fan referència a la governança prete-
nem donar resposta a dues demandes que semblaven antagòniques. Per una banda la 
urgència respecte el que fa referència als òrgans de govern, per l’altra, la mirada llar-
ga per fer una bona diagnosi i les reformes que aquesta requereixi per liderar el futur.

Aquesta proposició de llei estén també el seu àmbit d’aplicació al Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, al qual s’han d’aplicar també, per un principi de cohe-
rència, els mateixos criteris de governança fonamentats en amplis consensos.

Article 1. Modificació parcial de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
1. Es modifica l’article 4 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audi-

ovisual, que passa a tenir la relació següent: 
«Article 4. Composició.
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per un mínim de cinc 

membres i un màxim de set, elegits per Parlament per majoria de dos terços, a pro-
posta, com a mínim, de tres grups parlamentaris.

2. El president o presidenta del Consell és escollit pel Parlament, per una majoria 
de dos terços, d’entre els membres que integren el Consell.

3. Els membres del Consell són escollits d’entre persones de prestigi reconegut 
i contrastat i amb experiència professional en el sector audiovisual, i que ofereixin 
garanties plenes d’independència.»

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. Els membres del Consell estan subjectes al règim d’incompatibilitats i retri-
butiu dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat. La condició de membre 
del Consell és així mateix incompatible amb la condició de membre del Parlament 
o del Govern, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació polítiques, 
amb el desenvolupament d’activitats en les administracions públiques i amb l’exer-
cici de funcions de direcció o executives en partits polítics, organitzacions sindicals 
o empresarials.»

3. Es modifica l’apartat 4 de l’article 6 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«4. Els membres del Consell han de presentar una declaració conforme no exer-
ceixen activitats professionals, mercantils o industrials que puguin ésser causa d’in-
compatibilitat o de conflicte d’interessos d’acord amb el que disposen, respecti-
vament, els apartats 2 i 3 d’aquest article, i així mateix, una declaració de béns 
patrimonials, en la qual s’han de detallar tots els béns, els drets i les obligacions 
de què són titulars. A aquesta declaració s’ha d’adjuntar còpia de la darrera decla-
ració de renda de les persones físiques que la persona declarant ha presentat a l’ad-
ministració tributària. Aquestes declaracions, juntament amb la documentació que 
l’acompanyi, s’han de presentar en el termini de tres mesos a comptar de la data de 
presa de possessió i nomenament i en el termini de tres mesos a comptar de la data 
de cessament. Les declaracions i la documentació que s’hi adjunti s’han d’inscriu-
re i han de constar en el registre propi del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.»

4. Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, de la Llei 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. El president o presidenta té la representació legal del Consell i les facultats 
de convocar i presidir les reunions del ple del Consell. Sens perjudici de les facultats 
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del president o presidenta, el ple del Consell ha de ser convocat si així ho sol·liciten, 
com a mínim, la meitat dels seus membres.»

5. Es modifica l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«3. Perquè el Ple es constitueixi vàlidament s’ha de comptar amb la presència 
mínima de la meitat dels seus membres. Tots els acords del Consell s’han de prendre 
en el Ple, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres per 
adoptar els acords següents: 

a) Els que són per a aprovar i modificar el reglament orgànic i de funcionament 
del Consell.

b) Els que són per a aprovar l’avantprojecte de pressupost.
c) Els relatius a l’àmbit de les concessions, llicències, comunicacions prèvies i 

altres habilitacions per a operar.
d) La imposició de sancions molt greus.
e) L’aprovació de l’informe anual del Consell.»

6. S’addiciona un apartat 3 bis a l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb el redactat següent: 

«3 bis. A l’efecte del que preveuen els apartats 2 i 3, la meitat de membres del Con-
sell es determina pel primer nombre enter que resulti de dividir per la meitat el nom-
bre de membres del Consell, d’acord amb el que estableix l’apartat 1 de l’article 4.»

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
1. Es modifica l’article 7 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 
«Article 7. Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’inte-

gren i del president o presidenta.
1. El Consell de Govern és integrat per un mínim de cinc membres i un màxim 

de set, que han de ser persones amb mèrits professionals rellevants.
2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament per una majoria 

de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, després que 
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en verifiqui la idoneïtat, amb 
criteris estrictes de competència professional. A aquest efecte, s’ha de valorar es-
pecialment que hagin exercit funcions d’administració, d’alta direcció, de control o 
d’assessorament, o funcions de responsabilitat similar, en entitats públiques o priva-
des. Aquests mèrits han de ser justificats de manera concreta en l’informe sobre els 
candidats a què fa referència l’apartat 3.

3. Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya regular, convocar i resol-
dre un procediment públic de selecció de candidats per formar part del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A més dels mèrits al·le-
gats per ocupar el càrrec, els candidats han de presentar un projecte de gestió que 
ha d’incloure necessàriament les directrius bàsiques de l’organització i de l’actuació 
empresarial en què, segons el seu criteri, s’ha d’inspirar la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

4. Un cop resolt el procediment de selecció, el Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya ha d’elevar al Parlament la llista de candidats en un nombre que pot ser superior al 
de membres que han de ser elegits. Aquesta llista ha d’anar acompanyada d’un informe 
sobre cadascun dels candidats relatiu a la seva capacitat i idoneïtat per ocupar el càr-
rec. La llista i els informes s’han de trametre al Parlament abans de la compareixença 
i l’examen públic dels candidats davant la comissió parlamentària que correspongui.

5. El Parlament elegeix per majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de 
tres grups parlamentaris, el president o presidenta del Consell de Govern d’entre els 
membres que l’integren.
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6. En els supòsits esmentats a l’article 9.5, el membre substitut és elegit pel Parla-
ment, per majoria de dos terços, seguint el mateix procediment que estableix aquest 
article. Si el membre que s’ha de substituir és el president o presidenta del Consell 
de Govern, el nou president o presidenta ha de ser elegit pel Parlament, entre els 
membres del Consell de Govern, per una majoria de dos terços.

7. El Consell de Govern pot dotar-se d’una vicepresidència, que pot exercir les 
funcions delegades que el president o presidenta consideri pertinents.»

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. Els membres del Consell de Govern tenen la condició d’alts càrrecs de l’Ad-
ministració de la Generalitat i els és d’aplicació el règim retributiu d’aquests.»

3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 10 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. El president o presidenta del Consell de Govern pot ésser separat del càrrec 
pel Ple del Parlament, per una majoria de dos terços i a iniciativa del Consell de Go-
vern acordada per dos terços dels seus membres amb la consideració prèvia de la co-
missió de control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.»

4. Es modifica la lletra f) de l’article 11 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«f) Aprovar la proposta de contracte programa, observant el compliment dels 
convenis col·lectius de les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, garantir la participació dels representants dels treballadors en l’informe previ 
preceptiu i vetllar perquè s’adeqüi al mandat marc aprovat pel Parlament.»

5. S’addiciona una nova lletra y) a l’article 11 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb la redacció següent: 

«y) Elaborar, executar i avaluar dos plans estructurals: un Pla de Participació, 
que fomenti la participació dels treballadors i treballadores en l’elaboració de l’estra-
tègia empresarial i en l’organització dels processos productius; i un Pla de Funcions 
que defineixi les estructures internes adients.»

6. S’addiciona un nou apartat, el 2, a l’article 11 de la Llei 11/2007, d’11 d’octu-
bre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb la redacció següent: 

«2. La proposta per nomenar el personal directiu de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials a què es refereix la lletra d) de 
l’apartat anterior, s’ha de fer d’acord amb un procediment públic de presentació i se-
lecció de candidats anàleg al que estableixen l’apartat 3 de l’article 7.»

7. Es modifica l’apartat 2 de l’article 16 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. El Consell Assessor de Continguts i Programació és integrat per setze mem-
bres, elegits pel Parlament entre persones de prestigi reconegut, els quals han de 
representar la pluralitat de la societat catalana. Han d’haver-hi representats, com a 
mínim, els sectors professionals, els sectors educatius i les associacions cíviques, 
culturals i d’usuaris i els treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals. Els membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació han 
d’ésser elegits pel Ple del Parlament per una majoria de dos terços.»

8. Es modifica la lletra b) de l’apartat 3 de l’article 16 de la Llei 11/2007, d’11 
d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la 
redacció següent: 

«b) Convocar el Consell Assessor, a instància pròpia, del Consell de Govern o a 
petició de la meitat dels membres del Consell Assessor, i presidir i ordenar les ses-
sions del Ple i vetllar perquè s’executin les decisions que pren.»
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9. Es modifica l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. Per exercir les funcions consultives que li corresponen el Consell Assessor de 
Continguts i de Programació ha d’elaborar un reglament de funcionament intern, el 
qual ha de regular el procediment per a l’elecció del president o presidenta, el règim 
de sessions i el procediment per a l’adopció d’acords.»

10. Es modifica l’apartat 2 de l’article 34 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. Els directors generals, consellers delegats i altres càrrecs directius de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials se sotmeten 
al control de la comissió parlamentària corresponent, per mitjà dels procediments 
establerts pels articles 192 i següents del Parlament de Catalunya, sens perjudici del 
control directe sobre el president o presidenta de la Corporació com a màxim res-
ponsable de l’entitat.»

Disposició transitòria. Renovacions pendents.
El sistema d’elecció parlamentària dels membres del Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya, del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, dels presidents o presidentes d’ambdós organismes i dels membres del Consell 
Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals establert per aquesta llei és d’aplicació a les renovacions de càrrecs pen-
dents de realitzar en el moment de la seva entrada en vigor.

Disposició final. Entrada en vigor.
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, Sergi Sabrià i Benito, David Mejía Ayra, Fernando de 

Páramo, Gómez, Assumpta Escarp Gibert, David Pérez Ibáñez, Jéssica Albiach 
Satorres, Marta Ribas Frías, Esperanza García González, Santi Rodríguez i Serra, 
Albert Botran i Pahissa

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la seguretat a la zona oest de Figueres
250-01130/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 66850 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Jean Castel Sucarrat, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la segu-
retat a la zona oest de Figueres, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
És notòria la situació d’inseguretat que actualment caracteritza quatre barris de 

Figueres, els quals han denunciat en diverses ocasions el «descontrol» en el barri de 
Sant Joan, on es produeixen freqüentment episodis que posen en perill la integritat 
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física dels ciutadans, com ara robatoris, assetjaments, episodis amb arma de foc o 
intimidacions. A més, l’estació d’arribada de l’AVE a Figueres es troba precisament 
en la zona oest de la ciutat.

La Coordinadora d’Associacions de Veïns Josep Casero, la qual agrupa els barris 
Culubret, Turó Baix-Nova Estació, Vivendes del Parc i Juncària Parc Bosc, va pre-
sentar al ple d’aquesta localitat una moció d’urgència motivada «per la preocupació 
creixent entre els nostres veïns respecte a la seguretat, incivisme i degradació que 
sofrim». La darrera macrobatuda policial a Sant Joan i el Culubret contra el tràfic de 
drogues i els problemes constants que es generen amb els talls de consum elèctric 
han estat el detonant d’aquest «crit desesperat» de les associacions. Tot i l’aprovació 
de l’esmentada moció, no s’ha pres cap mesura per fer front a aquest situació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Desplegar un operatiu continuat de control i detecció de les plantacions il·le-

gals de marihuana, les quals es connecten de forma il·lícita a la xarxa elèctrica ge-
neral.

2. Desplegar un operatiu especial en el sector oest de Figueres, sobretot per a fer 
front a la problemàtica social i la inseguretat del barri de Sant Joan i barris colin-
dants.

3. Augmentar la presència policial al barri de Sant Joan i barris colindants i in-
crementar el nombre de parelles d’efectius policials desplegats, com a mesura fona-
mental de dissuasió i prevenció.

4. Instal·lar de forma urgent càmeres de seguretat a la via pública al barri de Sant 
Joan, com a mesura fonamental de dissuasió i prevenció i com a eina imprescindible 
per tal d’identificar i prevenir les actuacions perilloses i/o delictives al barri de Sant 
Joan i barris colindants.

5. Facilitar que l’ABP de Figueres posi a disposició dels ciutadans informació es-
pecífica sobre la situació concreta del barri de Sant Joan i barris colindants, per tal 
que els ciutadans tinguin coneixement dels seus drets i que pugin denunciar o evi-
denciar les possibles coaccions o situacions de perill on es vegin involucrats. 

6. Elaborar i implementar un Pla de Xoc Integral per a fer front a aquesta situa-
ció, en coordinació amb la policia local de Figueres, els serveis socials i altres ser-
veis municipals competents, per a dur a terme totes les mesures contemplades en 
aquesta resolució. Aquest Pla ha d’incloure un pla d’adequació i sanejament de la via 
pública en tota la zona oest de Figueres.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Jean Castel Sucarrat, diputat, 

GP Cs 

Proposta de resolució sobre les jubilacions anticipades
250-01131/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 67205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les jubilacions anticipades, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, amb el text següent: 
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Exposició de motius
L’article 41 de la Constitució Espanyola configura un sistema de Seguretat Social 

de naturalesa pública, de quantia suficient pel que fa al seu nivell de protecció, de 
caràcter universal i no regressiu. Diverses normes pertanyents al sector laboral i de 
seguretat social de l’ordenament jurídic estableixen sistemes de jubilació graduals i 
flexibles, possibilitant l’anticipació de la mateixa amb la corresponent pèrdua eco-
nòmica que afecta als prejubilats, contravenint la naturalesa contributiva d’aquesta 
prestació, el dret constitucional a una pensió suficient en complir l’edat legal de ju-
bilació i vulnerant la no regresivitat que ha de ser objecte d’especial consideració 
per als jubilats a partir dels 65 anys, en una interpretació concurrent de l’esmentat 
article 41 de la norma fonamental i l’article 50 de la mateixa.

Cal considerar que no totes les prejubilacions són de caràcter voluntari, sinó que 
el major percentatge de les mateixes es correspon amb l’execució de plans de recon-
versió industrial que afecten sectors madurs de la nostra economia i que es fona-
menten en l’aplicació de coeficients reductors als prejubilats. Coeficients que han de 
ser objecte de revistes en el moment d’assolir l’edat de 65 anys.

Raons d’equitat i el compliment dels requeriments constitucionals indicats acon-
sellen modificar normes com la Llei General de Seguretat Social, que produeix un 
notable pèrdua econòmica a la pensió de jubilació que correspon a partir dels 65 
anys als prejubilats.

També s’ha de considerar que hi ha un greuge comparatiu amb els jubilats a 
l’edat ordinària de 65 anys amb 35 anys cotitzats, ja que aquells amb menys anys de 
cotització tenen més pensió que els jubilats anticipats amb més anys cotitzats.

En aquest sentit, el Pacte de Toledo, aprovat pel Ple del Congrés dels Diputats 
en sessió celebrada el 6 d’abril de 1995, és el principal referent de l’anàlisi dels pro-
blemes estructurals del Sistema de Seguretat Social i de les principals reformes que 
han d’escometre. De les seves propostes van néixer els principals drets que actual-
ment tenen els pensionistes, per exemple, que les pensions contributives s’abonin 
amb les cotitzacions socials d’empresa i treballador, que les no contributives siguin 
finançades a través dels pressupostos generals de l’Estat, es va garantir per llei el 
manteniment del poder adquisitiu dels pensionistes, etc.

Per tot això, cal realitzar determinades modificacions legislatives perquè aque-
lles persones que vulguin accedir a la jubilació anticipada, i amb un determinat 
nombre d’anys cotitzats legalment establerts, no siguin objecte d’una aplicació de 
coeficients reductors on es vegi minvada la seva capacitat econòmica. Només cal as-
senyalar que caldria procedir a una modificació del text refós de la Llei General de 
la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, 30 d ‘octubre; la Llei 
35/2002, de 12 de juny, de mesures per a l’establiment d’un sistema de jubilació gra-
dual i flexible (Reial decret llei 16/2001, de 27 de desembre); la Llei 24/1997, de 16 
de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social; el Reial 
Decret 1647/1991, de 31 d’octubre, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de 
la Llei 24/1997, de consolidació i racionalització del sistema de la Seguretat Social.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya, en el marc del Pacte de Toledo, insta el Govern de la 

Generalitat a instar el Govern de l’Estat a realitzar les modificacions necessàries en 
la Llei General de la Seguretat Social, aprovada per Reial Decret Legislatiu 8/2015, 
de 30 d’octubre, amb la finalitat que: 

1. En els casos d’accés a la jubilació anticipada per voluntat de l’interessat, en 
què s’acrediti un període de cotització efectiva de 40 anys, siguin exclosos de l’apli-
cació dels coeficients reductors establerts en el article 208 de l’esmentada llei.

2. A l’efecte d’acreditació de l’esmentat període de cotització efectiva, no tindre 
en compte la part proporcional per pagues extraordinàries i només computar el pe-
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ríode de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, 
amb el límit màxim d’un any.

3. En els casos d’accés a la jubilació anticipada per voluntat de l’interessat en els 
que s’apliquen coeficients reductors per trimestre o fracció de trimestre que li falti 
al treballador per complir l’edat legal de jubilació, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 205.1. a) del mateix text legal, deixin d’aplicar-les coeficients reductors des del 
moment en què el pensionista compleixi l’edat legal de jubilació.

4. El que preveu la present proposició no de llei no es veurà afectat per les clàu-
sules relatives a la jubilació forçosa aprovades per conveni col·lectiu i serà d’aplica-
ció en els mateixos termes als supòsits de jubilació anticipada per causes no impu-
tables al treballador, previstos en l’article 207.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre el gasoducte Midcat
250-01132/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 67263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2017

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

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre el gasoducte MIDCAT, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Unió Europea, mitjançant el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques, 

també conegut com Pla Juncker, promou polítiques i grans infraestructures estratè-
giques en nom de la Seguretat Energètica. Els projectes declarats d’Interès Comú, 
els PIC, es financen en part amb diners públics a través dels fons Connecting Europe 
Facility i del propi Pla Juncker.

Un dels projectes d’infraestructures afectaria directament el territori de Catalu-
nya, concretament de les comarques gironines: el MIDCAT, un gasoducte intercon-
nector entre la península Ibèrica i França. Aquest projecte va iniciar la seva tramita-
ció el 2007 i es va paralitzar per l’estat francès el 2010. Tot i així, el 2011 el govern 
espanyol va executar el primer tram del projecte de Martorell a Hostalric. Actual-
ment, el projecte es pretén reactivar per completar un segon tram des d’Hostalric a 
Figueres, i el tram transpirinenc.

Segons el projecte publicat el 2008, els municipis afectats a les comarques giro-
nines serien Sant Celoni, Fogars de la Selva, Hostalric, Sant Feliu de Buixalleu, Ma-
çanet de la Selva, Sils, Riudellots de la Selva, Aiguaviva, Bescanó, Salt, Sant Gre-
gori, Palol de Revardit, Cornellà de Terri, Vilademuls, Pontós, Borrassà i Avinyonet 
de Puigventós. I que la majoria d’aquests municipis s’ubiquen en entorns d’alt valor 
agrícola, ecològic i paisatgístic, sovint protegits, inclosos en espais PEIN, la Xarxa 
Natura 2000 i el Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques 
gironines.

La construcció d’aquesta infraestructura ocasionaria un impacte ambiental que 
cal tenir en compte encara que es tracta d’una infraestructura soterrada. La cons-
trucció requereix l’ús de maquinària pesada amb un impacte igual o superior al de 
la construcció d’una autopista, i a més, les característiques de la infraestructura no 
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permeten grans salts de nivell i requereix modificar de manera substancial l’orogra-
fia del terreny amb un impacte ecològic i agrícola pràcticament irreparable. Un im-
pacte que, ja s’ha posat de manifest amb l’experiència de la construcció del primer 
tram i que a comarques gironines es sumaria als impactes generats per altres infra-
estructures com la MAT i l’AVE.

En el territori afectat pel primer tram construït el 2011 es manifesta la manca de 
restauració i de manteniment, i sis anys després els impactes sobre el medi natural 
encara són ben visibles.

El territori que es veuria afectat per la construcció del MIDCAT es sustenta 
bàsicament pel turisme, promovent els valors paisatgístics de l’entorn com un dels 
atractius principals.

L’agricultura, un altre sector important de l’economia dels municipis gironins, 
depèn de l’ús, del fàcil accés i de la qualitat del sòl i que les expropiacions temporals 
forçoses que es produirien durant la construcció, però sobretot la pèrdua de valor 
ambiental que patirà la zona, afectaria greument l’economia familiar dels propieta-
ris afectats. I entenent que la construcció del MIDCAT suposa un canvi d’usos del 
sòl que representa hipotecar el territori durant dècades i sotragar greument l’econo-
mia local.

La construcció de gasoductes suposa invertir en la continuïtat d’un model ener-
gètic basat en l’explotació de combustibles fòssils i el gas natural és un metà d’efecte 
hivernacle, un hidrocarbur extret del subsòl, de quantitat finita i que allibera CO2 
quan es combustiona. I que durant el procés d’extracció i transport es poden produir 
fugues de gas metà 86 vegades més agressiu que el CO2 pel que fa a la seva acció 
com a gas d’efecte hivernacle. Que en un context tan urgent de crisi climàtica que 
ens apropa perillosament a un canvi a nivell global, i amb el gran impacte que supo-
sa el metà a curt termini, no podem acceptar noves infraestructures que ens lliguin 
als combustibles fòssils per a les properes dècades. Que el MIDCAT representa una 
violació de l’acord de París del COP21, que es compromet a abandonar de forma 
immediata l’ús dels combustibles fòssils.

El MIDCAT perpetua l’explotació de recursos fòssils en països del sud global 
i de règims democràtics fràgils i on no sempre es respecten els drets humans, com 
Algèria, Qatar, Trinitat i Tobago o Nigèria. El MIDCAT continuaria el model ex-
tractivista en aquests països, perpetuant així la divisió entre centre i perifèries del 
sistema econòmic global. I així també externalitza els impactes ambientals als paï-
sos del sud. L’extracció dels recursos gasístics en aquests països es desenvolupa ma-
joritàriament per empreses europees que utilitzen tecnologies discutides o prohibi-
des (com el fracking) en els seus països d’origen i representa així una clara mostra 
de neocolonialisme. I que molts dels països d’origen ja pateixen greus problemes de 
subministrament d’aigua i que la fractura hidràulica amenaça seriosament aquestes 
zones àrides.

Els PIC, i per tant el MIDCAT, es financen amb grans quantitats de fons públics 
(subvencions de fons europeus, préstecs a baix interès del BEI, etc) que es podrien 
invertir millor en la investigació per la millora tecnològica (eficiència energètica, 
emmagatzematge, etc.) i la implantació d’energies renovables per avançar cap a la 
transició a energies netes i renovables.

El model gasístic és obsolet segons estudis que determinen que, en el millor dels 
casos, disposem de reserves de gas per 30-40 anys i que una infraestructura com el 
MIDCAT tindria un ús limitat.

S’està subvencionant una canonada que passa per Catalunya generant greus im-
pactes a escala global i local, però que no aporta cap benefici a la població local.

El projecte s’està tramitant sense cap garantia de participació ciutadana ni trans-
parència i la manca d’informació i l’opacitat en la tramitació és un fet que ja es va 
posar de manifest en la construcció del primer tram, i també en projectes com la 
MAT i el Castor. I que el procés de consulta sobre els Projectes d’Interès Comú ini-
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ciat per la Comissió Europea representa un seguit de mancances a nivell de facilitar 
l’accés de participació, publicant els documents únicament en llengua anglesa, que 
requereixen coneixements tècnics i per un període breu que no dona temps de res-
posta. I que, a més, s’ha canviat el nom del projecte (ara STEP) en els documents 
exposats i que s’ha triplicat el traçat. I que per tot això la consulta no està a l’abast 
de tothom i no facilita prou informació.

Donats els impactes paisatgístics, ambientals, socials i econòmics que deriven del 
projecte MIDCAT, tant a escala local com global, i donada la manca de transparèn-
cia, informació i participació pública, associada al projecte i en base al Principi de 
precaució establert a l’article 191 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent presenta la següent: 

Proposta de resolució
Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
1. Manifestar públicament el rebuig al projecte MIDCAT i donar suport a la Pla-

taforma Resposta al MIDCAT, tot adherint-se a les seves reivindicacions.
2. Paralitzar qualsevol tramitació, i no iniciar-ne cap de nova, d’expedients rela-

cionats amb el projecte MIDCAT.
3. Presentar al·legacions a les diferents fases del procés administratiu que puguin 

emprendre altres administracions, tot manifestant l’oposició al projecte de gasoduc-
te i, com a part interessada, sol·licitar ser informat de qualsevol incidència o novetat 
del mateix.

4. Suspendre l’avaluació d’impacte ambiental concedida pel Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat per haver fragmentat el trajecte total de la infraestructura i que 
no s’aprovi el traçat per afectar greument els valors del patrimoni natural i cultural 
perjudicats per la infraestructura i la utilitat no demostrada del MIDCAT com a in-
terconnexió.

5. Fiscalitzar l’actuació de la Comissió Europea on declara el MIDCAT com a 
projecte d’Interès Comunitari, i demanar-ne la derogació de la declaració de «pro-
jecte d’interès comú» fins que no es demostri la necessitat real de la infraestructura 
i fins que no s’articuli un procés real de participació ciutadana en base al conveni 
d’Aarhus.

6. Exigir al Parlament Europeu que s’informi amb total transparència de tot el 
relacionat amb el projecte a tots els actors implicats en totes les fases (finançament, 
projecte, execució i funcionament), així com les actes de les sessions tant de la Co-
missió com del Parlament en les que es prenguin acords relatius a aquestes infraes-
tructures.

7. Demanar a la Unió Europea que es facin públics els informes de viabilitat eco-
nòmica i que siguin sotmesos a un procés d’auditoria externa i independent per tal 
de validar les seves conclusions.

8. Sol·licitar al Parlament Europeu i al Ministerio de Indústria de disposar d’un 
informe tècnic en el que es valorin, en primer lloc la necessitat real d’incrementar 
totes les infraestructures relacionades amb una font d’energia que com el gas té un 
final de trajecte.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 
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Proposta de resolució sobre la creació d’un centre de dia per a la 
gent gran a Sant Joan Despí
250-01133/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 67264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada, Jéssica Albiach 

Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb 
el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la creació d’un centre de dia per a la gent gran a Sant 
Joan Despí, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Fa-
mílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que re-

quereixen una atenció especial, desenvolupada pel Decret 369/2004, de 7 de setem-
bre, té com a objectiu regenerar una sèrie de barris dotant-los dels recursos neces-
saris per assolir la seva recuperació econòmica, social i urbanística fixant per a això 
una sèrie d’objectius. Per a això dota les administracions catalanes d’instruments per 
intervenir en les millores dels barris, àrees urbanes i viles que, per les seves condi-
cions, requereixen d’atenció especial per part dels poders públics.

A la convocatòria de l’any 2008 es va incloure el barri de Les Planes de Sant 
Joan Despí, al que es van projectar un total de 20 actuacions per un import total de 
10.407.425,00 euros. Amb l’arribada de la crisi aquestes actuacions van quedar en 
suspens pel que van ser ajornats una sèrie de projectes que no s’havien realitzat. En 
aquest any 2017 s’han desbloquejat els fons per a la realització dels projectes pen-
dents, fixant una data límit per a la seva realització. Entre aquests projectes es troba 
el de la construcció d’un casal per a la Gent Gran en el sector del carrer Sant Fran-
cesc de Sales.

D’aquest projecte s’ha publicat amb data 23 de juny de 2017 amb el codi d’expe-
dient CO2017257ST l’anunci de licitació que inclou, el plec de clàusules administra-
tives, el plec de clàusules tècniques i l’avantprojecte realitzat per l’AMB per a centre 
cívic de Gent Gran a Les Planes de Sant Joan Despí.

Segons es desprèn de les dades del padró municipal de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí, actualment la població total de Sant Joan Despí és de 33.502 habitants, 
d’aquests, 5.503 persones tenen més de 65 anys i 2.093 persones es troben entre els 
60 i els 65 anys.

Segons les dades facilitades per l’Àrea Bàsica de Salut de Sant Joan Despí amb 
data 6 de març de 2017 a la nostra població són 147 les persones amb Alzheimer 
de les que es té constància. Persones que necessiten de cures especials en benefici 
d’elles i de les seves famílies. Els últims estudis realitzats sobre les malalties men-
tals d’origen degeneratiu com la demència senil o l’Alzheimer indiquen que el nom-
bre de casos va en augment.

Sant Joan Despí, compta actualment amb un únic centre, de règim privat, dedicat 
a la atenció de la Gent Gran, amb un total de 117 places residencials i 25 places de 
centre de dia. En virtut del conveni, signat per l’empresa que presta el servei, com a 
Centre Col·laborador amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, a dia d’avui, únicament, 50 d’aquestes places de Residèn-
cia i 15 places de centre de dia responen a la condició de col·laboradores.

Aquestes dades mostren clarament que el nombre de places assistencials per a la 
gent gran en aquest municipi és totalment insuficient. De fet la petició de construir 
un nou centre de dia, així com la de dotar de més places residencials per a persones 
dependents és una reivindicació que compta amb el suport des de fa temps d’entitats 
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veïnals i col·lectius de gent gran del municipi, i que ja havia estat traslladada al Par-
lament prèviament via esmenes a la llei de Pressupostos.

Entenent la necessitat d’optimitzar els recursos i l’ús dels equipaments públics, 
es considera necessari aprofitar la construcció del nou Casal de Gent Gran del barri 
de Les Planes, via recursos de la llei de barris, per a encabir-hi també un Centre de 
dia per a la Gent Gran, de gestió pública, que atengui a les característiques definides 
en el Decret 142/2010 de 11 d’octubre pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 
2010-2011 amb vigència fins al 2017

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a 
1) Garantir una millor atenció a la gent gran de Sant Joan Despí en situació de 

vulnerabilitat construint el casal d’avis projectat al carrer Sant Francesc de Sales del 
barri de Les Planes de forma que reuneixi les condicions necessàries per a ser usat 
també com a centre de dia de gent gran.

2) Destinar els recursos necessaris, per a dotar-lo de totes les condicions mate-
rials i de recursos humans necessaris per a poder prestar el servei de centre de dia.

3) Incloure una partida en els propers pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya destinada a aquesta finalitat.

4) Comunicar aquest acord a l’ajuntament de Sant Joan Despí

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, Jéssica Albiach Satorres, 

diputades, GP CSP

Proposta de resolució sobre el Parc de Bombers Voluntaris del Pont 
de Suert
250-01134/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 67583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre el Parc de Bombers de l’Alta Ribagorça, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Parc de Bombers voluntaris de Pont de Suert compta amb 34 anys d’història, 

donant servei al conjunt de l’Alta Ribagorça. Els darrers mesos però, s’han compro-
vat les dificultats per donar continuïtat al Parc i la necessitat de prendre mesures per 
assegurar el seu futur.

A Catalunya, el model mixt de bombers funcionaris i voluntaris ha permès co-
brir el cent per cent del territori, una cobertura especialment positiva per als muni-
cipis i nuclis més allunyats de les grans ciutats, com és a les comarques rurals i el 
Pirineu.

Ara, el seguit d’incompliments i despropòsits del Govern de la Generalitat ha 
provocat una situació insostenible d’un parc que és absolutament necessari pel Pont 
de Suert i l’Alta Ribagorça. Fa més de dos anys que el Departament d’Interior té 
coneixement de les necessitats i mancances en aquest parc per a que els bombers 
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puguin donar un servei amb garanties. I en tot aquest temps, el Govern no ha fet 
res més que promeses que ni donen solucions definitives ni garanteixen la seguretat 
dels voluntaris ni de la ciutadania. Inclús les convocatòries s’han fet tant malament 
que ni s’han pogut cobrir les places vacants a l’inici de la campanya d’incendis d’en-
guany.

Des del Grup Socialista volem manifestar la nostra preocupació per aquesta si-
tuació i el màxim suport al cos de bombers voluntaris de Pont de Suert. Al mateix 
temps, creiem que cal solucionar d’una vegada els problemes amb la convocatòria 
de bombers voluntaris, amb l’assegurança mèdica, els equipaments i la regulació 
normativa, entre d’altres.

També volem afirmar la necessitat de convertir el Parc de Bombers de Pont de 
Suert en un Parc Mixt, incorporant bombers funcionaris, com compten la pràctica 
totalitat de les comarques de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Assegurar la continuïtat i obertura del Parc de Bombers de Pont de Suert, que 

dona servei al conjunt de l’Alta Ribagorça.
2. Prendre les mesures necessàries per tal d’enfortir i millorar el model de bom-

bers voluntaris al conjunt de Catalunya, i específicament, asseguri que es cobreixin 
les places necessàries al Parc de Bombers de Pont de Suert.

3. Reorientar el Parc de Bombers de Pont de Suert cap a un Parc Mixt, amb la 
incorporació d’efectius de bombers funcionaris i amb els equipaments necessaris 
per fer-ho possible.

4. Convocar les administracions públiques de l’Alta Ribagorça i els bombers vo-
luntaris per tal d’informar-los de la continuïtat i obertura del Parc de Bombers de 
Pont de Suert.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Mo-

list, diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre l’accés a l’habitatge dels joves
250-01135/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 67785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’accés a l’habitatge dels i 
les joves, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joven-
tut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La crisi econòmica va afectar de manera especial l’àmbit d’habitatge. Milers 

de famílies a Catalunya han perdut, des de l’esclat de la bombolla immobiliària, la 
seva vivenda, bé per impagament de la hipoteca, o per impagament de la renda de 
lloguer.

Aquesta situació en el col·lectiu jove és especialment greu. Molts joves, per im-
possibilitat de mantenir el pagament de l’habitatge han hagut de retornar a casa dels 
pares.
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El problema de l’accés a l’habitatge dels i les joves sempre ha estat present. Men-
tre durava la bombolla immobiliària era quasi impossible aconseguir un habitatge 
pels elevats preus i, a l’esclatar la bombolla i entrar en la crisi, va ser igualment im-
possible per la precarietat i l’elevat atur juvenil.

Segons dades del Observatorio de la Emancipación, un 80% dels joves no po-
den emancipar-se, i els que ho fan, hi dediquen més d’un 70% del seu sou (quan la 
quantitat recomanada és el 30%). Per tant, impossibilitat d’accedir a un habitatge o 
pèrdua del que es tenia per no poder fer front a les despeses.

A més, en els darrers mesos estem observant un increment desmesurat dels preus 
de l’habitatge, especialment de l’habitatge de lloguer de l’entorn metropolita. Aques-
ta nova bombolla, amb increment de preus de fins el 12% en un any, afecta a la línia 
de flotació de l’emancipació juvenil, ja que fa encara més difícil poder tenir accés a 
un pis/casa de lloguer (opció majoritària entre els i les joves). Durant el primer tri-
mestre de 2017, es van registrar 37.262 contractes de lloguer nous a Catalunya amb 
un import mitjà mensual de 626 euros. A Barcelona l’incrementat del preu mitjà és 
de l’11,9%, a l’àmbit metropolità l’augment és menor (9,1%) i a la resta de Catalunya 
és del 5,7% de mitjana. Per demarcacions, a Girona l’augment ha estat del 4,1%, a 
Lleida un 4,2% i a Tarragona, un 4,4%. Entre desembre de 2016 i març de 2017, el 
creixement és del 0,7% a Catalunya.

Davant d’aquest fet, el Govern de la Generalitat no ha fet prou. De fet, poc més 
d’un 10% dels i les joves tenen accés a algun tipus d’ajuda al lloguer, mentre el nom-
bre de joves que les necessitarien és molt superior. Calen posar en marxa mesures 
concretes pel col·lectiu de la gent jove.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Aprovar la bonificació en un 99% de la quota de l’impost sobre transmissions 

patrimonials i actes jurídics documentats per a la constitució d’arrendaments immo-
biliaris a menors de 35 anys.

2. Reservar un 30% dels habitatges, obtinguts pel procediment de tanteig i re-
tracte, a lloguer social per a persones menors de 35 anys.

3. Reservar un 30% dels habitatges de lloguer social procedents de convenis de 
cessió amb entitats financeres a persones menors de 35 anys.

4. Fomentar, conjuntament amb les administracions locals, tinences alternatives 
d’habitatge per tal de combatre l’especulació immobiliària.

5. Posar en marxa ajudes al lloguer pels menors de 35 anys per facilitar el paga-
ment del lloguer de l’habitatge habitual 

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC 
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3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2017, sobre les 
despeses de personal de les diputacions, corresponent al 2013
258-00024/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 67463 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca-
lització núm. 11/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a les diputacions de 
Catalunya, despeses de personal, exercici 2013.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 26 de juliol de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic major 

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 16.08.2017 al 05.09.2017).
Finiment del termini: 06.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2017.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/231125.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/231125.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/231125.pdf
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública 
que Teresa Perelló i Domingo ha perdut la condició de membre de la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública

COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data del 20 de juliol de 2017, Teresa Perelló i Domingo, 

d’acord amb l’article 12.1.g del Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Ac-
cés a la Informació Pública, ha perdut la condició de membre de la Comissió de Ga-
rantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, càrrec per al qual va ésser elegida 
pel Parlament en la sessió plenària tinguda el 30 d’abril de 2015, d’acord amb l’arti-
cle 40 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2017
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 67516 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa de la Diputació Permanent
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, us comunica els se-
güents canvis en la Diputació Permanent del Parlament.

L’I. Sr. Lluís Guinó i Subirós substituirà a l’I. Sr Lluís M. Corominas i Díaz.
L’I. Sr. Lluís M. Corominas i Díaz substituirà a l’Hble. Sr. Jordi Turull i Negre.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge
410-00001/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 67540 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament, comunica que la diputada Anna Gabriel i Sabaté ha es-
tat designada membre de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, degut al nou càlcul dels membres de cada grup parlamentari a les comis-
sions que atorga 2 membres per comissió a aquest grup parlamentari.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 67544 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament, comunica que el diputat Joan Garriga Quadres ha estat 
designat membre de la Comissió d’Afers Institucionals, degut al nou càlcul dels 
membres de cada grup parlamentari a les comissions que atorga 2 membres per co-
missió a aquest grup parlamentari.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 67548 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament, comunica que el diputat Carles Riera Albert ha estat de-
signat membre de la Comissió d’Economia i Hisenda, degut al nou càlcul dels mem-
bres de cada grup parlamentari a les comissions que atorga 2 membres per comissió 
a aquest grup parlamentari.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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Composició de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència
410-00004/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 67554 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament, comunica que la diputada Gabriela Serra Frediani ha estat 
designada membre de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institu-
cionals i Transparència, degut al nou càlcul dels membres de cada grup parlamenta-
ri a les comissions que atorga 2 membres per comissió a aquest grup parlamentari.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Composició de la Comissió d’Ensenyament
410-00005/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 67543 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament, comunica que el diputat Albert Botran i Pahissa ha estat 
designat membre de la Comissió d’Ensenyament, degut al nou càlcul dels membres 
de cada grup parlamentari a les comissions que atorga 2 membres per comissió a 
aquest grup parlamentari.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Composició de la Comissió de Salut
410-00006/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 67552 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament, comunica que la diputada Anna Gabriel i Sabaté ha es-
tat designada membre de la Comissió de Salut, degut al nou càlcul dels membres 
de cada grup parlamentari a les comissions que atorga 2 membres per comissió a 
aquest grup parlamentari.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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Composició de la Comissió d’Interior
410-00007/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 67549 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament, comunica que el diputat Benet Salellas i Vilar ha estat de-
signat membre de la Comissió d’Interior, degut al nou càlcul dels membres de cada 
grup parlamentari a les comissions que atorga 2 membres per comissió a aquest 
grup parlamentari.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Composició de la Comissió de Territori
410-00008/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 67545 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament, comunica que la diputada Mireia Boya e Busquet ha estat 
designada membre de la Comissió de Territori, degut al nou càlcul dels membres 
de cada grup parlamentari a les comissions que atorga 2 membres per comissió a 
aquest grup parlamentari.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Composició de la Comissió de Cultura
410-00009/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 67550 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament, comunica que el diputat Joan Garriga Quadres ha es-
tat designat membre de la Comissió de Cultura, degut al nou càlcul dels membres 
de cada grup parlamentari a les comissions que atorga 2 membres per comissió a 
aquest grup parlamentari.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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Composició de la Comissió de Justícia
410-00010/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 67553 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament, comunica que la diputada Mireia Vehí i Cantenys ha es-
tat designada membre de la Comissió de Justícia, degut al nou càlcul dels membres 
de cada grup parlamentari a les comissions que atorga 2 membres per comissió a 
aquest grup parlamentari.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Composició de la Comissió de Treball
410-00011/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 67546 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament, comunica que el diputat Albert Botran i Pahissa ha es-
tat designat membre de la Comissió de Treball, degut al nou càlcul dels membres 
de cada grup parlamentari a les comissions que atorga 2 membres per comissió a 
aquest grup parlamentari.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Composició de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
410-00012/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 67547 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament, comunica que el diputat Carles Riera Albert ha estat de-
signat membre de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, degut al nou càlcul dels 
membres de cada grup parlamentari a les comissions que atorga 2 membres per co-
missió a aquest grup parlamentari.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00013/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 67555 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament, comunica que el diputat Sergi Saladié Gil ha estat de-
signat membre de la Comissió d’Empresa i Coneixement, degut al nou càlcul dels 
membres de cada grup parlamentari a les comissions que atorga 2 membres per co-
missió a aquest grup parlamentari.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació
410-00014/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 67539 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament, comunica que la diputada Mireia Boya e Busquet ha estat 
designada membre de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
degut al nou càlcul dels membres de cada grup parlamentari a les comissions que 
atorga 2 membres per comissió a aquest grup parlamentari.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00015/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 67551 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament, comunica que el diputat Sergi Saladié Gil ha estat desig-
nat membre de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, degut al nou càlcul 
dels membres de cada grup parlamentari a les comissions que atorga 2 membres per 
comissió a aquest grup parlamentari.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
412-00006/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 67556 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament, comunica que la diputada Gabriela Serra Frediani ha 
estat designada membre de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, degut al nou càlcul dels membres de cada grup 
parlamentari a les comissions que atorga 2 membres per comissió a aquest grup 
parlamentari.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
411-00001/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 67541 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament, comunica que la diputada Mireia Vehí i Cantenys ha es-
tat designada membre de la Comissió d’Igualtat de les Persones, degut al nou càlcul 
dels membres de cada grup parlamentari a les comissions que atorga 2 membres per 
comissió a aquest grup parlamentari.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Composició de la Comissió de la Infància
411-00003/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 67542 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament, comunica que el diputat Sergi Saladié Gil ha estat desig-
nat membre de la Comissió de la Infància, degut al nou càlcul dels membres de cada 
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grup parlamentari a les comissions que atorga 2 membres per comissió a aquest 
grup parlamentari.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 504/XI, sobre el manteniment 
dins el servei d’atenció precoç dels tractaments de logopèdia per als 
afectats de quequesa
290-00473/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67195 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 504/XI sobre el manteniment 
dins el servei d’atenció precoç tractament logopèdia afectats quequesa us trameto en 
aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Moció, 
així com la previsió de desenvolupament - o el termini previst per a realitzar-les– 
d’altres actuacions que contribueixen a donar compliment als objectius que s’espe-
cifiquen a la Moció.

Barcelona, 24 de juliol de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us fem saber que dins del servei d’atenció precoç es valora la necessitat de dur a 

terme el tractament de logopèdia que es presta als infants amb trastorns de llenguat-
ge, afectats de quequesa. L’equip interdisciplinar elabora el pla d’atenció terapèutica, 
establint els objectius, tipus d’intervenció i professionals implicats. Així mateix, i 
com a criteri general, en els casos més greus se’ls ofereix una atenció més intensiva.

Per altra banda, us informo que el servei d’atenció precoç, tal i com ja consta 
previst a la cartera de Serveis Socials, incideix en els trastorns del desenvolupament 
infantil i les situacions de risc que puguin provocar-los, des del moment de la con-
cepció fins com a màxim els 6 anys. Dins de l’abordatge integral i interdisciplinari 
que implica un diagnòstic i una intervenció terapèutica a l’infant i al seu entorn im-
mediat, aquests centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) on 
es presta el servei, han de comptar, entre d’altres perfils professionals, amb el pro-
fessional de logopèdia.

Actualment hi ha un total de 192 logopedes que formen part dels equips profes-
sionals de la xarxa de CDIAP de Catalunya.

Com bé se sap la cartera de Serveis Socials és un recull de prestacions, la majo-
ria de les quals tenen una regulació específica (al marge de la Cartera) que concreta 
les condicions materials i funcionals pel que fa a la prestació d’un determinat ser-
vei. Per tant, la revisió i actualització d’una prestació és una feina que s’està portant 
a terme i que té resultats concrets com, per exemple, la normativització del servei 
de club social i del servei prelaboral en l’àmbit de les persones amb trastorns men-
tals, o el nou decret que regularà el nou model de centre de dia de gent gran (quan 
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es publiqui). Per tant, l’actualització de la Cartera és una feina que ja està en marxa 
encara que no s’hagi publicat una nova Cartera. Òbviament, en el moment en què 
es publiqui una nova Cartera es farà referència a les normatives dels serveis que ja 
han estat actualitzats.

D’altra banda, actualitzar la Cartera implica altres qüestions que van molt més 
enllà de la revisió i actualització dels serveis: pot suposar un canvi d’enfocament, 
com per exemple organitzar la Cartera en funció de les necessitats i no pas dels col-
lectius, tal com està ara; també podria implicar eliminar determinats serveis que es 
considerin massa sanitaristes i institucionalitzadors.

El Departament es mou en la direcció d’impulsar la nova llei de protecció social 
i l’Agència Catalana de Protecció Social per tal d’agrupar totes les prestacions i ac-
tualitzar-les.

El Departament està actualment duent a terme la revisió tècnica de la cartera de 
serveis, seguint el mandat parlamentari de la Resolució del Debat de Política Ge-
neral. Cal però aplicar criteris de racionalització en el sentit que no es poden afegir 
prestacions il·limitades i cal prioritzar aquells actualitzacions més urgents. Aquesta 
prestació ja està inclosa i s’està aplicant.

Control del compliment de la Resolució 506/XI, sobre el 
sensellarisme
290-00475/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67196 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 506/XI sobre el sensellarisme, 
us trameto en aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efec-
tiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupament o el termini previst per a 
realitzar altres actuacions que contribueixen a donar compliment als objectius que 
s’especifiquen a la mateixa.

Barcelona, 24 de juliol de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
El Govern va aprovar per acord de Govern l’Estratègia Integral per a l’Atenció a 

Persones en situació de Sensellarisme a Catalunya. Està co-liderat pel Departament 
de Treballm Afers Socials i Famílies i el Departament de Governació, Administra-
cions Públiques i Habitatge. Aquesta estratègia va molt més enllà de la dotació de 
recursos tecnològics i la formació digital. Planteja un seguit de continguts:

– Provisió d’habitatge social.
– Vinculació amb la resta de polítiques d’accés a l’habitatge (en especial amb les 

polítiques preventives com els ajuts de lloguer o la mediació).
– Disseny de mecanismes d’arrelament territorial, inclosa l’obligatorietat dels 

municipis d’empadronar les persones sense llar.
– Definició de protocols de prevenció en els processos de desinstitucionalització.
– Reconeixement dels drets de les persones sense llar: protecció davant dels de-

lictes d’odi i participació en la definició i seguiment de les actuacions.
– Redefinició de les tipologies de recursos existents i actualització de la Cartera 

de Serveis Socials.
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– Definició d’eines de coordinació interadministrativa (en especial pel que fa a 
l’accés als serveis de salut, ocupacionals i els relacionats amb l’àmbit de la justícia).

– Implicació dels Serveis Bàsics d’Atenció Social municipals i comarcals en els 
casos i la relació amb les entitats del tercer sector.

L’Estratègia treballarà per deixar enrere el model tradicional de «continuum of 
care», en què les persones sense llar van superant esglaons mitjançant el seu pas per 
diferents serveis residencials especialitzats, que impliquen la resolució de qüestions 
socials i de salut abans de considerar-se preparades per a un habitatge. En aquest 
sentit, s’adopta l’enfocament de «Housing first», que situa l’habitatge com a prime-
ra fase del procés. Originari dels Estats Units, es tracta d’un model de servei a les 
persones sense llar que prioritza l’accés a un habitatge permanent, assequible, digne 
i adequat a les seves circumstàncies com a punt de partida del procés d’inserció so-
cial, oferint el suport necessari per a que puguin mantenir-lo de forma permanent. 
Aquest model s’ha mostrat especialment adient per a perfils d’usuaris que fa temps 
viuen al carrer i que pateixen malaltia mental i/o addiccions.

En el Housing first els serveis de suport i l’habitatge són totalment independents, 
de manera que les persones ateses poden decidir si accepten o no un tractament psi-
quiàtric o abstenir-se del consum de drogues i alcohol sense que aquesta decisió faci 
perillar l’accés a un habitatge. Aquesta és precisament la gran diferència amb els 
models tradicionals en què l’accés a l’habitatge és el resultat final del pas per una sè-
rie d’estats intermitjos i successius (deshabituació, habitatge compartit...), que sovint 
dificulten el procés de millora de les persones en posar l’objectiu massa lluny de les 
seves possibilitats reals de recuperació.

El model Housing first planteja 3 condicions úniques, que es concreten en un 
compromís escrit, per a l’accés a l’habitatge: el compromís per part de l’usuari 
d’aportar fins el 30% dels seus ingressos en concepte de manteniment de l’habitat-
ge; tenir bones relacions amb els veïns, i acceptar la visita una vegada a la setmana 
de qualsevol membre de l’equip de suport.

Es tracta d’un model d’abordatge recomanat, entre d’altres, al Dictamen del Co-
mitè de les Regions sobre estratègia europea per a persones sense llar, així com a la 
Conferència de Consens Europeu sobre aquest àmbit. La Conferència també aconse-
lla l’adopció de la classificació ETHOS d’exclusió residencial com a marc comú eu-
ropeu per a definir la manca d’habitatge. Aquesta catalogació classifica les persones 
sense llar segons la seva situació residencial: sense sostre (sense cap allotjament, es 
viu a l’espai públic), sense habitatge (es viu en un allotjament temporal, en institu-
cions o albergs), en allotjament insegur (es viu sota l’amenaça severa d’exclusió per 
desnonament, arrendament precari o violència masclista) i en allotjament inadequat.

El full de ruta inclou una anàlisi en profunditat del model del Housing first ja 
que, malgrat ser la metodologia que genera major consens actualment i sembla que 
és l’aposta de futur a diversos països de l’entorn, cal tenir en compte altres models 
d’intervenció que s’estan duent a terme a Catalunya. El Housing first no és la millor 
opció per tots els perfils de persones en situació de sensellarisme, però aporta una 
nova visió de la intervenció social i genera tot un seguit d’aprenentatges que són in-
teressants pel conjunt del col·lectiu. Així doncs, l’Estratègia que es dissenyi haurà de 
determinar els perfils en què es recomanarà l’aplicació del model Housing first i els 
perfils en que s’aplicaran altres metodologies d’actuació.

Com a part fonamental dels treballs de disseny de l’Estratègia Integral per a 
l’Atenció a Persones en situació de Sensellarisme a Catalunya, es durà a terme un 
projecte pilot que ha de permetre orientar i testar les recomanacions de l’Estratègia, 
així com concretar la inversió necessària per dur-la a terme.

Aquest pla consistirà en l’impuls, seguiment i anàlisi dels resultats d’una sèrie 
d’experiències d’atenció a persones sense llar basades en la metodologia del Housing 
first o en d’altres intervencions assimilables per abordar l’exclusió residencial en els 
grups de sense sostre i sense habitatge que s’estan realitzant o que es desenvolupa-
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ran al llarg de l’any vinent en diverses ciutats de Catalunya en col·laboració amb els 
ajuntaments i amb entitats socials especialitzades en l’atenció d’aquest col·lectiu.

El projecte pilot haurà de permetre provar i validar el Housing first com a me-
todologia de treball adequada per ser aplicada en l’atenció a persones sense llar en 
el context català, determinar els perfils concrets en què s’ha de fer servir aquesta 
metodologia i els perfils en què caldria utilitzar-ne d’altres i elaborar recomanacions 
d’aplicació.

L’experiència pilot es durà a terme a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, el 
Prat de Llobregat, Badalona i Sabadell. A més d’aquestes actuacions, s’avaluarà l’ex-
periència d’actuació que s’està duent a terme a l’Aeroport del Prat des del 2011 i la 
seva possible transferència a altres intercanviadors de transports.

Control del compliment de la Resolució 523/XI, sobre la dotació de 
l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires, amb una 
unitat de suport a l’educació especial
290-00490/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67232 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 523/XI, sobre la 
dotació de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires, amb una unitat 
de suport a l’educació especial (tram. 290-00490/11), us informo del següent:

El curs escolar 2016-2017 el Departament d’Ensenyament va atorgar una dota-
ció de personal extraordinària i una dotació de suport de monitoratge per atendre 
l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) a l’Institut Montserrat Colo-
mer del municipi de Sant Esteve Sesrovires.

El curs escolar 2017-2018 l’Institut Montserrat Colomer disposarà d’una unitat 
de suport a l’educació especial (USEE) amb una dotació de psicopedagogia i una 
dotació d’educador/a d’educació especial

Barcelona, 20 de juliol de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 530/XI, sobre els objectius 9 i 
11 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
290-00494/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67481 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 530/XI, sobre els 
objectius 9 i 11 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 290-00494/11), us 
informo del següent:
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El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la 
resolució «Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sos-
tenible», que conté 17 objectius i 169 fites global a assolir en l’horitzó de l’any 2030.

Aquesta resolució fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per 
a implementar l’Agenda 2030. És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, en 
el Pla de Govern per a la XI legislatura, va assumir el compromís d’elaborar un pla 
nacional que assegurés l’aplicació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

El Govern va iniciar, una vegada adoptada l’Agenda 2030 per part de l’Assem-
blea General de Nacions Unides, un treball de caràcter interdepartamental per ga-
rantir l’aplicació d’aquesta nova agenda a Catalunya. Fruit d’aquest treball tingué 
lloc, el 3 de novembre de 2015, una primera reunió interdepartamental presidida per 
les persones titulars de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE i la Secretaria de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, a la que participaren dotze Departaments.

D’acord amb el procés aprovat en aquesta reunió interdepartamental, el Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, adscrit al Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, va elaborar l’informe 
«L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món» (informe 3/2016), apro-
vat el 27 de setembre de 2016. Aquest informe es pot consultar a la web del Con-
sell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya: http://cads.gencat.
cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-mi-
llorar-el-mon-/

El 14 de febrer de 2017 el Govern va aprovar, a proposta dels titulars del De-
partament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i de Terri-
tori i Sostenibilitat, iniciar l’elaboració del Pla Nacional per a la implementació de 
l’Agenda 2030 a Catalunya, i crear la Comissió Interdepartamental per a la seva 
elaboració.

La comissió interdepartamental té com a funcions coordinar el procés d’elabo-
ració del Pla Nacional; vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment 
dels diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible recollits a I’Agenda 2030, 
i validar la proposta final del Pla Nacional a fi d’elevar-la al Govern, mitjançant el 
Departament corresponent.

La comissió interdepartamental s’integra en el Departament competent en ma-
tèria d’acció exterior i està constituïda per les persones titulars de les secretaries 
generals de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i per la persona titular de la direcció general competent en matèria de coordinació 
interdepartamental.

La comissió interdepartamental està integrada per una comissió tècnica, que té 
com a funció principal elaborar el Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030. 
Aquesta comissió tècnica, on participen representants de 12 departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya, es va reunir els dies 6 d’abril de 2017, 4 de maig de 2017, i 8 
i 28 de juny de 2017.

Durant aquest període els departaments van treballar per traslladar les fites glo-
bals, contingudes a l’Agenda 2030 global, en compromisos per a Catalunya. El re-
sultat d’aquest treball, de caràcter interdepartamental, va ser lliurat a la Comissió 
Interdepartamental el passat 7 de juliol de 2017, com a pas previ d’un nou període 
de treball intern dins de la Comissió Tècnica per elaborar una proposta final de Pla 
Nacional que pugui ser sotmesa a consulta pública.

El document de base incorpora compromisos concrets en relació als ODS 9 (In-
dústria, Innovació i Infraestructures) i ODS 11 (Ciutats i comunitats sostenibles), 
tant a Catalunya com de Catalunya al món. El document també precisa si aquests 
compromisos es troben recollits en la normativa i la planificació vigent o en fase 
d’elaboració, o bé si no es troben inclosos en cap instrument normatiu o de planifi-
cació concret.

http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-el-mon-/
http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-el-mon-/
http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-el-mon-/
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En aquest procés de treball, eI Consell Assessor per al Desenvolupament Sos-
tenible de Catalunya ha assumit el suport tècnic i material de la Comissió Interde-
partamental i de Ia Comissió Tècnica, tal i com estableix l’acord de govern de 14 
de febrer de 2017.

En el procés d’elaboració del Pla Nacional es va organitzar un cicle de 6 jorna-
des per analitzar alguns dels reptes i compromisos que el nostre país té plantejats en 
relació a l’Agenda 2030 global i la seva aplicació a Catalunya. El cicle de jornades, 
realitzat entre el 5 de maig i el 9 de juny de 2017, va centrar-se en els 6 ODS objecte 
d’anàlisi al High Level Political Forum de Nacions Unides (realitzat a Nova York 
del 10 al 19 de juliol de 2017).

Entre aquests 6 objectius es va analitzar l’ODS 9 (2 de juny), titulat «Construir 
infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fo-
mentar la innovació». La jornada va ser inaugurada pel conseller d’Empresa i Co-
neixement de la Generalitat de Catalunya. Les ponències i la relatoria de la taula ro-
dona de la jornada estaran consultables per a totes les persones interessades després 
dels corresponents treballs d’edició.

Barcelona, 22 de juliol de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Resolució 538/XI, sobre les 
esterilitzacions forçades al Perú
290-00502/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67238 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 538/XI, sobre les 
esterilitzacions forçades al Perú (tram. 290-00502/11), us informo del següent:

En compliment a l’establert als apartats 2 i 3 de la Resolució 538/XI, des de la 
Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea s’ha informat de l’adopció de la 
resolució a la comunitat internacional i al Govern d’Espanya.

Pel que fa a l’apartat 4, el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-
2018 incorpora els següents objectius específics vinculats al contingut d’aquesta re-
solució:

1.10. Promoure els drets de les víctimes, partint de les seves necessitats pràcti-
ques i dels interessos estratègics, que inclouen la rehabilitació humanitària, la re-
construcció del teixit psicosocial i les accions relacionades amb la justícia transici-
onal (veritat, justícia, reparació i memòria històrica).

1.13. Contribuir a la prevenció, la detecció i l’eradicació de la violència masclis-
ta en totes les seves formes (física, sexual, psicològica, econòmica i institucional) 
i en tots els àmbits (la parella, el familiar, el laboral, el social i el comunitari) fent 
especial atenció en les situacions de conflictes armats o violents.

Seguint aquestes directrius, des de la Direcció General de Cooperació s’ha fet 
especial incidència a la recerca de projectes que treballin en aquesta línia. D’aques-
ta manera s’han finançat diversos projectes que tenen per objectiu l’apoderament de 
dones víctimes a Amèrica Llatina.

Actualment s’estan avaluant les propostes que s’han presentat a la convocatòria 
de subvencions per dur a terme projectes de cooperació i a la convocatòria de sub-
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vencions per a la realització de programes de cooperació. A més a més, també es 
poden presentar propostes a la convocatòria oberta per a la concessió de subven-
cions destinades a donar suport a actuacions de cooperació al desenvolupament per 
a l’any 2017.

Barcelona, 21 de juliol de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Resolució 539/XI, sobre l’Institut per 
a la Globalització, la Cultura i la Mobilitat de la Universitat de les 
Nacions Unides
290-00503/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67239 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 538/XI, sobre l’Ins-
titut per a la Globalització, la Cultura i la Mobilitat de la Universitat de les Nacions 
Unides (tram. 290-00503/11), us informo del següent:

El 3 de març de 2017 es va signar el Conveni de col·laboració Interadministratiu 
entre l’Administració General de l’Estat, per mitjà del Ministeri d’Afers Exteriors i 
de Cooperació i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, l’Administració de la Ge-
neralitat, per mitjà del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència, i del Departament d’Empresa i Coneixement, i l’Ajuntament de Bar-
celona, relatiu a l’establiment i al finançament de l’Institut de la Universitat de les 
Nacions Unides per a la Globalització, la Cultura i la Mobilitat (UNU-GCM). Aquest 
conveni recull els compromisos financers i les aportacions previstes a UNU-GCM  
per a cadascuna d’aquestes administracions, per al període 2016 a 2018:

– Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació: 225.000 €/anual
– Ministeri d’Educació, Cultura i Esport: 125.000 €/anual
– Generalitat de Catalunya: 230.000 €/anual
– Ajuntament Barcelona: 230.000€/anual
Les aportacions de la Generalitat de Catalunya a l’UNU-GCM responen a l’ob-

jectiu del Govern de situar Catalunya com un espai de referència en l’establiment de 
seus i programes d’organismes internacionals així com per donar suport a la recerca 
d’UNU-GCM entorn el debat de les migracions internacionals en el marc del siste-
ma de Nacions Unides.

Barcelona, 21 de juliol de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència
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Control del compliment de la Resolució 540/XI, sobre l’Arxiu Històric 
de la Policia Nacional de Guatemala
290-00504/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67240 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 540/XI, l’Arxiu 
Històric de la Policia Nacional de Guatemala (tram. 290-00504/11), us informo del 
següent:

El Pla director de cooperació 2015-2018 indica entre els seus objectius específics 
«donar suport a les organitzacions i els moviments socials en l’exigibilitat i el gaudi 
efectiu dels drets col·lectius dels pobles, pel que fa a la capacitat de decidir el propi 
futur i gestionar els propis recursos, garantint la plena participació de les dones» 
(Objectiu específic 2.4).

Seguint les indicacions d’aquest Pla Director així com dels plans anteriors, 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament treballa amb l’Arxiu Histò-
ric de la Policia de Guatemala des de l’any 2006. La darrera col·laboració s’ha pro-
duït precisament aquest any 2017, amb una aportació econòmica de 100.000 euros 
per un projecte que porta per títol «Suport als processos de sistematització i investi-
gació arxivística a l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala», tot donant 
continuïtat a aquest treball que ha estat valorat de manera unànime al Parlament.

Barcelona, 21 de juliol de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 101/XI, sobre el desplegament de 
la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia
390-00101/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 67193 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 101/XI sobre el desplegament de 
la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, us trameto amb 
aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Moció, 
així com la previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres 
actuacions que ajuden a donar compliment als objectius que s’hi especifiquen.

Barcelona, 24 de juliol de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Annex
El Departament i el Govern segueix desplegant la llei 11/2014, seguint els pro-

cediments administratius i de dret. Hi ha dos decrets de desplegament en tràmit, 
tanmateix també es va crear, a través de l’acord de Govern la comissió interdepar-
tamental per a coordinar les polítiques per a garantir els drets de les persones LGT-
BI que ja ha iniciat la seva activitat i s’han posat en marxa el desplegament dels 
serveis d’atenció integral. També la cooperació interinstitucional a través de les no-
vetats presentades al Contracte Programa.

En relació a la presentació del nou decret del Consell Nacional de Lesbianes, 
Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals. Actualment el Consell funciona amb 
el decret vigent des del 2007 però el nou decret ja està en tràmit, el passat 9 de maig 
es va sotmetre a informació pública. Tanmateix, el fet que no hi hagi el nou decret 
aprovat no ha impedit en cap moment el funcionament del Consell Nacional: com ja 
s’ha detallat tots els grups de treball estan en funcionament i el plenari s’ha reunit 
en diverses ocasions.. Podeu trobar tota la documentació sobre els tràmits legals que 
ha de seguir el decret a l’enllaç següent:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/legislacio/normativa-en-
tramit/projectes_de_llei_en_tramit/projectes-de-decret/lgbti/

El protocol de deure d’intervenció està en tràmit per a la seva aprovació. El pro-
tocol està redactat i a punt de ser sotmès a les aportacions dels diferents Departa-
ments. Atès que impacta en tota la funció pública catalana, estem en fase de com-
partir amb els interlocutors en matèria de Funció Pública, especialment amb els 
agents socials. Previst el pas al tècnic i aprovació a Govern abans de setembre. La 
proposta també ha estat compartida al grup de treball de seguiment del Desplega-
ment de la llei del Consell Nacional LGBTI.

També s’informa que el Departament d’Ensenyament va presentar el passat mes 
de maig el Protocol específic de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetja-
ment escolar a persones LGBTI. A més a més, s’ha iniciat la formació als inspectors 
d’Ensenyament de Barcelona ciutat, Serveis Territorials d’Ensenyament de Girona, 
Tarragona i Lleida.

El passat mes d’abril es va presentar al Parlament de Catalunya l’Informe d’Ava-
luació del Procés d’Implementació de la Llei 11/2014. Aquest informe va ser traslla-
dat a tots els grups parlamentaris.

Del punt 1f us puc dit que aquesta és l’actuació prevista en el cas que el material 
es detecti i donant compliment a la llei 11/2014 es pugui dur a terme. Es va incoar 
expedient a la tramesa de material de l’entitat Hazte Oir als centres d’ensenyament, 
que no va prosperar per trobar-se l’entitat fora de l’àmbit territorial previst per la llei 
11/2014. El Departament d’Ensenyament va emetre una instrucció per a impedir la 
difusió del material. En relació als expedients us donem trasllat de les tramitacions 
següents:

2015 - 52 denúncies: 34 administratives, 11 penals, 4 laborals
2016 - 53 denúncies: 29 administratives, 14 penals, 5 laborals
2017 - 28 denúncies: 8 penals, 20 administratives: 5 expedients administratius 

sancionadors oberts i 15 expedients en fase d’investigació en les diligències infor-
matives prèvies.

Altrament, del punt 1g: es fa de manera habitual. El darrer i més notori dels ca-
sos és el del Bus de l’Hazte Oir. Sovint l’obertura de l’expedient és contemporani a 
la detecció que en fan les entitats que notifiquen els fets.

En aquesta mateixa línia es va signar un conveni amb el Síndic de Greuges que 
preveu la derivació de denúncies i la coordinació i seguiment de les mateixes en-
tre ambdues institucions. També es va signar un conveni amb l’Observatori Contra 
l’Homofòbia que preveu la derivació i seguiment dels casos. D’altra banda, s’actua de 
forma coordinada amb la fiscalia de delictes d’odi i discriminació en tots aquells ca-
sos que no es preveuen al Codi Penal i que poden comportar sanció administrativa.

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/legislacio/normativa-entramit/projectes_de_llei_en_tramit/projectes-de-decret/lgbti/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/legislacio/normativa-entramit/projectes_de_llei_en_tramit/projectes-de-decret/lgbti/
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En un altre ordre de coses, us faig saber que el treball amb la comunitat educati-
va es porta a terme conjuntament amb el Departament d’Ensenyament. S’ha iniciat 
la formació als i les professionals, formació que es planifica per a la comunitat edu-
cativa per tal d’abordar els diferents protocols i la diversitat a les aules.

En relació al decret de desenvolupament de procediment i règim sancionador. 
S’ha treballat els darrers mesos, en un equip multidisciplinar i amb la participació 
de juristes representants dels moviments associatius LGBTI. Segueix el tràmit pre-
vist, tot i que la voluntat ambiciosa d’expandir al màxim les capacitats del procedi-
ment administratiu dins d’un ordenament jurídic molt rígid fa difícil la tramitació.

Pel que fa al punt k i l, la cooperació amb els ens locals es concreta en el suport 
fixat a la fitxa 38 del contracte programa. En la mateixa, durant el 2016 es va donar 
suport tècnic a l’elaboració de plans municipals i durant el 2017 es farà, també, als 
Serveis d’Atenció integral (SAI). Actualment ja s’han signat acords per a la seva im-
plementació a: Reus, Tarragona, Vic-Osona, Vilafranca, Esplugues i Vilanova però 
d’altres acords son a punt de posar-se en marxa.

Per altra banda, us informo, també, que el dia 18 de juliol hem signat l’acord de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Ebre per al SAI comarcal del Baix 
Ebre.

Els Serveis d’atenció Integral (SAI) estan a hores d’ara totalment descrits i tal i 
com es llista més amunt hem començat ja el seu desplegament: és una prestació de 
servei d’atenció integral, de qualitat i de proximitat adreçat a les persones que patei-
xin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació 
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Aquest recurs es posa en funciona-
ment per donar resposta a aquestes situacions de discriminació, i també, a qualsevol 
necessitat d’acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació 
a la diversitat sexual i de gènere. Pel que fa a l’atenció a les víctimes, es prioritzen 
els serveis d’atenció a la víctima del Departament de Justícia, que gestionen l’assis-
tència jurídica i psicològica professional i gratuïta, sens prejudici del suport o acom-
panyament que puguin donar les entitats associatives.

Control del compliment de la Moció 103/XI, sobre l’actuació del 
Govern davant les sol·licituds d’informació i de documentació dels 
diputats
390-00103/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 67241 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 103/XI, sobre l’actuació del Go-
vern davant les sol·licituds d’informació i de documentació dels diputats (tram. 390-
00103/11), us informo del següent:

El Govern dona resposta a les sol·licituds d’informació i a les preguntes escrites 
plantejades pels diferents grups parlamentaris d’acord amb la legislació vigent i dins 
dels terminis establerts pel Reglament del Parlament.

El Govern té sempre present que el Reglament del Parlament és la norma que re-
gula la forma de respondre les sol·licituds d’informació i les preguntes escrites i que 
estableix els terminis i els canals previstos per donar trasllat d’aquesta documenta-
ció. Per aquest motiu, quan d’acord amb el reglament es fa una remissió a una llei 
o a una adreça d’Internet, s’especifica, respectivament, el precepte concret que es 
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d’aplicació o es traça la ruta exacta que cal seguir a través de la xarxa per arribar a 
la informació sol·licitada.

Barcelona, 20 de juliol de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Moció 106/XI, sobre la resposta del 
Govern al problema de l’ocupació d’habitatges
390-00106/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 67294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la Mesa del Parlament
Meritxell Borràs i Solé, consellera del Departament de Governació, Administra-

cions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dis-
posa l’article 103 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la moció 106/XI, amb número de tramitació 390-000106/11, sobre la res-
posta del Govern al problema de l’ocupació d’habitatges, el control de compliment 
de la qual correspon a la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge.

Barcelona, 26 de juliol de 2017
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge (reg. 67294).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 21.09.2017 al 13.10.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
16.10.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2017.
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el 
Ple perquè informi sobre els casos de corrupció que afecten militants 
del seu partit i els governs de Convergència i Unió i sobre les 
mesures previstes per a evitar nous casos de corrupció que afectin 
el Govern
361-00013/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 67272).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2017.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller de la Presidència sobre les seves actuacions
354-00187/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP Cs (reg. 66025).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 28.07.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller de la Presidència sobre el seu programa de govern
354-00192/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 66129).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 28.07.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
els motius pels quals s’ha de deixar de fer el recompte de menors 
amb carències alimentàries
354-00194/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marta Ribas Frías, del GP CSP (reg. 66142).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Socials i Famílies, 31.07.2017.



BOPC 490
3 d’agost de 2017

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa 133 

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller de la Presidència sobre les actuacions previstes al 
capdavant del Departament de la Presidència
354-00195/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PPC (reg. 66148).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 28.07.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller de la Presidència sobre els objectius i les 
actuacions que preveu dur a terme al capdavant del Departament de 
la Presidència
354-00201/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP SOC (reg. 66249).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 28.07.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les garanties del 
compliment de l’acord sobre el cabal del Ter
354-00203/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marc Vidal i Pou, del GP CSP (reg. 66843).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 28.07.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre els motius pels quals el Govern no ha emprès cap acció 
per a depurar les responsabilitats per la valoració i l’adjudicació 
presumptament irregulars de contractes públics
354-00204/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP Cs (reg. 67273).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 28.07.2017.



BOPC 490
3 d’agost de 2017

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 134

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre l’informe intern de la Generalitat sobre les adjudicacions 
d’obra pública del juliol del 2016 encarregat per Infraestructures de 
la Generalitat de Catalunya
354-00205/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 67493).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 28.07.2017.

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

Sol·licitud de compareixença de Neus Munté i Fernàndez davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els motius i les 
circumstàncies que li va exposar el president de la Generalitat com a 
causa del seu cessament com a consellera de la Presidència
356-00733/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 66020).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 28.07.2017.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Jané i Guasch davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els motius i les 
circumstàncies que li va exposar el president de la Generalitat com a 
causa del seu cessament com a conseller d’Interior
356-00734/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 66021).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 28.07.2017.

Sol·licitud de compareixença de Meritxell Ruiz i Isern davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els motius i les 
circumstàncies que li va exposar el president de la Generalitat com a 
causa del seu cessament com a consellera d’Ensenyament
356-00735/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 66022).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 28.07.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume Oms, president 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui l’informe intern de la 
Generalitat sobre les adjudicacions d’obra pública del juliol del 2016 
encarregat per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
356-00750/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 67494).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 28.07.2017.

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident 
de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
expliqui l’informe intern de la Generalitat sobre les adjudicacions 
d’obra pública del juliol del 2016 encarregat per Infraestructures de 
la Generalitat de Catalunya
356-00751/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 67495).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 28.07.2017.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Administració 
Local davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge perquè informi sobre la seva actuació en els informes 
pericials sol·licitats pel Jutjat d’Instrucció número 1 del Vendrell
356-00752/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP 
SOC (reg. 67513).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 28.07.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Alternatives, Motivació i Acompanyament davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els treballs de 
l’associació
356-00754/11

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC (reg. 67872).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 31.07.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Marina Molina, representant del 
Grup Fundació Ramon Noguera, davant la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies perquè informi sobre la problemàtica del tercer sector
356-00755/11

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC (reg. 67873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 31.07.2017.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional 
corresponent al 2016
334-00080/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 67244 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Afers Institucionals: Mesa del 

Parlament, 28.07.2017

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
D’acord amb el que preveu l’article 2.2 del Decret 242/2007, de 6 de novembre, 

pel qual s’estableix el règim jurídic de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Ins-
titucional, em plau presentar-vos la Memòria anual de la Comissió, corresponent a 
l’exercici 2016, on es recull les dades més significatives de l’activitat desenvolupada 
pel Govern en l’àmbit de la publicitat institucional durant el 2016.

Segons el decret esmentat, cal presentar-lo al Parlament de Catalunya dins del 
primer període de sessions de l’any.

Rebeu una cordial salutació,

Barcelona, 20 de juliol de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la diversitat i 
la igualtat en la televisió corresponent al 2016
337-00035/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 66851 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 28.07.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe «Diversitat i la igualtat a la televisió. Any 

2016», i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes opor-
tuns.

Cordialment,

Barcelona, 20 de juliol de 2017
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

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

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 3410/2017, interposat per la defensora 
del poble, contra la disposició addicional 21 de la Llei 4/2017, del 28 
de març, dels pressupostos de la Generalitat per al 2017
381-00012/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 67574 / Provisió del president del TC del 18.07.2017

Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2017.
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