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

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat i 
proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell de modificació de la 
Directiva 92/106/CEE, relativa a l’establiment de normes comunes 
per a determinats transports combinats de mercaderies entre estats 
membres
295-00191/11

DICTAMEN

Mesa de la Diputació Permanent
La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 5 de desembre de 

2017, ha estudiat el text de la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Con-
sell de modificació de la Directiva 92/106/CEE, relativa a l’establiment de normes 
comunes per a determinats transports combinats de mercaderies entre estats mem-
bres (tram. 295-00191/11). Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 200 del 
Reglament del Parlament, la Mesa de la Diputació Permanent ha acordat d’aprovar 
el dictamen següent: 

Dictamen sobre l’adequació al principi de subsidiarietat amb relació 
a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
de modificació de la Directiva 92/106/CEE, relativa a l’establiment 
de normes comunes per a determinats transports combinats de 
mercaderies entre estats membres. (Text pertinent a efectes del 
EEE) [COM(2017) 648 final] [2017/0290 (COD)] {SWD(2017) 362 final} 
{SWD(2017) 363 final}

I. Antecedents
A. Base jurídica
L’article 12 del Tractat de la Unió Europa disposa que els parlaments nacionals 

han de vetllar perquè es respecti el principi de subsidiarietat.
L’article 6 del Protocol (núm. 2) sobre l’aplicació dels principis de subsidiarietat 

i proporcionalitat estableix que correspon a cada parlament nacional o cambra d’un 
parlament nacional de consultar, si escau, els parlaments regionals amb competèn-
cies legislatives.

L’article 188 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) determina que el Par-
lament de Catalunya ha de participar en el control del principi de subsidiarietat amb 
relació als projectes d’actes legislatius de la Unió Europea.

L’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, del 19 de maig, per la qual es regula la 
Comissió Mixta per a la Unió Europea, modificada per la Llei de l’Estat 24/2009, 
del 22 de desembre, estableix que el Congrés i el Senat han de remetre als parla-
ments de les comunitats autònomes les iniciatives legislatives de la Unió Europea 
sense prejutjar l’existència de competències autonòmiques afectades.

B. Procediment
De conformitat amb l’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, la Comissió Mix-

ta per a la Unió Europea va trametre al Parlament de Catalunya, amb data del 27 
de novembre de 2017, la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
de modificació de la Directiva 92/106/CEE, relativa a l’establiment de normes co-
munes per a determinats transports combinats de mercaderies entre estats mem-
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bres. (Text pertinent a efectes del EEE) [COM(2017) 648 final] [2017/0290 (COD)] 
{SWD(2017) 362 final} {SWD(2017) 363 final} (tram. 295-00191/11).

La Comissió Mixta va obrir un termini de quatre setmanes perquè el Parlament 
li remetés el corresponent dictamen motivat sobre la possible vulneració del principi 
de subsidiarietat.

De conformitat amb el que estableix l’article 200.1 i 2 del Reglament del Parla-
ment, la Mesa de la Diputació Permanent ha acordat l’admissió a tràmit de la inicia-
tiva i l’emissió per part dels Serveis Jurídics d’un informe de valoració de la incidèn-
cia de la proposta sobre el principi de subsidiarietat.

De conformitat amb l’article 6.2 de la Llei de l’Estat 8/1994, el termini per a tra-
metre el dictamen a les Corts Generals fineix el 25 de desembre de 2017.

C. Objecte
La iniciativa té per objecte modificar la Directiva 92/106/CEE1 de transports 

combinats per tal de promoure el canvi del transport de mercaderies per carretera 
a mitjans de transport més respectuosos amb el medi ambient i, per tant, continuar 
reduint les externalitats negatives del sistema de transports de la Unió Europea. Per 
a aconseguir aquest objetiu, cal ampliar el marc de mesures a favor del transport 
combinat i simplificar aquesta directiva.

La proposta s’inscriu en els objectius de l’Estratègia de la Unió de l’Energia, del 
febrer de 20152 i l’Acord de París sobre el canvi climàtic, i forma part del paquet de 
mesures de la Comissió Europea anomenat «Europa en moviment», que proposa la 
revisió de la Directiva relativa als vehicles nets o la modificació de la Directiva de 
transports combinats.

Els documents que acompanyen la proposta contenen la següent explicació deta-
llada de les disposicions específiques de la proposta: 

El título de la Directiva se refería a «[...] transportes combinados de mercancí-
as entre Estados miembros». Ahora, se modifica el título para reflejar el ámbito de 
aplicación ampliado, eliminando la expresión «entre Estados miembros», e incluir la 
ampliación de la definición de «transporte combinado», tal como se contempla en el 
artículo 1 modificado, a las operaciones nacionales (dentro de un Estado miembro).

Artículo 1 
En el artículo 1 se establecía el ámbito de aplicación de la Directiva y la defini-

ción de «transportes combinados». A causa de la ambigüedad, la falta de claridad 
de dicha definición y su limitado ámbito de aplicación, el artículo se sustituye por 
una definición adaptada y más clara de «transportes combinados» en la Directiva. 
La nueva definición, tal como se presenta en este nuevo artículo 1, es la siguiente: 

– Amplía, en su apartado 4, el ámbito de aplicación de «transportes combina-
dos» a todas las operaciones en la Unión, incluidas las operaciones nacionales de 
transporte combinado.

– Aclara y precisa, en su apartado 3, la distancia máxima del trayecto efectua-
do por carretera como 150 km o el 20 % de la distancia total, independientemente 
del tipo de trayecto no efectuado por carretera (ferrocarril, vía navegable interior o 
marítima), velando al mismo tiempo por que exista cierta flexibilidad debido a limi-
taciones operativas o geográficas específicas en los Estados miembros.

– Suprime, en el apartado 2, la limitación relativa al trayecto no efectuado por 
carretera al objeto de incorporar al ámbito de aplicación de la Directiva operaci-
ones importantes de transporte combinado utilizando vías navegables interiores.

– También especifica, en el apartado 2, los tipos de unidad de carga que son 
admisibles (es decir, normalizados según ISO/CEN) en operaciones de transporte 
combinado.

1. Directiva 92/106/CEE relativa al establecimiento de normas comunes para determinados transportes com-
binados de mercancías entre Estados miembros (DO L 368 de 17.12.1992, p. 38).
2. COM(2015) 80.
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Artículo 3 
El artículo 3 incluía una referencia a un documento de transporte que puede uti-

lizarse como prueba de elegibilidad (referencia al artículo 6 del Reglamento n.º 11 
del Consejo, de 27 de junio de 1960), y contemplaba especificaciones adicionales 
sobre la información que debía añadirse, en particular el uso de sellos para confir-
mar o verificar determinadas partes de la operación. Dado que estas condiciones se 
consideraron poco claras y que los sellos ya no se utilizan en muchas instalaciones, 
el artículo se sustituye incluyendo una especificación más precisa de las condiciones 
y tipos de datos que se vayan a utilizar como prueba de elegibilidad para el trans-
porte combinado, a los efectos de los controles de carretera realizados en un Estado 
miembro en un trayecto de la operación de transporte efectuado por carretera: 

– El apartado 1 define las condiciones para que el transporte por carretera se 
considere parte de una operación de transporte combinado.

– El apartado 2 enumera y detalla los datos que deben presentarse como pruebas.
– El apartado 3 establece que no se exigirá ningún documento adicional para 

probar la operación de transporte combinado.
– El apartado 4 establece los requisitos de presentación de las pruebas, en par-

ticular a los efectos de un control en carretera.
– El apartado 5 describe el formato aceptable de los datos probatorios que han 

de presentarse, en particular el posible uso de los documentos de transporte exis-
tentes, pero también la posibilidad de utilizar medios electrónicos con un formato 
estructurado revisable.

– El apartado 6 consiste en una salvaguardia para los operadores en caso de dis-
crepancia entre las operaciones reales y la información facilitada en las pruebas, 
cuando las discrepancias se deban a circunstancias excepcionales.

Artículo 5 
El artículo 5 contemplaba las obligaciones de presentación de informes de la Co-

misión (con la ayuda de los Estados miembros), pero no incluía ninguna obligación 
sistemática de recoger los datos pertinentes para cumplir con dicha obligación. Aho-
ra se propone modificar las condiciones de presentación de informes y las obligaci-
ones necesarias para garantizar la correcta aplicación de la Directiva: 

– El apartado 1 introduce la obligación de que los Estados miembros informen 
a la Comisión, 18 meses después de la fecha de transposición de la Directiva, sobre 
los datos relativos a las condiciones del mercado de transportes combinados en su 
territorio, en particular sobre la infraestructura de que se trate y las medidas nacio-
nales de apoyo adoptadas. Asimismo, prevé la posibilidad de que la Comisión pueda 
adoptar, mediante actos delegados, medidas para ayudar a los Estados miembros en 
su obligación, detallando mejor el contenido de la información que debe notificarse.

– El apartado 2 establece que la Comisión evalúe, partiendo de estos informes 
nacionales, la aplicación de la Directiva, incluida su eficacia y eficiencia, y que 
también puede contemplar medidas adicionales.

– El apartado 3 establece que el suministro de información y la notificación por 
los Estados miembros es periódica, cada dos años.

Artículo 6 
El artículo 6 incluía las condiciones de apoyo económico aplicables al transporte 

combinado. Se añaden cinco nuevos párrafos a fin de ampliar el ámbito de aplica-
ción de estas medidas de apoyo: 

– El apartado 4 introduce medidas obligatorias de apoyo para fomentar nuevas 
inversiones por parte de los Estados miembros en infraestructuras e instalaciones 
para el transporte combinado y se centra en las prioridades subyacentes, y en par-
ticular en la densidad de terminales de transbordo. También contempla las con-
diciones para la coordinación entre los Estados miembros y la Comisión, a fin de 
evitar el posible solapamiento de la inversión en infraestructuras de transbordo, lo 
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que podría provocar un exceso de capacidad de las terminales, especialmente en los 
corredores de la RTE-T.

– El apartado 5 prevé medidas de apoyo adicionales que los Estados miembros 
pueden adoptar con el fin de complementar las ya existentes a fin de reducir el coste 
de una operación de transporte combinado y hacerla más competitiva con respecto 
a la operación equivalente efectuada únicamente por carretera. Estas medidas op-
cionales pueden afectar a cualquier parte de la operación de transporte combinado 
(cualquier trayecto, el vehículo utilizado en cada trayecto, la unidad de carga o la 
operación de transbordo).

– El apartado 6 exige a los Estados miembros que comuniquen a la Comisión las 
medidas de apoyo adoptadas.

– El apartado 7 prevé una revisión periódica de las medidas adoptadas, con el 
fin de garantizar su eficacia.

– El apartado 8 establece el objetivo general que deben abordar las medidas de 
apoyo.

Artículo 7 y artículo 9 
Los artículos 7 y 9 contenían disposiciones específicas destinadas a abordar y 

facilitar el transporte por cuenta propia. Se suprimen los artículos 7 y 9. Según la 
evaluación REFIT, la importancia del transporte por cuenta propia en el transporte 
por carretera ha disminuido considerablemente, pasando del 30% en 1986 al 15% en 
2012, y el beneficio para las partes interesadas derivado de los artículos específicos 
de dicha modalidad ha sido limitado.

Habida cuenta de la simplificación en la nueva definición propuesta para el trans-
porte combinado y de las aclaraciones acerca de las pruebas para las operaciones 
de transporte combinado, ya no resulta razonable hacer una distinción, en el con-
texto de la presente Directiva, entre el transporte combinado por cuenta ajena y el 
transporte combinado por cuenta propia. Salvo que se especifique algo distinto, los 
derechos y obligaciones de la Directiva son los mismos para ambos tipos de trans-
porte.

Artículo 9 bis 
Este artículo se añade para garantizar que se ofrece transparencia a todas las 

partes interesadas que participan en operaciones de transporte combinado con res-
pecto a la aplicación de la Directiva, y en particular a las medidas de apoyo dispo-
nibles y las condiciones para su aplicación.

Para ello se establecerá una red de autoridades competentes a fin de promover 
la cooperación entre los Estados miembros mediante el intercambio de la informa-
ción y las mejores prácticas pertinentes, en particular sobre las medidas de apoyo, 
y mediante la elaboración de una lista de los principales puntos de contacto para las 
partes interesadas. Además, el apartado 4 dispone que la Comisión deberá facilitar 
la lista de las autoridades competentes y de las medidas pertinentes adoptadas por 
los Estados miembros.

Artículo 10 bis
Este artículo se añade al objeto de introducir el procedimiento para el ejercicio 

de los poderes delegados de la Comisión.

D. Competències de la Unió Europea que fonamenten el projecte d’acte legislatiu
La proposta es fonamenta jurídicament en les competències de la Unió Europea 

en matèria de transports (art. 91.1, del Tractat de funcionament de la Unió Europea, 
TFUE).

Aquest article aporta la base per a l’adopció de la legislació que estableixi la 
Unió Europea, en particular: a) normes comunes aplicables als transports interna-
cionals efectuats des del territori d’un estat membre o amb destinació a aquest ter-
ritori, o que travessen el territori d’un o diversos estats membres; b) les condicions 
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d’acord amb les quals els transportistes no residents poden prestar serveis de trans-
ports en un estat membre; [...] d) qualssevol altres disposicions pertinents.

E. Competències afectades de la Generalitat de Catalunya
La proposta podria afectar les competències de la Generalitat de Catalunya en 

matèria de transports.
L’article 169 EAC estableix: 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els transports ter-

restres de viatgers i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable que transcorrin 
íntegrament dins el territori de Catalunya, amb independència de la titularitat de la 
infraestructura. Aquesta competència inclou en tot cas: 

a) La regulació, la planificació, la gestió, la coordinació i la inspecció dels ser-
veis i les activitats.

b) La regulació de la intervenció administrativa per a l’exercici de les activitats 
de transport.

c) La regulació del transport urbà i dels serveis de transport discrecional de viat-
gers en vehicles de turisme.

d) La regulació específica del transport turístic, escolar o de menors, sanitari, 
funerari, de mercaderies perilloses o peribles i d’altres que requereixin un règim es-
pecífic, respectant les competències estatals sobre seguretat pública.

e) La regulació d’un sistema de mediació en matèria de transports.
f) La potestat tarifària sobre transports terrestres.
2. La integració de línies o serveis de transport que transcorrin íntegrament per 

Catalunya en línies o serveis d’àmbit superior requereix l’informe previ de la Ge-
neralitat.

3. La Generalitat participa en l’establiment dels serveis ferroviaris que garantei-
xin la comunicació amb altres comunitats autònomes o amb el trànsit internacional, 
d’acord amb el que estableix el títol V.

4. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els centres de trans-
port, logística i distribució localitzats a Catalunya que inclou: 

a) Els centres d’informació i distribució de càrregues.
b) Les estacions de transport per carretera.
5. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els operadors de les 

activitats vinculades a l’organització del transport, la logística i la distribució loca-
litzats a Catalunya.

6. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de transport 
marítim i fluvial que transcorri íntegrament per Catalunya que, respectant les com-
petències de l’Estat en marina mercant i ports, inclou: 

a) La regulació, la planificació i la gestió del transport marítim i fluvial de pas-
satgers.

b) La intervenció administrativa per la prestació dels serveis i l’acompliment de 
les activitats que tinguin relació amb el transport marítim i fluvial.

c) Els requisits per a l’exercici de l’activitat.

II. Observacions (de tipus tècnic, jurídic o polític)
La proposta argumenta el compliment del principi de subsidiaritat en el sentit 

que l’objectiu no pot ésser assolit, de manera suficient, pels estats membres, atès 
que la major part del transport combinat de mercaderies és transfronterera i depèn 
d’una infraestructura intermodal entre els estats membres. És necessari un enfoca-
ment coordinat per a invertir en les infraestructures de transbordament intermodal.

En conseqüència, atès que es tracta d’una modificació d’una norma ja existent, 
en un àmbit en què la Unió Europea disposa de competències expresses, i en què el 
valor afegit i la necessitat d’acció són clars, es pot concloure que els requisits per al 
compliment del principi de subsidiaretat resten garantits.
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III. Conclusió
El projecte d’acte legislatiu s’ajusta al principi de subsidiarietat.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell de modificació de la 
Directiva 2009/33/CE, relativa a la promoció de vehicles de transport 
per carretera nets i energèticament eficients
295-00192/11

DICTAMEN

Mesa de la Diputació Permanent
La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 5 de desembre de 

2017, ha estudiat el text de la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Con-
sell de modificació de la Directiva 2009/33/CE, relativa a la promoció de vehicles de 
transport per carretera nets i energèticament eficients (tram. 295-00192/11). Final-
ment, d’acord amb el que disposa l’article 200 del Reglament del Parlament, la Mesa 
de la Diputació Permanent ha acordat d’aprovar el dictamen següent: 

Dictamen sobre l’adequació al principi de subsidiarietat amb relació 
a la Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell de 
modificació de la Directiva 2009/33/CE, relativa a la promoció de 
vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients  
(Text pertinent a efectes del EEE) [COM(2017) 653 final]  
[2017/0291 (COD)] {SWD(2017) 366 final} {SWD(2017) 367 final}

I. Antecedents
A. Base jurídica
L’article 12 del Tractat de la Unió Europea disposa que els parlaments nacionals 

han de vetllar perquè es respecti el principi de subsidiarietat.
L’article 6 del Protocol (núm. 2) sobre l’aplicació dels principis de subsidiarietat 

i proporcionalitat estableix que correspon a cada parlament nacional o cambra d’un 
parlament nacional de consultar, si escau, els parlaments regionals amb competèn-
cies legislatives.

L’article 188 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) determina que el Par-
lament de Catalunya ha de participar en el control del principi de subsidiarietat amb 
relació als projectes d’actes legislatius de la Unió Europea.

L’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, del 19 de maig, per la qual es regula la 
Comissió Mixta per a la Unió Europea, modificada per la Llei de l’Estat 24/2009, 
del 22 de desembre, estableix que el Congrés i el Senat han de remetre als parla-
ments de les comunitats autònomes les iniciatives legislatives de la Unió Europea 
sense prejutjar l’existència de competències autonòmiques afectades.

B. Procediment
De conformitat amb l’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, la Comissió Mix-

ta per a la Unió Europea va trametre al Parlament de Catalunya, amb data del 27 
novembre de 2017, la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell de 
modificació de la Directiva 2009/33/CE, relativa a la promoció de vehicles de trans-
port per carretera nets i energèticament eficients (Text pertinent a efectes de l’EEE) 
[COM(2017) 653 final] [2017/0291 (COD)] {SWD(2017) 366 final} {SWD(2017) 367 
final} (tram. 295-00192/11).
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La Comissió Mixta va obrir un termini de quatre setmanes perquè el Parlament 
li remetés el corresponent dictamen motivat sobre la possible vulneració del principi 
de subsidiarietat.

De conformitat amb el que estableix l’article 200. 1 i 2 del Reglament del Par-
lament, la Mesa de la Diputació Permanent ha acordat l’admissió a tràmit de la ini-
ciativa i l’emissió per part dels Serveis Jurídics d’un informe de valoració de la inci-
dència de la proposta sobre el principi de subsidiarietat.

De conformitat amb l’article 6.2 de la Llei de l’Estat 8/1994, el termini per a tra-
metre el dictamen a les Corts Generals fineix el 25 de desembre de 2017.

C. Objecte
La iniciativa s’inscriu en l’objectiu de la Unió Europea de crear un sistema ener-

gètic sostenible, competitiu, segur i descarbonitzat, en el marc de la política comu-
na de transports, la política d’energia i la política de treball. Aquest objectiu ocupa 
un lloc destacat en les prioritats polítiques de la Comissió Europea per al període 
2015-20193.

Així mateix, aquestes prioritats polítiques es reflecteixen en l’Estratègia euro-
pea a favor de la mobilitat de baixes emissions de la Comissió4, adoptada al juliol 
del 2016, la qual confirma que, per a complir els compromisos assumits per la Unió 
Europea en la 21a Conferència de les Parts en la Convenció marc de les Nacions 
Unides sobre el canvi climàtic (CMNUCC), celebrada a París el 2015, la descarbo-
nització del sector del transport s’ha d’accelerar i les emissions de gasos d’efecte hi-
vernacle i les emissions de contaminants també han d’estar clarament encaminades 
a assolir el nivell d’emissió zero a mitjan segle.

La present proposta modifica la Directiva 2009/33/CE, relativa a la promoció de 
vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients. Aquesta norma 
complementa la legislació horitzontal de la Unió Europea en matèria de contractació 
pública5. Des d’aquesta perspectiva, la Directiva estableix l’obligatorietat de tenir en 
compte, en la contractació pública, els impactes energètic i mediambiental durant la 
vida útil dels vehicles de transport per carretera, amb l’objectiu d’estimular el mer-
cat dels vehicles nets i energèticament eficients, reduir les emissions de CO2 i de 
contaminants atmosfèrics, i augmentar l’eficiència energètica.

L’objectiu general d’aquesta iniciativa és augmentar, en l’àmbit de la contracta-
ció pública, l’acceptació pel mercat dels vehicles nets, és a dir, de baixes emissions 
i d’emissió zero i, consegüentment, contribuir a la reducció general de les emissions 
del transport i a la competitivitat i al creixement en el sector del transport.

Els documents que acompanyen la proposta contenen la següent explicació deta-
llada de les disposicions específiques de la proposta: 

– el ámbito de aplicación de la Directiva, tal como se expone en el artículo 3, 
se extiende a las formas de contratación distintas de la compra, como el arrenda-
miento financiero, el alquiler o el alquiler con opción de compra de vehículos, y a 
los contratos de servicio público para los servicios de transporte por la vía pública, 
servicios de transporte por carretera para fines especiales, transporte no regular de 
pasajeros y alquiler de autobuses y autocares con conductor de acuerdo con sus có-
digos del Vocabulario común de contratos públicos que figuran en el anexo; 

– las definiciones con arreglo a la Directiva se modifican en el artículo 4, apar-
tado 4, añadiendo una referencia a los objetivos mínimos de contratación pública de 
los Estados miembros, que figuran en el anexo; 

– las disposiciones relativas a la compra de vehículos limpios con arreglo al artí-
culo 5 se revisan a fin de establecer objetivos mínimos para la contratación pública 
de vehículos limpios, desglosados por Estado miembro y por categorías de segmen-

3. https://ec.europa.eu/commission/news/president-juncker-delivers-state-union-address-2017-2017-sep-13_en.
4. COM(2016) 501 final.
5. Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a la promoción 
de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (DO L 120 de 15.5.2009, p. 5).

https://ec.europa.eu/commission/news/president
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tos de vehículos con arreglo a umbrales combinados de emisiones de CO2 y de con-
taminantes atmosféricos (vehículos ligeros) y combustibles alternativos (vehículos 
pesados), como figura en el anexo y a partir de las fechas allí especificadas; 

– se suprime el actual artículo 6; 
– se introduce un nuevo artículo 7 sobre el ejercicio de la delegación de poderes 

y se adapta el artículo 9 sobre el ejercicio de las competencias de ejecución; 
– se adapta el artículo 10 con el fin de introducir obligaciones de presentación de 

informes de los Estados miembros y de adaptar las obligaciones de presentación de 
informes de la Comisión con las de los Estados miembros, con un informe interme-
dio en 2023 y un informe completo en 2026 sobre la aplicación de los objetivos para 
2025, y posteriormente cada tres años.

D. Competències de la Unió Europea que fonamenten el projecte d’acte legislatiu
La proposta es fonamenta jurídicament, en especial, en les competències de la 

Unió Europea en matèria de medi ambient (art. 192 del Tractat de funcionament de 
la Unió Europea, TFUE).

E. Competències afectades de la Generalitat de Catalunya
La proposta podria afectar les competències de la Generalitat de Catalunya en 

matèria de medi ambient i contractació pública.
L’article 144.1 EAC estableix: 
1. Corresponen a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi 

ambient i la competència per a l’establiment de normes addicionals de protecció. 
Aquesta competència compartida inclou en tot cas: 

a) L’establiment i la regulació dels instruments de planificació ambiental i del 
procediment de tramitació i aprovació d’aquests instruments.

b) L’establiment i la regulació de mesures de sostenibilitat, fiscalitat i recerca 
ambientals.

c) La regulació dels recursos naturals, de la flora i la fauna, de la biodiversitat, 
del medi ambient marí i aquàtic si no té per finalitat la preservació dels recursos 
pesquers marítims.

d) La regulació sobre prevenció en la producció d’envasos i embalatges en tot 
llur cicle de vida, des que es generen fins que passen a ésser residus.

e) La regulació sobre prevenció i correcció de la generació de residus amb origen 
o destinació a Catalunya i sobre la gestió i el trasllat d’aquests i llur disposició final.

f) La regulació en la prevenció, el control, la correcció, la recuperació i la com-
pensació de la contaminació de sòl i subsòl.

g) La regulació i la gestió dels abocaments efectuats en les aigües interiors de 
Catalunya, i també dels efectuats en les aigües superficials i subterrànies que no 
passen per una altra comunitat autònoma. En tot cas, dins del seu àmbit territorial, 
correspon a la Generalitat la competència executiva sobre la intervenció adminis-
trativa dels abocaments en les aigües superficials i subterrànies.

h) La regulació de l’ambient atmosfèric i de les diverses classes de contaminació 
d’aquest, la declaració de zones d’atmosfera contaminada i l’establiment d’altres 
instruments de control de la contaminació, amb independència de l’administració 
competent per a autoritzar l’obra, la instal·lació o l’activitat que la produeixi.

i) La regulació del règim d’autorització i seguiment de l’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle.

j) La promoció de les qualificacions relatives a productes, activitats, instal·laci-
ons, infraestructures, procediments, processos productius o conductes respectuosos 
amb el medi.

k) La prevenció, la restauració i la reparació de danys al medi ambient, i també 
el règim sancionador corresponent.

l) Les mesures de protecció de les espècies i el règim sancionador.
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L’article 159.3 EAC disposa: 
3. Correspon a la Generalitat, amb relació als contractes de les administracions 

públiques de Catalunya: 
a) La competència exclusiva sobre organització i competències en matèria de 

contractació dels òrgans de les administracions públiques catalanes i sobre les re-
gles d’execució, modificació i extinció dels contractes de l’Administració, en allò que 
no estigui afectat per l’article 149.1.18 de la Constitució.

b) La competència compartida en tot allò que no és atribuït a la competència ex-
clusiva de la Generalitat per la lletra a.

II. Observacions (de tipus tècnic, jurídic o polític)
La proposta argumenta el compliment del principi de subsidiarietat en el sentit 

que l’objectiu de l’harmonització sectorial de les normes de contractació pública en 
el mercat interior és competència de la Unió Europea i no pot ésser assolit, de ma-
nera suficient, pels estats membres.

Cal tenir present, a més a més, que la proposta modifica una norma anterior que 
ja regulava els aspectes que ara es volen aprofundir.

En conseqüència, atès que es tracta d’una modificació d’una norma ja existent, 
en un àmbit en què la Unió Europea disposa de competències expresses, i en què el 
valor afegit i la necessitat d’acció són evidents, es pot concloure que els requisits per 
al compliment del principi de subsidiarietat resten garantits.

III. Conclusió
El projecte d’acte legislatiu s’ajusta al principi de subsidiarietat.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica els 
reglaments (UE) 1093/2010, pel qual es crea una autoritat europea 
de supervisió (Autoritat Bancària Europea); 1094/2010, pel qual 
es crea una autoritat europea de supervisió (Autoritat Europea 
d’Assegurances i Pensions de Jubilació); 1095/2010, pel qual es crea 
una autoritat europea de supervisió (Autoritat Europea de Valors 
i Mercats); 345/2013, sobre els fons de capital de risc europeus; 
346/2013, sobre els fons d’emprenedoria social europeus; 600/2014, 
relatiu als mercats d’instruments financers; 2015/760, sobre els 
fons d’inversió a llarg termini europeus; 2016/1011, sobre els 
índexs utilitzats com a referència en els instruments financers i en 
els contractes financers o per a mesurar la rendibilitat dels fons 
d’inversió, i 2017/1129, sobre el fullet que s’ha de publicar en cas 
d’oferta pública o admissió a cotització de valors en un mercat 
regulat
295-00188/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de 
la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva 2009/73/CE, sobre normes comunes per al mercat 
interior del gas natural
295-00189/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de 
la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell de modificació del 
Reglament (CE) 1073/2009, relatiu a les normes comunes d’accés al 
mercat internacional dels serveis d’autocars i autobusos
295-00190/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de 
la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.
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3. Tramitacions en curs

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant
360-00029/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 72139).
Acord: Mesa de la Diputació Permanent, 05.12.2017.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Em plau lliurar-te l’Informe anual sobre els drets dels infants 2017, tal i com es-

tableix la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, el qual exposa la situació de la infància a Catalunya amb relació als 
drets establerts per la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant i 
la legislació relativa a infància i adolescència.

En aquesta edició, l’informe ha posat el focus en la necessitat de potenciar les 
polítiques de primera acollida d’infants i adolescents i l’acolliment familiar; també 
es fa ressò de l’increment de menors estrangers no acompanyats nouvinguts a Ca-
talunya, i del fet que un 25% d’infants que viuen en risc de pobresa, i un 6% pateix 
una situació de privació material severa.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
aquest informe ha d’ésser objecte de debat parlamentari. En aquesta ocasió, us sug-
gereixo la possibilitat que la Comissió de la Infància sigui l’encarregada d’aquesta 
tasca.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, us 
saludo atentament,

Cordialment,

Barcelona, 30 de novembre de 2017
Rafael Ribó, síndic; M. Jesús Larios, adjunta per a la defensa dels drets dels in-

fants i adolescents

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/238894.pdf
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4. Informació

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contracte del servei d’autocar per als centres educatius i 
universitaris en el marc del conveni entre el Parlament de Catalunya i 
les diputacions per a la projecció institucional del Parlament
615-00005/11

DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA PRESIDENTA DEL PARLAMENT

Acord: Mesa de la Diputació Permanent, 05.12.2017

La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 5 de desembre de 
2017, ha acordat delegar a favor de la presidenta del Parlament les funcions relatives 
a l’adjudicació del contracte establertes per l’apartat 3 de l’article 151 del TRLCSP.

Contractació del servei de neteja de les dependències del Parlament 
de Catalunya
615-00011/11

DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA PRESIDENTA DEL PARLAMENT

Acord: Mesa de la Diputació Permanent, 05.12.2017

La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 5 de desembre de 
2017, ha acordat delegar a favor de la presidenta del Parlament les funcions relatives 
a l’adjudicació del contracte establertes per l’apartat 3 de l’article 151 del TRLCSP.

Contractació del servei de manteniment i reparació de les 
instal·lacions de climatització del Parlament (lot 1) i de la substitució 
dels equipaments autònoms de climatització que utilitzen gas 
refrigerant R-22 (lot 2)
615-00014/11

ANUNCI

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa de la Diputació Perma-

nent del Parlament de Catalunya, del 28 de novembre de 2017, per la qual s’acorda 
de convocar la licitació pública per a la contractació del servei de manteniment i re-
paració de les instal·lacions de climatització del Parlament (lot 1) i de la substitució 
dels equipaments autònoms de climatització que utilitzen gas refrigerant R-22 (lot 
2) (expedient núm. 615-00014/11)

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament d’Infraestructures, Equipa-

ments i Seguretat).

2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte: 
– Lot 1: Servei de manteniment i reparació de les instal·lacions de climatització 

del Parlament.
CPV: 50700000
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– Lot 2: Substitució dels equipaments autònoms de climatització que utilitzen 
gas refrigerant R-22.

CPV: 425000000

B. Durada: 
– Lot 1: El contracte té una durada de tres anys, amb la possibilitat de prorro-

gar-se fins a dos anys més com a màxim. No obstant això, el capítol 2 del lot 1 s’ha 
d’executar íntegrament durant els primers dotze mesos de contracte.

– Lot 2: El contracte té una durada de dotze mesos.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: sí.

4. Determinació del preu
a) Pressupost màxim de la licitació: 
Lot 1: Servei de manteniment i reparació de les instal·lacions de climatització del 

Parlament: 894.892,31 € (IVA no inclòs).
Lot 2: Substitució dels equipaments autònoms de climatització que utilitzen gas 

refrigerant R-22: 59.000,00 € (IVA no inclòs).
b) Valor estimat del contracte: 1.381.400,31 € (IVA no inclòs).

5. Garanties
a) Provisional: no se n’exigeix.
b) Definitiva: el 5% de l’import de l’adjudicació de cada lot.

6. Requisits específics del contractista 
Els requisits específics del contractista són els que estableix el plec de clàusules 

administratives.

7. Criteris de valoració
Lot 1: 
A. Criteris d’avaluació quantificables automàticament (de 0 a 51 punts).
– Oferta econòmica (de 0 a 51 punts).
B. Criteris d’avaluació no quantificables automàticament (de 0 a 49 punts).
Criteris d’avaluació no quantificables automàticament relatius al manteniment 

integral de les instal·lacions (capítol 1) (de 0 a 33 punts)
– Memòria executiva del capítol 1 (de 0 a 20 punts).
– Establiment de mesures de control i seguiment de l’execució i d’estalvi i gestió 

energètica amb relació al capítol 1 (de 0 a 5 punts).
– Serveis addicionals i millores proposades del capítol 1 (de 0 a 8 punts).
Criteris d’avaluació no quantificables automàticament relatius a l’execució de les 

tasques de manteniment correctiu i milloratiu de l’annex 3 del plec de prescripcions 
tècniques corresponent (capítol 2) (de 0 a 16 punts)

– Pla d’execució del capítol 2 (de 0 a 8 punts).
– Proposta de seguiment i control de l’execució del capítol 2 (de 0 a 5 punts).
– Serveis addicionals i millores proposades del capítol 2 (de 0 a 3 punts).

Lot 2: 
A. Criteris d’avaluació quantificables automàticament (de 0 a 55 punts).
– Oferta econòmica per a la substitució dels equipaments autònoms de climatit-

zació que utilitzen gas refrigerant R-22 (de 0 a 50 punts).
– Ampliació del període de garantia de dos anys i manteniment vinculat definit 

al plec de prescripcions tècniques corresponent (de 0 a 5 punts).
B. Criteris d’avaluació no quantificables automàticament (de 0 a 45 punts).
– Memòria tècnica (de 0 a 20 punts).
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– Pla executiu (de 0 a 15 punts).
– Pla de manteniment (de 0 a 10 punts).

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.
b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
d) Telèfon: 937 063 045.
e) Fax: 932 213 989.
f) Adreces electròniques: masala@parlament.cat i contractaciopublica@parla-

ment.cat.
g) Perfil de contractant: https://www.parlament.cat/contractacions.
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 3 de gener de 2018.
i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.

9. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 de gener de 2018.
b) Documentació que cal presentar: la que estableixen les clàusules 26, 27, 28, 29 

i 30 del plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: 
Entitat: Registre de la Secretaria General del Parlament de Catalunya.
Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
Horari del Registre: de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h, i els diven-

dres, de 9 h a 14 h i de 15 h a 17 h. Per a més informació, consulteu la pàgina web: 
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: quatre mesos.
e) Admissió de variants: no.

10. Obertura dels sobres B
L’acte públic d’obertura dels sobres B tindrà lloc el 16 de gener de 2018, a les 

12.30 h, al Palau del Parlament.

11. Altres informacions
La informació restant s’especifica en el plec de clàusules administratives i en els 

de prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis
Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part adjudicatària.

13. Data d’enviament de l’anunci al DOUE
La data d’enviament de l’anunci al DOUE és el 30 de novembre de 2017.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general

NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Acord: Mesa de la Diputació Permanent, 28.11.2017

La Mesa de la Diputació Permanent de Parlament, en la sessió tinguda el 28 de 
novembre de 2017, d’acord amb el que estableix la clàusula 17 del plec de clàusules 
administratives, que determina la composició de la mesa de contractació, ha acordat 
de nomenar-ne membres les persones següents: 

a) President: Xavier Muro, secretari general del Parlament, o, en substitució 
seva, Ferran Domínguez, director de l’Oficina de Contractació.

http://www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html
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b) Vocals: 
– Maria Guiu, oïdora de comptes, o, en substitució seva, Montse Rovira, coordi-

nadora de pressupostos i comptabilitat.
– Anna Casas o, en substitució seva, Mercè Arderiu, lletrades del Parlament.
– Maria Beascoa, coordinadora dels serveis del Departament d’Infraestructures, 

Equipaments i Seguretat o, en substitució seva, Christian Puig, arquitecte i gestor 
ambiental del dit Departament.

– Blai Lliso, tècnic d’instal·lacions del Departament d’Infraestructures, Equipa-
ments i Seguretat o, en substitució seva, Sandra Bosch, responsable de gestió i pla-
nificació del manteniment del dit Departament.

c) Secretària: Maria Sala, responsable de despesa i contractació i secretaria del 
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat o, en substitució seva, Feli 
Lora, secretària del dit Departament.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Contractació del subministrament i la instal·lació dels equipaments 
de climatització i ventilació de les ales nord i sud del Parlament 
de Catalunya (lot 1) i d’equipaments per a donar continuïtat a la 
instal·lació de climatització de la Direcció d’Estudis Parlamentaris (lot 
2), i de la substitució dels equipaments autònoms de climatització del 
Parlament que utilitzen gas refrigerant R-22 (lot 3)
620-00008/11

DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA PRESIDENTA DEL PARLAMENT

Acord: Mesa de la Diputació Permanent, 05.12.2017

La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 5 de desembre de 
2017, ha acordat delegar a favor de la presidenta del Parlament les funcions relatives 
a l’adjudicació del contracte establertes per l’apartat 3 de l’article 151 del TRLCSP.
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