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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 265/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el dret a 
l’avortament a les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran 
i l’educació afectivosexual
250-00087/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 12, 03.03.2022, DSPC-C 222

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 3 de març de 2022, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el dret a l’avortament a les regions sanitàries 
de Lleida i Alt Pirineu - Aran (tram. 250-00087/13), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 9610).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Assignar els recursos humans i materials necessaris per a assegurar la inter-

rupció voluntària de l’embaràs en tots els supòsits que estableix la llei a les regions 
sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran i a la resta de regions sanitàries.

b) Implantar un programa d’educació afectivosexual obligatori dels tres als setze 
anys a tots els centres educatius, tal com estableix la Llei orgànica 3/2020, del 29 de 
desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2022
El secretari en funcions en funcions de presidenta, Juli Fernàndez i Olivares; la  

vicepresidenta de la Comissió, Dolors Carreras Casany

Resolució 266/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment 
de la interrupció voluntària de l’embaràs en el sistema sanitari públic
250-00110/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 12, 03.03.2022, DSPC-C 222

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 3 de març de 2022, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el garantiment de la interrupció voluntària 
de l’embaràs en el sistema sanitari públic (tram. 250-00110/13), presentada pel Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana (reg. 9618).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar el reglament de desplegament de la Llei 9/2017, d’universalització 

de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la 
Salut, i garantir, d’acord amb l’article 2 d’aquesta llei, l’atenció de la salut sexual i 
reproductiva a totes les dones i persones embarassades que es troben a Catalunya, 
inclòs l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs.
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b) Anul·lar, per mitjà del Departament de Salut, els convenis públics o contractes 
amb els centres sanitaris en què es practica l’objecció de consciència contra la inter-
rupció voluntària de l’embaràs com a mandat institucional, en molts casos avalada 
pels patronats dels centres de què l’Església forma part.

c) Vetllar perquè no es produeixin objeccions de consciència institucionals con-
tra la pràctica de la interrupció voluntària de l’embaràs.

d) Garantir la interrupció voluntària de l’embaràs als hospitals de referència de 
cada regió sanitària amb l’objectiu que la sanitat pública assumeixi aquesta pràctica 
i no es derivi a centres privats i concertats.

e) Garantir centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva autoritzats a totes les 
regions sanitàries per als avortaments farmacològics.

f) Demanar al Ministeri d’Educació que impulsi el que estableix l’article 8 de la 
Llei orgànica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs, amb relació a la «incorporació de la salut sexual i repro-
ductiva en els programes curriculars de les carreres relacionades amb la medicina i 
les ciències de la salut, incloent-hi la recerca i la formació en la pràctica clínica de 
la interrupció voluntària de l’embaràs».

g) Demanar al Govern de l’Estat que aturi el projecte de modificació del Reial 
decret 831/2010, de garantia de la qualitat assistencial de la prestació a la interrupció 
voluntària de l’embaràs, que té per objecte que fins a les nou setmanes de gestació el 
mètode farmacològic sigui l’únic per a la interrupció voluntària de l’embaràs, i que 
s’informi les dones d’acord amb l’evidència científica perquè puguin decidir el mè-
tode per a interrompre l’embaràs.

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
El secretari en funcions en funcions de presidenta, Juli Fernàndez i Olivares; la  

vicepresidenta de la Comissió, Dolors Carreras Casany

1.15. Mocions

Moció 77/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat d’una 
represa econòmica justa, sostenible i equitativa del teixit empresarial 
i del món laboral
302-00099/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 249)

Havent-se detectat una errada a la Moció 77/XIV, publicada en el BOPC 249, cal 
fer-hi les correccions següents: 

A l’apartat 2
On hi diu: 
«[...] i que cal continuar avançant en la recuperació dels drets dels treballadors.»

hi ha de dir: 
«[...] i que cal continuar avançant en la recuperació dels drets dels treballadors, 

entre altres:»

A l’apartat 3
S’ha de suprimir el text següent: 
«3. El Parlament de Catalunya, amb relació a la recuperació dels drets treballa-

dors, insta el Govern a:»
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A l’apartat 4
On hi diu: 
«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant per una 

transició a una economia més equitativa i sostenible. En aquest sentit, l’insta a:»

hi ha de dir: 
«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant per una 

transició a una economia més equitativa i sostenible. En aquest sentit, l’insta a:»
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya
202-00035/12

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE RECERCA I UNIVERSITATS

A la Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats
El dia 1 d’octubre de 2020 es va nomenar la Ponència de la Comissió de Recerca 

i Universitats, integrada pels diputats David González Chanca, del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar; Pau Morales i Romero, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana; Judith Toronjo Nofuentes, del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, que en va ser designada ponent relatora; Manuel Jesús Acosta Elí-
as, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Dani Cornellà Detrell, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Lu-
cas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, Ignacio Martín 
Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i Alejandro Fernández Álvarez, del 
Grup Mixt.

Els dies 14 de setembre, 15 d’octubre i de novembre de 2021, de conformitat amb 
l’article 117.2 del Reglament del Parlament, s’han tingut les audiències d’organitza-
cions, grups socials i experts en el marc de la Ponència (BOPC 155, del dia 12 de 
novembre de 2021, pàgina 10).

La Ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit els dies 21 de febrer i 7 de març de 2022. Han assessorat la Ponèn-
cia el lletrat Ferran Domínguez García i l’assessora lingüística Marta Perxacs Mot-
gé, i l’ha assistida el gestor parlamentari Eduard Principal i Galí.

Una vegada tingudes les audiències i després d’haver estudiat la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya i les esmenes pre-
sentades, la Ponència ha establert l’Informe següent:

Proposició de llei de modificació de la llei 1/2003, d’universitats de 
catalunya (202-00035/12)

TEXT PRESENTAT

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte determinar un marc català dins del sistema de preus 

fixats per l’Estat en l’àmbit de les universitats, a fi de vetllar per l’accés universal a 
l’ensenyament universitari a Catalunya i dins de l’àmbit de competències de la Ge-
neralitat.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

PROPOSTA DE TÈCNICA LEGISLATIVA NÚMERO 1

Els Serveis Lingüístics i els Serveis Jurídics del Parlament, després d’estudiar 
l’article 1 del text de la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’univer-
sitats de Catalunya, formulen la següent proposta de tècnica legislativa que inclou 
els punts següents:



BOPC 258
11 de març de 2022

3.01.02. Proposicions de llei 11 

Article 1. Modificació de l’article 4 de la Llei 1/2003
S’afegeix una lletra, la j, a l’article 4 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’univer-

sitats de Catalunya, amb el text següent:
«j) La contribució a la reducció de les desigualtats socials i culturals i a la con-

secució de la igualtat entre els homes i les dones, facilitant a totes les persones amb 
voluntat i capacitat l’accés a la formació universitària reglada i a la formació profes-
sional permanent.»

Article 1 bis. Addició d’un article a la Llei 1/2003
S’afegeix un article, el 4 bis, a la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya, amb el text següent:
«Article 4 bis. Dret a l’ensenyament universitari i a la igualtat d’oportunitats
»1. Les persones que compleixin els requisits legalment establerts tenen dret a 

estudiar a la universitat, de conformitat amb els criteris que estableixin les universi-
tats en el marc de llurs competències. L’accés als diversos ensenyaments i titulacions 
que imparteixi la universitat s’establirà en funció de la programació general de l’en-
senyament superior, la demanda social de formació i la pròpia capacitat quant a les 
instal·lacions i el professorat.

»2. El Govern, per a garantir que ningú no resta exclòs de l’accés al sistema uni-
versitari català per raons econòmiques, absència de llibertat, problemes de salut o 
discapacitat o qualsevol altra circumstància, ha de dur a terme el desplegament nor-
matiu corresponent i impulsar polítiques d’igualtat per mitjà de l’oferta de beques, 
ajuts i crèdits als estudiants i del desenvolupament d’una política destinada a salvar 
les barreres socials, econòmiques i geogràfiques.»

Article 1 ter. Modificació de l’article 41 de la Llei 1/2003
S’afegeix un apartat, l’1 bis, a l’article 41 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 

d’universitats de Catalunya, amb el text següent:
«1 bis. El Govern ha d’articular mesures que facin més assequibles els preus de 

residència, menjador i transport.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de la proposta de tècnica legislativa número 1.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats 
de Catalunya
Es modifica l’article 117.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de 

Catalunya, com segueix:
Article 117. El finançament universitari
3. Correspon al Govern de la Generalitat aprovar els preus públics dels ensenya-

ments conduents a l’obtenció dels títols universitaris oficials i la resta de drets legal-
ment establerts.

Amb caràcter ordinari els preus públics dels ensenyaments conduents a l’obten-
ció dels títols universitaris oficials fixats per Decret de Presidència se situaran dins 
de la meitat inferior de la forquilla de preus prevista per cobrir els costos de l’ense-
nyament universitari en cada un dels apartats de l’article 81.3 b) de la Llei orgànica 
6/2001, del 21 de desembre, d’universitats.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació de l’article 2 que quedaria redactat de la següent manera:

«Article 2. Modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Ca-
talunya.

Es modifica l’article 117.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de 
Catalunya, com segueix:

Article 117. El finançament universitari.
3. En el marc de competència de la Generalitat correspon al Govern aprovar els 

preus públics dels ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols universitaris ofi-
cials i la resta de drets legalment establerts.

3 bis. Els preus dels serveis acadèmics universitaris seguiran un model de ta-
rifació social, amb reduccions pels trams de renda més baixos, però superiors als 
llindars de les beques de règim general. Els preus experimentaran una reducció pro-
gressiva durant els tres exercicis econòmics següents a l’aprovació d’aquesta llei, 
fins a assolir un únic preu en els estudis de grau igual al més baix dels actuals i un 
únic preu de màster igual al 70% de l’actual. Les reduccions anuals que es facin, 
aniran acompanyades dels recursos suficients per assumir-ho sense perjudicar l’es-
tabilitat pressupostària i la prestació del servei per part de les universitats.

3 ter. El Govern promourà majors ajuts en forma de beques a l’estudiantat, com 
també mesures que els facin més assequibles els preus de residència, menjador i 
transport.

3 quàter. Qualsevol impacte que es derivi de decisions preses per l’Administració 
general de l’Estat en matèria de preus universitaris, correspondrà a aquesta admi-
nistració l’aportació del finançament necessari per dur-ho a terme.»

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un nou cicle per Guanyar (2)
De supressió i addició a l’Article 2

Article 2. Modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Ca-
talunya

Es modifica l’article 117.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de 
Catalunya, com segueix:

«Article 117. El finançament universitari
3. Correspon al Govern de la Generalitat aprovar els preus públics dels ensenya-

ments conduents a l’obtenció dels títols universitaris oficials i la resta de drets legal-
ment establerts.

Amb caràcter ordinari els preus públics dels ensenyaments conduents a l’obten-
ció dels títols universitaris oficials fixats per Decret de Presidència se situaran dins 
de la meitat inferior de la forquilla de preus prevista per cobrir els costos de l’ense-
nyament universitari en cada un dels apartats de l’article 81.3.b de la Llei orgànica 
6/2001, del 21 de desembre, d’universitats.

3. En el marc de competència de la Generalitat correspon al Govern aprovar els 
preus públics dels ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols universitaris ofi-
cials i la resta de drets legalment establerts. Per tal de garantir l’equitat i impedir 
el càstig econòmic a l’estudiant no es podran establir recàrrecs o preus diferenciats 
per a segones i successives matrícules. Per promoure el bon aprofitament dels ense-
nyaments i evitar el malbaratament de recursos docents, el Govern de la Generalitat 
promourà que les Universitats Públiques estableixin de manera coordinada norma-
tives que regulin el progrés i la permanència dels estudiants a la Universitat.

3 bis. Els preus dels serveis acadèmics universitaris seguiran un model de ta-
rifació social, amb reduccions pels trams de renda més baixos, però superiors als 
llindars de les beques de règim general. Els preus experimentaran una reducció pro-
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gressiva durant els tres exercicis econòmics següents a l’aprovació d’aquesta llei, 
fins a assolir un únic preu en els estudis de grau igual al més baix dels actuals i un 
únic preu de màster igual al 70% de l’actual. Les reduccions anuals que es facin, 
aniran acompanyades dels recursos suficients per assumir-ho sense perjudicar l’es-
tabilitat pressupostària i la prestació del servei per part de les universitats.

3 ter. El Govern promourà majors ajuts en forma de beques a l’estudiantat, com 
també mesures que els facin més assequibles els preus de residència, menjador  
i transport.

3 quàter. Qualsevol impacte que es derivi de decisions preses per l’Administració 
general de l’Estat en matèria de preus universitaris, correspondrà a aquesta admi-
nistració l’aportació del finançament necessari per dur-ho a terme.»

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació de l’article 2

Article 2. Modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Ca-
talunya

«Es modifica l’article 117.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de 
Catalunya, com segueix:

Article 117. El finançament universitari
3. Correspon al Govern de la Generalitat aprovar els preus públics dels ensenya-

ments conduents a l’obtenció dels títols universitaris oficials i la resta de drets legal-
ment establerts.

Amb caràcter ordinari els preus públics dels ensenyaments conduents a l’obten-
ció dels títols universitaris oficials fixats pel Decret del departament competent per 
raó de la matèria, se situaran dins de la meitat inferior de la forquilla de preus que 
estableixi, d’acord amb l’article 81 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, la Conferència General de Política Universitària per cobrir els costos 
de la prestació del servei de l’ensenyament universitari.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no recomana l’adopció de l’esmena 3.
La Ponència recomana l’adopció d’una esmena transaccional entre les esmenes 

1 i 2 de modificació de l’article 2 i d’una nova disposició transitòria amb la següent 
redacció:

Article 2. Modificació de l’article 117 de la Llei 1/2003
1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 117 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’uni-

versitats de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
«3. Correspon al Govern d’aprovar els preus públics dels ensenyaments condu-

ents a l’obtenció dels títols universitaris oficials i la resta de drets legalment esta-
blerts, en el marc de les competències de la Generalitat.»

2. S’afegeix un apartat, el 3 bis, a l’article 117 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, amb el text següent:

«3 bis. Els preus dels serveis acadèmics universitaris han de seguir un model de 
tarifació social, amb reduccions en els trams de renda més baixos que siguin supe-
riors als llindars de les beques de règim general.»

Disposició transitòria. Reducció dels preus dels serveis acadèmics 
universitaris
Els preus dels serveis acadèmics universitaris s’han de reduir, de manera pro-

gressiva, durant els tres exercicis econòmics següents a l’aprovació d’aquesta llei 
fins a assolir un únic preu en els estudis de grau igual o inferior al preu més baix 
dels fixats pel Decret 300/2021, del 29 de juny, pel qual es fixen els preus dels ser-
veis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta 
de Catalunya per al curs 2021-2022, i un únic preu en els estudis de màster igual al 
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70% del preu fixat pel mateix decret. Les reduccions anuals que es facin han d’anar 
acompanyades dels recursos suficients per a assumir aquesta mesura sense perjudi-
car l’estabilitat pressupostària ni la prestació del servei per part de les universitats.

Addició de nous articles
Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un nou cicle per Guanyar (3)
D’addició d’un article 3

«Article 3. Modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Ca-
talunya

Es modifica l’article 90, epígraf i), de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universi-
tats de Catalunya, com segueix:

Article 90. Funcions respecte a la comunitat universitària
Corresponen al consell social, en relació amb els diferents sectors de la comuni-

tat universitària, les funcions següents:
[...]
i) Aprovar les normes que regulen el progrés i la permanència dels estudiants a la 

universitat, atenent les característiques dels diferents estudis, de manera que evitin 
la discriminació dels estudiants. Aquestes normes tindran en compte la dedicació a 
l’estudi de cada estudiant a temps complet o a temps parcial, així com les necessitats 
educatives dirigides per aquells estudiants que presentin característiques especials i 
les particularitats dels estudiants que procedeixin d’una universitat i que continuïn 
els seus estudis en una altra universitat receptora. Altrament, aquestes mesures no 
podran preveure en cap cas conseqüències de caràcter econòmic per l’estudiant.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència no recomana l’adopció de l’esmena 4.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un nou cicle per Guanyar (4)
D’addició d’un article 4

«Article 4. Modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Ca-
talunya

Es modifica l’article 131, epígraf g), de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Univer-
sitats de Catalunya, com segueix:

Article 131. Funcions de la Junta
1. Correspon a la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya:
[...]
g) Proposar les mesures pertinents per a garantir la coordinació universitària, 

en especial pel que fa al règim d’admissió i de permanència dels estudiants i les con-
validacions d’estudis.

Aquestes normatives tindran en compte la dedicació a l’estudi de cada estudiant 
a temps complet o a temps parcial, així com les necessitats educatives dirigides per 
aquells estudiants que presentin característiques especials i les particularitats dels 
estudiants que procedeixin d’una universitat i que continuïn els seus estudis en 
una altra universitat receptora. Altrament, aquestes mesures no podran preveure 
en cap cas conseqüències de caràcter econòmic per l’estudiant.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència no recomana l’adopció de l’esmena 5.
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TEXT PRESENTAT

Disposició transitòria
Amb caràcter transitori els preus públics dels ensenyaments conduents a l’ob-

tenció dels títols universitaris oficials fixats per Decret de Presidència se situaran 
dins els dos primers terços de la forquilla de preus prevista per cobrir els costos de 
l’ensenyament universitari en cada un dels apartats de l’article 81.3 b) de la Llei or-
gànica 6/2001, del 21 de desembre, d’universitats, durant els quatre anys posteriors 
a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De supressió total de la disposició transitòria

Disposició transitòria
Amb caràcter transitori els preus públics dels ensenyaments conduents a l’obten-

ció de títols universitaris oficials fixats per Decret de Presidència se situaran dins 
els dos primers terços de la forquilla de preus prevista per cobrir els costos de l’en-
senyament universitari en cada un dels apartats de l’article 81.3 b) de la Llei orgà-
nica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, durant els quatre anys posteriors a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 6.

TEXT PRESENTAT

Disposició derogatòria
Es deroguen quantes disposicions s’oposin, es contradiguin o siguin incompati-

bles amb el contingut d’aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

PROPOSTA DE TÈCNICA LEGISLATIVA NÚMERO 2

Els Serveis Lingüístics i els Serveis Jurídics del Parlament, després d’estudiar 
la disposició derogatòria del text de la proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya, formulen com a proposta de tècnica legislativa 
la supressió de la disposició derogatòria perquè el seu contingut és sobrer.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de la proposta de tècnica legislativa número 2.

TEXT PRESENTAT

Disposicions finals

Primera
Aquesta llei entrarà en vigor 20 dies després de la seva aprovació i publicació en 

el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Segona
L’afectació econòmica que eventualment produeixi aquesta llei sobre el pressu-

post no tindrà efectes fins a l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent 
a l’exercici pressupostari immediatament posterior a la data d’aprovació d’aquesta 
llei. La llei entrarà en vigor 20 dies després de ser aprovada.
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Tercera
S’autoritza el Govern de la Generalitat a dictar les disposicions necessàries per 

al desenvolupament i el compliment d’aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

PROPOSTA DE TÈCNICA LEGISLATIVA NÚMERO 3

Els Serveis Lingüístics i els Serveis Jurídics del Parlament, després d’estudiar les 
disposicions finals del text de la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya, formulen la següent proposta de tècnica legislativa que 
inclou els punts següents:

Disposicions finals

Primera. Habilitació pressupostària
L’afectació econòmica que eventualment produeixi aquesta llei sobre els pressu-

postos de la Generalitat té efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressu-
postos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Segona. Desplegament normatiu
S’autoritza el Govern a dictar les disposicions necessàries per a desplegar i exe-

cutar aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies d’haver estat publicada en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de la proposta de tècnica legislativa número 3.

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius
La pujada del 66% dels preus de les matrícules universitàries l’any 2012 ha tin-

gut uns efectes molt nocius per al conjunt de la societat catalana. Des que aquesta 
es dugué a terme, el nombre d’estudiants que accedeixen a les universitats catalanes 
ha disminuït gairebé cinc punts percentuals (del 48,2 al curs 2011-2012 fins al 43,5 
al curs 2017-2018) respecte a la població de divuit anys i ha provocat que Catalunya 
passés de ser la cinquena comunitat autònoma amb més estudiants universitaris a 
ser-ne la novena.

Aquest augment en el cost dels preus públics va provocar que Catalunya passés a 
ser la Comunitat Autònoma on és més car estudiar a la universitat. Això situa als qui 
estudien a Catalunya en clar desavantatge respecte a la resta d’estudiants de l’Estat 
Espanyol. Fins al punt que, estudiar el grau més barat de Catalunya costa més diners 
que estudiar el grau més car d’altres tretze Comunitats Autònomes.

El curs 2015-2016 la mitjana del preu del crèdit a l’Estat Espanyol era de 27,23€,  
mentre que a Catalunya es pagava a 41,17€. Aquestes dades no han variat des del 
curs esmentat a causa de la congelació de preus i, per tant, ens trobem que els estu-
diants han de pagar el 25% del cost de la matrícula, el més alt permès per l’adminis-
tració central, en comparació al 15% les comunitats que menys paguen.

Com a resposta a aquesta situació, diversos col·lectius universitaris s’han orga-
nitzat al voltant de la demanda de la rebaixa dels preus. D’entre aquests trobem el 
manifest conjunt de l’Associació Catalana de les Universitats Públiques (ACUP, for-
mada pels rectors de les 8 universitats públiques catalanes), el posicionament públic 
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del Consell d’Estudiants de les Universitats Catalanes i les diferents mobilitzacions 
convocades per sindicats estudiantils –fins a quatre en els darrers dos anys.

És per això que l’educació pública, en tant que columna vertebradora de la so-
cietat catalana, ha de ser universal, de qualitat i ha de treballar per la cohesió social 
i la igualtat d’oportunitats. Per tal que les universitats catalanes siguin el pilar fo-
namental de la construcció d’una societat més justa, s’ha de garantir l’accessibilitat  
i frenar l’expulsió dels estudiants per motius econòmics.

La rebaixa dels preus públics universitaris facilitaria l’accés als estudis supe-
riors, disminuint-ne la discriminació per motius socioeconòmics i generant una ma-
jor cohesió en termes socials. D’aquesta manera, s’aconseguiria reduir les barreres 
d’entrada i es fomentarien els mèrits i les capacitats personals com a garant d’accés 
a l’educació universitària.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació total de l’exposició de motius

A la vista de la evidència aportada per les dades i estudis realitzats en la matèria, 
tot i sabent que el principal obstacle per a l’accés a la formació superior són les di-
ficultats de caire socioeconòmic que es donen en les etapes prèvies de formació per 
obtenir les condicions necessàries per accedir als estudis universitaris, també cal 
assegurar que cap persona amb els requisits acadèmics d’accés, quedi exclosa per 
raons econòmiques.

A partir del curs 2020-21 el Govern de la Generalitat ha aprovat una reducció 
dels preus en un 30% dels graus i màsters envers els preus del curs 2019-20 (que 
eren els establerts el 2012-13 juntament amb una sistema de pagament per renda), i 
al curs 2021-22 una reducció addicional del preu dels màsters cap al preu del graus 
coeficient C (que és 27,67 €/crèdit). Igualment, es manté el pagament per renda en 
graus i màsters habilitants en dos trams de renda, que tenen una bonificació del 
80% i del 70% del preu per crèdit fixat.

Una de les principals polítiques de la Generalitat és garantir l’equitat en l’accés 
a l’educació superior. Les mesures recollides en l’actual Pla de Govern orientades a 
aquest objectiu són ambicioses, incorporen reduccions importants en els preus uni-
versitaris, però estan planificades per dur-se a terme al llarg de la legislatura.

L’ensenyament universitari té la consideració de servei per al bé públic i com 
a tal esdevé responsabilitat de l’administració, que no presta el servei directament 
sinó que ho fa, com pertoca a les necessitats de l’àmbit, a través de les institucions 
públiques autònomes que són les universitats i que, com a tals, han de tenir assegu-
rada la seva autonomia financera mitjançant la combinació d’un adequat sistema de 
finançament i d’uns ingressos per la prestació del servei. Només a Europa, la relació 
entre ambdós components és molt diversa, i ho és molt més a escala global. A es-
cala europea occidental, el nostre entorn socioeconòmic més proper, els extrems se 
situen en la gratuïtat aplicada en alguns països nòrdics i una taxa propera al cost 
real dels estudis a Anglaterra. El Regne Unit constitueix un cas de coexistència dels 
dos extrems dins un sistema comú; mentre que Anglaterra té el preu públic més ele-
vat d’Europa Occidental, Escòcia ha optat per la completa gratuïtat. Des d’aquesta 
perspectiva, l’adopció d’un preu respon essencialment a la disponibilitat de recur-
sos públics i al model social. En tot cas, el model de preus universitaris majoritari 
en aquests països de l’Europa occidental és el de l’adopció d’un preu/taxa únic de 
matrícula universitària.

El paper nuclear que ocupa l’educació universitària en l’estratègia de desenvo-
lupament de tots els països avançats fa que, per justícia social i també per eficièn-
cia social, és imprescindible garantir les majors cotes d’equitat en l’accés a la uni-
versitat. L’assegurament de l’equitat en l’accés té diferents components, que sempre 
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 basats en la identificació d’una situació econòmica desafavorida amb relació a la 
mitjana del país. En primer lloc, el sistema estatal de beques de règim general ga-
ranteix el dret a la matrícula gratuïta pels ciutadans amb ingressos per sota dels 
llindars establerts, comuns a tot l’estat. Aquest sistema és positiu però molt limitat: 
en extensió, perquè els llindars de pobresa a la societat catalana són superiors a la 
mitjana espanyola, de manera que ciutadans necessitats a Catalunya poden no estar 
coberts pel dret a la beca de règim general per trobar-se en nivells de renda supe-
riors als llindars, i també limitat en intensitat, per no cobrir adequadament el cost 
d’oportunitat, amb unes beques salari insuficients, quan el ciutadà ha d’optar per 
deixar un treball que necessita per a poder cursar estudis universitaris. Qualsevol 
iniciativa de fixació dels preus públics ha de contemplar, també els recursos que cal 
destinar a l’assegurament de l’equitat en l’accés. Mentre es mantingui la referència 
espanyola en la fixació dels llindars per a l’accés a la beca de règim general i a la 
beca-salari, caldrà mantenir reduccions de preus i ajuts específics pel segment de 
població amb ingressos per sobre els llindars de règim general però baixos en el 
context català.

En qualsevol cas, l’evolució des de la situació actual fins els objectius que s’esta-
bleixen en aquesta ILP requereix de la temporalització de l’assignació dels recursos 
econòmics addicionals necessaris en els diferents exercicis econòmics de la legisla-
tura, com preveu ja el Pla de Govern.

Els objectius finals són l’assoliment d’un sistema d’ajuts per reducció de preus i 
per dotació addicional de beques-salari que garanteixi l’equitat en l’accés pels ni-
vells inferiors de renda i l’establiment d’un preu únic per a tots els estudis de grau i 
tots els de màster, equivalent en el grau al preu actualment menor. Per això la pro-
posta implica una aproximació gradual, atès l’impacte pressupostari sobre els in-
gressos de les universitats i la necessitat d’aportació, per compensar-ho, de major 
finançament des del Pressupost de la Generalitat.

En aquest context, per assegurar l’objectiu exposat i per avançar en el que preveu 
el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement aprovat pel Govern al juny de 
2020, es fa aquesta proposta.

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar (1)
De supressió i addició a l’Exposició de motius

Exposició de motius
La pujada del 66% dels preus de les matrícules universitàries l’any 2012 ha tin-

gut uns efectes molt nocius per al conjunt de la societat catalana. Des que aquesta 
es dugué a terme, el nombre d’estudiants que accedeixen a les universitats catalanes 
ha disminuït gairebé cinc punts percentuals (del 48,2 al curs 2011-2012 fins al 43,5 
al curs 2017-2018) respecte a la població de divuit anys i ha provocat que Catalunya 
passés de ser la cinquena comunitat autònoma amb més estudiants universitaris a 
ser-ne la novena.

Aquest augment en el cost dels preus públics va provocar que Catalunya passés a 
ser la Comunitat Autònoma on és més car estudiar a la universitat. Això situa als qui 
estudien a Catalunya en clar desavantatge respecte a la resta d’estudiants de l’Estat 
Espanyol. Fins al punt que, estudiar el grau més barat de Catalunya costa més diners 
que estudiar el grau més car d’altres tretze Comunitats Autònomes.

El curs 2015-2016 la mitjana del preu del crèdit a l’Estat Espanyol era de 27,23€, 
mentre que a Catalunya es pagava a 41,17€. Aquestes dades no han variat des del 
curs esmentat a causa de la congelació de preus i, per tant, ens trobem que els estu-
diants han de pagar el 25% del cost de la matrícula, el més alt permès per l’adminis-
tració central, en comparació al 15% les comunitats que menys paguen.

Com a resposta a aquesta situació, diversos col·lectius universitaris s’han orga-
nitzat al voltant de la demanda de la rebaixa dels preus. D’entre aquests trobem el 
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manifest conjunt de l’Associació Catalana de les Universitats Públiques (ACUP, for-
mada dels rectors de les 8 universitats públiques catalanes), el posicionament públic 
del Consell d’Estudiants de les Universitats Catalanes i les diferents mobilitzacions 
convocades per sindicats estudiantils –fins a quatre en els darrers dos anys.

És per això que l’educació pública, en tant que columna vertebradora de la so-
cietat catalana, ha de ser universal, de qualitat i ha de treballar per la cohesió social 
i la igualtat d’oportunitats. Per tal que les universitats catalanes siguin el pilar fona-
mental de la construcció d’una societat més justa, s’ha de garantir l’accessibilitat i 
frenar l’expulsió dels estudiants per motius econòmics.

La rebaixa dels preus públics universitaris facilitaria l’accés als estudis supe-
riors, disminuint-ne la discriminació per motius socioeconòmics i generant una ma-
jor cohesió en termes socials. D’aquesta manera, s’aconseguiria reduir les barreres 
d’entrada i es fomentarien els mèrits i les capacitats personals com a garant d’accés 
a l’educació universitària.

A la vista de la evidència aportada per les dades i estudis realitzats en la matèria, 
tot i sabent que el principal obstacle per a l’accés a la formació superior són les di-
ficultats de caire socioeconòmic que es donen en les etapes prèvies de formació per 
obtenir les condicions necessàries per accedir als estudis universitaris, també cal 
assegurar que cap persona amb els requisits acadèmics d’accés, quedi exclosa per 
raons econòmiques.

A partir del curs 2020-21 el Govern de la Generalitat ha aprovat una reducció 
dels preus en un 30% dels graus i màsters envers els preus del curs 2019-20 (que 
eren els establerts el 2012-13 juntament amb una sistema de pagament per renda), i 
al curs 2021-22 una reducció addicional del preu dels màsters cap al preu del graus 
coeficient C (que és 27,67 €/crèdit). Igualment, es manté el pagament per renda en 
graus i màsters habilitants en dos trams de renda, que tenen una bonificació del 
80% i del 70% del preu per crèdit fixat.

Una de les principals polítiques de la Generalitat és garantir l’equitat en l’accés 
a l’educació superior. Les mesures recollides en l’actual Pla de Govern orientades a 
aquest objectiu són ambicioses, incorporen reduccions importants en els preus uni-
versitaris, però estan planificades per dur-se a terme al llarg de la legislatura.

L’ensenyament universitari té la consideració de servei per al bé públic i com 
a tal esdevé responsabilitat de l’administració, que no presta el servei directament 
sinó que ho fa, com pertoca a les necessitats de l’àmbit, a través de les institucions 
públiques autònomes que són les universitats i que, com a tals, han de tenir assegu-
rada la seva autonomia financera mitjançant la combinació d’un adequat sistema de 
finançament i d’uns ingressos per la prestació del servei. Només a Europa, la relació 
entre ambdós components és molt diversa, i ho és molt més a escala global. A es-
cala europea occidental, el nostre entorn socioeconòmic més proper, els extrems se 
situen en la gratuïtat aplicada en alguns països nòrdics i una taxa propera al cost 
real dels estudis a Anglaterra. El Regne Unit constitueix un cas de coexistència dels 
dos extrems dins un sistema comú; mentre que Anglaterra té el preu públic més ele-
vat d’Europa Occidental, Escòcia ha optat per la completa gratuïtat. Des d’aquesta 
perspectiva, l’adopció d’un preu respon essencialment a la disponibilitat de recur-
sos públics i al model social. En tot cas, el model de preus universitaris majoritari 
en aquests països de l’Europa occidental és el de l’adopció d’un preu/taxa únic de 
matrícula universitària.

El paper nuclear que ocupa l’educació universitària en l’estratègia de desenvo-
lupament de tots els països avançats fa que, per justícia social i també per eficiència 
social, és imprescindible garantir les majors cotes d’equitat en l’accés a la universi-
tat. L’assegurament de l’equitat en l’accés té diferents components, que sempre basats 
en la identificació d’una situació econòmica desafavorida amb relació a la mitjana 
del país. En primer lloc, el sistema estatal de beques de règim general garanteix el 
dret a la matrícula gratuïta pels ciutadans amb ingressos per sota dels llindars esta-
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blerts, comuns a tot l’estat. Aquest sistema és positiu però molt limitat: en extensió, 
perquè els llindars de pobresa a la societat catalana són superiors a la mitjana es-
panyola, de manera que ciutadans necessitats a Catalunya poden no estar coberts 
pel dret a la beca de règim general per trobar-se en nivells de renda superiors als 
llindars, i també limitat en intensitat, per no cobrir adequadament el cost d’oportu-
nitat, amb unes beques salari insuficients, quan el ciutadà ha d’optar per deixar un 
treball que necessita per a poder cursar estudis universitaris. Qualsevol iniciativa de 
fixació dels preus públics ha de contemplar, també els recursos que cal destinar a 
l’assegurament de l’equitat en l’accés. Mentre es mantingui la referència espanyola 
en la fixació dels llindars per a l’accés a la beca de règim general i a la beca-salari, 
caldrà mantenir reduccions de preus i ajuts específics pel segment de població amb 
ingressos per sobre els llindars de règim general però baixos en el context català.

En qualsevol cas, l’evolució des de la situació actual fins els objectius que s’esta-
bleixen en aquesta ILP requereix de la temporalització de l’assignació dels recursos 
econòmics addicionals necessaris en els diferents exercicis econòmics de la legisla-
tura, com preveu ja el Pla de Govern.

Els objectius finals són l’assoliment d’un sistema d’ajuts per reducció de preus i 
per dotació addicional de beques-salari que garanteixi l’equitat en l’accés pels ni-
vells inferiors de renda i l’establiment d’un preu únic per a tots els estudis de grau i 
tots els de màster, equivalent en el grau al preu actualment menor. Per això la pro-
posta implica una aproximació gradual, atès l’impacte pressupostari sobre els in-
gressos de les universitats i la necessitat d’aportació, per compensar-ho, de major 
finançament des del Pressupost de la Generalitat.

En aquest context, per assegurar l’objectiu exposat i per avançar en el que preveu 
el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement aprovat pel Govern al juny de 
2020, es fa aquesta proposta.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 7 i 8.

PROPOSTA DE TÈCNICA LEGISLATIVA NÚMERO 4

Els Serveis Lingüístics i els Serveis Jurídics del Parlament, després d’estudiar 
l’exposició de motius del text de la proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya, formulen la següent proposta de tècnica legis-
lativa que fa la revisió tècnica i lingüística següent:

Exposició de motius
L’ensenyament universitari té la consideració de servei per al bé públic i, com 

a tal, esdevé una responsabilitat de l’Administració. Aquest servei no el presta di-
rectament, sinó que ho fa, com pertoca a les necessitats de l’àmbit, per mitjà de les 
universitats, que són institucions públiques autònomes i, per tant, han de tenir as-
segurada llur autonomia financera mitjançant la combinació d’un sistema de finan-
çament adequat i d’uns ingressos per a la prestació del servei. Només a Europa, la 
relació entre ambdós components és molt diversa, i ho és molt més a escala global. 
A l’Europa occidental, que és l’entorn socioeconòmic més proper a Catalunya, els 
extrems se situen en la gratuïtat aplicada en alguns països nòrdics i en una taxa pro-
pera al cost real dels estudis a Anglaterra. El Regne Unit és un cas de coexistència 
dels dos extrems dins un sistema comú, ja que, mentre que Anglaterra té el preu 
públic més elevat de l’Europa occidental, Escòcia ha optat per la plena gratuïtat de 
l’ensenyament universitari. Des d’aquesta perspectiva, l’adopció d’un preu respon 
essencialment a la disponibilitat de recursos públics i al model social. En tot cas, el 
model de preus universitaris majoritari en aquests països de l’Europa occidental és 
el d’adopció d’un preu o una taxa únics de matrícula universitària.

El paper central que té l’educació universitària en l’estratègia de desenvolupa-
ment de tots els països avançats fa que, per justícia social i també per eficiència so-
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cial, sigui imprescindible de garantir els nivells més elevades d’equitat en l’accés a 
la universitat. Aquest garantiment consta de diversos components, que sempre han 
de tenir present la identificació d’una situació econòmica desfavorida amb relació a 
la mitjana del país.

Un dels principals obstacles per a assolir la dita equitat són les dificultats socio-
econòmiques que es donen en les etapes prèvies als estudis universitaris. Per això, 
tota iniciativa que promogui mesures per a combatre aquest tipus de situacions, com 
ara la fixació de preus públics basats en tarifació social, ha de tenir en compte els 
recursos que s’han de destinar per a assegurar l’equitat en l’accés.

El sistema estatal de beques de règim general garanteix el dret a la matrícula 
gratuïta per als ciutadans amb ingressos per sota dels llindars establerts, comuns a 
tot l’Estat. Aquest sistema és positiu, però molt limitat, tant en extensió, ja que els 
llindars de pobresa en la societat catalana són superiors a la mitjana espanyola, de 
manera que ciutadans de Catalunya que tenen dificultats econòmiques poden no es-
tar coberts pel dret a la beca de règim general perquè es troben en nivells de renda 
superiors als llindars, com també en intensitat, pel fet que no cobreix adequadament 
el cost d’oportunitat, amb unes beques salari insuficients quan els ciutadans han 
d’optar per deixar un treball que necessiten per a poder cursar estudis universitaris.

Mentre es mantingui la referència espanyola en la fixació dels llindars per a l’ac-
cés a la beca de règim general i a la beca salari, caldrà mantenir reduccions de preus 
i ajuts específics per al segment de població amb ingressos per sobre dels llindars de 
règim general, però que són baixos en el context català.

Aquesta llei modifica diversos articles de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’uni-
versitats de Catalunya, per tal de recollir més clarament el dret a l’ensenyament uni-
versitari i a la igualtat d’oportunitats, i encomana al Govern d’articular mesures que 
facin més assequibles els preus de residència, menjador i transport. A més, indica 
que els preus dels serveis acadèmics universitaris han de seguir un model de tarifa-
ció social, amb reduccions en els trams de renda més baixos que siguin superiors als 
llindars de les beques de règim general, i estableix que els preus dels serveis acadè-
mics universitaris s’han de reduir, de manera progressiva, durant els tres exercicis 
econòmics següents a l’aprovació de la Llei.

Palau del Parlament, 7 de març de 2022
David González Chanca, GP PSC-Units; Pau Morales i Romero, GP ERC; Ju-

dith Toronjo Nofuentes, GP JxCat; Manuel Jesús Acosta Elías, GP VOX; Dani Cor-
nellà Detrell, GP CUP-NCG; Lucas Silvano Ferro Solé, GP ECP; Ignacio Martín 
Blanco, GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez, GM, diputats

Predictamen

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya

Exposició de motius
L’ensenyament universitari té la consideració de servei per al bé públic i, com 

a tal, esdevé una responsabilitat de l’Administració. Aquest servei no el presta di-
rectament, sinó que ho fa, com pertoca a les necessitats de l’àmbit, per mitjà de les 
universitats, que són institucions públiques autònomes i, per tant, han de tenir as-
segurada llur autonomia financera mitjançant la combinació d’un sistema de finan-
çament adequat i d’uns ingressos per a la prestació del servei. Només a Europa, la 
relació entre ambdós components és molt diversa, i ho és molt més a escala global. 
A l’Europa occidental, que és l’entorn socioeconòmic més proper a Catalunya, els 
extrems se situen en la gratuïtat aplicada en alguns països nòrdics i en una taxa pro-
pera al cost real dels estudis a Anglaterra. El Regne Unit és un cas de coexistència 
dels dos extrems dins un sistema comú, ja que, mentre que Anglaterra té el preu 
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públic més elevat de l’Europa occidental, Escòcia ha optat per la plena gratuïtat de 
l’ensenyament universitari. Des d’aquesta perspectiva, l’adopció d’un preu respon 
essencialment a la disponibilitat de recursos públics i al model social. En tot cas, el 
model de preus universitaris majoritari en aquests països de l’Europa occidental és 
el d’adopció d’un preu o una taxa únics de matrícula universitària.

El paper central que té l’educació universitària en l’estratègia de desenvolupa-
ment de tots els països avançats fa que, per justícia social i també per eficiència so-
cial, sigui imprescindible de garantir els nivells més elevades d’equitat en l’accés a 
la universitat. Aquest garantiment consta de diversos components, que sempre han 
de tenir present la identificació d’una situació econòmica desfavorida amb relació a 
la mitjana del país.

Un dels principals obstacles per a assolir la dita equitat són les dificultats socio-
econòmiques que es donen en les etapes prèvies als estudis universitaris. Per això, 
tota iniciativa que promogui mesures per a combatre aquest tipus de situacions, com 
ara la fixació de preus públics basats en tarifació social, ha de tenir en compte els 
recursos que s’han de destinar per a assegurar l’equitat en l’accés.

El sistema estatal de beques de règim general garanteix el dret a la matrícula 
gratuïta per als ciutadans amb ingressos per sota dels llindars establerts, comuns a 
tot l’Estat. Aquest sistema és positiu, però molt limitat, tant en extensió, ja que els 
llindars de pobresa en la societat catalana són superiors a la mitjana espanyola, de 
manera que ciutadans de Catalunya que tenen dificultats econòmiques poden no es-
tar coberts pel dret a la beca de règim general perquè es troben en nivells de renda 
superiors als llindars, com també en intensitat, pel fet que no cobreix adequadament 
el cost d’oportunitat, amb unes beques salari insuficients quan els ciutadans han 
d’optar per deixar un treball que necessiten per a poder cursar estudis universitaris.

Mentre es mantingui la referència espanyola en la fixació dels llindars per a l’ac-
cés a la beca de règim general i a la beca salari, caldrà mantenir reduccions de preus 
i ajuts específics per al segment de població amb ingressos per sobre dels llindars de 
règim general, però que són baixos en el context català.

Aquesta llei modifica diversos articles de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’uni-
versitats de Catalunya, per tal de recollir més clarament el dret a l’ensenyament uni-
versitari i a la igualtat d’oportunitats, i encomana al Govern d’articular mesures que 
facin més assequibles els preus de residència, menjador i transport. A més, indica 
que els preus dels serveis acadèmics universitaris han de seguir un model de tarifa-
ció social, amb reduccions en els trams de renda més baixos que siguin superiors als 
llindars de les beques de règim general, i estableix que els preus dels serveis acadè-
mics universitaris s’han de reduir, de manera progressiva, durant els tres exercicis 
econòmics següents a l’aprovació de la Llei.

Article 1. Modificació de l’article 4 de la Llei 1/2003
S’afegeix una lletra, la j, a l’article 4 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’univer-

sitats de Catalunya, amb el text següent:
«j) La contribució a la reducció de les desigualtats socials i culturals i a la con-

secució de la igualtat entre els homes i les dones, facilitant a totes les persones amb 
voluntat i capacitat l’accés a la formació universitària reglada i a la formació profes-
sional permanent.»

Article 2. Addició d’un article a la Llei 1/2003
S’afegeix un article, el 4 bis, a la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya, amb el text següent:
«Article 4 bis. Dret a l’ensenyament universitari i a la igualtat d’oportunitats
»1. Les persones que compleixin els requisits legalment establerts tenen dret a 

estudiar a la universitat, de conformitat amb els criteris que estableixin les universi-
tats en el marc de llurs competències. L’accés als diversos ensenyaments i titulacions 
que imparteixi la universitat s’establirà en funció de la programació general de l’en-
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senyament superior, la demanda social de formació i la pròpia capacitat quant a les 
instal·lacions i el professorat.

»2. El Govern, per a garantir que ningú no resta exclòs de l’accés al sistema uni-
versitari català per raons econòmiques, absència de llibertat, problemes de salut o 
discapacitat o qualsevol altra circumstància, ha de dur a terme el desplegament nor-
matiu corresponent i impulsar polítiques d’igualtat per mitjà de l’oferta de beques, 
ajuts i crèdits als estudiants i del desenvolupament d’una política destinada a salvar 
les barreres socials, econòmiques i geogràfiques.»

Article 3. Modificació de l’article 41 de la Llei 1/2003
S’afegeix un apartat, l’1 bis, a l’article 41 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 

d’universitats de Catalunya, amb el text següent:
«1 bis. El Govern ha d’articular mesures que facin més assequibles els preus de 

residència, menjador i transport.»

Article 4. Modificació de l’article 117 de la Llei 1/2003
1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 117 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’uni-

versitats de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
«3. Correspon al Govern d’aprovar els preus públics dels ensenyaments condu-

ents a l’obtenció dels títols universitaris oficials i la resta de drets legalment esta-
blerts, en el marc de les competències de la Generalitat.»

2. S’afegeix un apartat, el 3 bis, a l’article 117 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, amb el text següent:

«3 bis. Els preus dels serveis acadèmics universitaris han de seguir un model de 
tarifació social, amb reduccions en els trams de renda més baixos que siguin supe-
riors als llindars de les beques de règim general.»

Disposició transitòria. Reducció dels preus dels serveis acadèmics 
universitaris

Els preus dels serveis acadèmics universitaris s’han de reduir, de manera pro-
gressiva, durant els tres exercicis econòmics següents a l’aprovació d’aquesta llei 
fins a assolir un únic preu en els estudis de grau igual o inferior al preu més baix 
dels fixats pel Decret 300/2021, del 29 de juny, pel qual es fixen els preus dels ser-
veis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta 
de Catalunya per al curs 2021-2022, i un únic preu en els estudis de màster igual al 
70% del preu fixat pel mateix decret. Les reduccions anuals que es facin han d’anar 
acompanyades dels recursos suficients per a assumir aquesta mesura sense perjudi-
car l’estabilitat pressupostària ni la prestació del servei per part de les universitats.

Disposicions finals

Primera. Habilitació pressupostària
L’afectació econòmica que eventualment produeixi aquesta llei sobre els pressu-

postos de la Generalitat té efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressu-
postos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Segona. Desplegament normatiu
S’autoritza el Govern a dictar les disposicions necessàries per a desplegar i exe-

cutar aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies d’haver estat publicada en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.



BOPC 258
11 de març de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 24

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat 
d’un nou finançament just
302-00103/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37982; 38274; 38279; 38292; 38295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

08.03.2022

Reg. 38719, 38800 / Coneixement: Presidència del Parlament, 09.03.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 37982)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessi-
tat d’un nou finançament just (tram. 302-00103/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

Preliminar núm. 1. El Parlament de Catalunya afirma que la redistribució de la 
renda, que fan possible la recaptació tributària i les polítiques de benestar social, 
és una eina fonamental per assolir una societat espanyola més justa, pròspera i de-
mocràtica.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

Preliminar núm. 2. El Parlament de Catalunya constata la seva estranyesa pel 
fet que formacions polítiques que s’autodenominen d’esquerres se sumin al joc de la 
insolidaritat fiscal, propi de partits d’ultradreta com la Lega Nord de Matteo Sal-
vini, fent seu i beneint implícitament el discurs separador que considera alienes les 
persones treballadores que no viuen a Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 38274)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Riba Colom, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’un nou finançament just (tram. 302-
00103/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 8

8. Garantir un fiançament just i suficient, mitjançant un model de relacions eco-
nòmiques i financeres entre el Govern Central i les Comunitats Autònomes que propi-
ciï un reequilibri necessari de recursos, actuals i els que resultin de noves figures fis-
cals, fonamentat en la millor distribució dels recursos tributaris del conjunt del país,  
en la simplificació i unificació dels diferents fons actuals per assolir un model d’ani-
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vellament parcial propi d’un model de finançament territorial de cultura federal i 
en el desenvolupament d’una major autonomia financera per augmentar la respon-
sabilitat pròpia.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 9

9. Desenvolupar plenament l’Agència Tributaria de Catalunya tot garantint els 
mecanismes de coordinació i col·laboració perquè puguin funcionar en un model 
de finestreta única, mitjançant la materialització d’un consorci amb l’administració 
tributària de l’estat d’acord amb l’establert a l’article 204.2 de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Riba Colom, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 

CICLE PER GUANYAR 

(REG. 38279)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’un nou finançament just 
(tram. 302-00103/13).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició al punt 2

2. El Parlament de Catalunya manifesta que cal més sobirania fiscal i més sufi-
ciència sobirania econòmica.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió al punt 7

7. Plantejar com a base del nou model que acabi amb la competència deslleial  
i amb els paradisos fiscals dins del nostre país.

Palau del Parlament, 7 de març de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 38292)

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

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
necessitat d’un nou finançament just (tram. 302-00103/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou punt 3 bis

3.bis El Parlament de Catalunya denuncia que l’actual sistema de finançament 
es un element estructural del procés de re-centralització i dumping fiscal impulsat 
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per les elits econòmics de l’estat i que lluny de redistribuir recursos, assegura els 
privilegis i beneficis fiscals dels més rics.

Palau del Parlament, 7 de març de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 38295, 38719, 38800)

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

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la ne-
cessitat d’un nou finançament just (tram. 302-00103/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya constata que l’actual sistema de finançament es un 
model caduc, obsolet i opac que no distribueix adequadament els recursos en base 
a criteris de renda, població o esforç fiscal.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició del punt 2

2. El Parlament de Catalunya manifesta que a Catalunya li cal més plena sobira-
nia fiscal i més suficiència econòmica.»

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya considera que es responsabilitat del Govern de 
l’Estat, en el marc dels mecanismes de revisió del sistema establerts a la Llei Orgà-
nica de Finançament, fer una proposta que corregeixi les disfuncions de l’actual 
sistema de finançament»

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 5

5. Aprofitar els treballs de la Comissió d’Estudi del deute històric de l’Estat amb 
Catalunya per a concretar, quantificar i denunciar la discriminació sistemàtica de 
l’Estat en matèria de finançament i infraestructures.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 7

7. Exigir a el Govern de l’Estat que acabi amb la competència deslleial i els pa-
radisos fiscals dintre de l’Estat Espanyol.

Palau del Parlament, 7 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estat 
de l’educació
302-00104/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 38275; 38288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 38275)

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

Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’estat de l’educació (tram. 302-00104/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Dissenyar un pla per retirar i substituir progressivament els més de mil barra-
cons existents en centres educatius de tota Catalunya en un termini màxim de 2 anys, 
preveient els recursos pressupostaris suficients a tal efecte.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 6

6. Treballar perquè els ajuntaments dels municipis on calgui edificar nous cen-
tres escolars cedeixin els solars adients per a fer-ho possible, previ compromís del 
Departament, tot vetllant perquè no apareguin demores que ajornin innecessària-
ment els projectes.

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 38288)

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, 
presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’estat de l’educació (tram. 302-00104/13).

Enmienda 1
GP de VOX en Cataluña
De supresión y adición en el punto 8

8) Instaurar, als efectes de la preinscripció, una zona escolar municipal única 
que permeti als pares i mares triar l’escola que considerin més convenient d’entre 
totes les existents al seu municipi de residència a la regió, com la manera més útil 
tant d’incrementar la llibertat de les famílies per escollir l’educació que volen per 
als fills i filles, com d’eliminar l’excessiva concentració de certs perfils d’alumnes 
en determinades escoles.
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Enmienda 2
GP de VOX en Cataluña
D’addició en el punto 9

9) Defensa el dret, en el marc d’un model equilibrat de conjunció lingüística, de 
tots els ciutadans de Catalunya a escolaritzar-se en la seva llengua materna d’entre 
les oficials a la nostra comunitat, especialment a l’etapa infantil i primària, quan 
l’ensenyament en llengua materna resulta determinant per al bon desenvolupament 
i el rendiment escolar de l’infant garantint així el dret a ser educat en espanyol en 
qualsevol punt del territori nacional.

Enmienda 3
GP de VOX en Cataluña
D’addició en el punto 10

10) Insta el Govern de la Generalitat a aplicar sense més dilacions la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que fixa en un 25% el mínim d’hores 
lectives en castellà per a tots els cursos d’educació infantil, primària i secundària  
i treballar per garantir l’educació en espanyol.

Palacio del Parlamento, 7 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’exclusió 
financera
302-00106/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37981; 38226; 38254; 38276; 38289; 38293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.03.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 37981)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’exclusió financera (tram. 302-00106/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

Preliminar. El Parlament de Catalunya constata que les persones grans, que 
 viuen un moment de la seva vida en què són vulnerables i són víctimes propiciatò-
ries de tot tipus d’abusos, han de ser capaces de gestionar els seus diners, que són 
la garantia última del seu benestar, de manera conscient i sense ser forçats a utilit-
zar sistemes informàtics que no tenen cap obligació de saber entendre i que poden 
posar en perill, per la immoralitat d’algunes altres persones o per errors propis, la 
integritat dels seus estalvis.

Palau del Parlament, 2 de març de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 38226)

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

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’exclusió financera (tram. 302-00106/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 1 bis

1.bis També es treballaran propostes relació a la bretxa digital, per garantir que 
la ciutadania pugui disposar d’atenció personalitzada a les oficines i d’atenció tele-
fònica directe que faciliti la igualtat d’accés als serveis bancaris amb independència 
dels dominis tecnològics individuals.

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
D’addicció d’un paràgraf del punt 3

Recolzar les mesures proposades pel Govern de la Generalitat destinades a ga-
rantir l’accés als serveis bancaris bàsics a través d’un servei de caixer automàtic 
de proximitat, amb independència del municipi de residència. Així com a disposar 
d’atenció personalitzada en les oficines i d’accés a operadores de telefonia personals 
i gratuïtes que garanteixin la igualtat de tracte i accés amb independència dels do-
minis tecnològics individuals.

Palau del Parlament, 7 de març de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 

CICLE PER GUANYAR (REG. 38254)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre l’exclusió financera (tram. 302-00106/13).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 1

1. Treballar propostes que permetin revertir la situació i garantir la inclusió fi-
nancera de la ciutadania per garantir l’accés als serveis bancaris bàsics a través d’un 
servei de caixer automàtic de proximitat, amb independència del municipi de resi-
dència, assegurant que són les entitats financeres qui n’assumeixen el cost i no supo-
sa una transferència de recursos públics.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició d’un punt 2bis

2bis. Treballar per garantir que l’ICF es converteix en una banca pública comer-
cial democràtica.
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Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 3

3. Recolzar les mesures proposades pel Govern de la Generalitat destinades a 
garantir l’accés als serveis bancaris bàsics a través d’un servei de caixer automàtic 
de proximitat, amb independència del municipi de residència, assegurant que són 
les entitats financeres qui n’assumeixen el cost i no suposa una transferència de re-
cursos públics.

Palau del Parlament, 7 de març de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 38276)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Riba Colom, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’exclusió financera (tram. 302-00106/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 1

1. Treballar, coordinadament amb les mesures legislatives ja adoptades a les 
Corts Generals en la Llei 4/2022, de 25 de febrer, de protecció dels consumidors i 
usuaris davant de situacions de vulnerabilitat social i econòmica i de l’acord signat 
el proppassat 21 de febrer entre el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Di-
gital amb les associacions de la banca, propostes que permetin revertir la situació i 
garantir la inclusió financera de la ciutadania per garantir l’accés als serveis banca-
ris bàsics a través d’un servei de caixer automàtic de proximitat, amb independència 
del municipi de residència.

Palau del Parlament, 4 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Riba Colom, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 38289)

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’exclusió financera (tram. 
302-00106/13).

Enmienda 1
GP de VOX en Cataluña
De modificación en el punto 2

2. Instar al Govern de la Nació a desenvolupar un protocol de bones pràcti-
ques, en col·laboració amb les entitats financeres, que contempli mesures especials 
de suport a les persones que mostrin dificultats amb l’ús de les noves tecnologies i 
digitalització, especialment els més grans, i els permeti portar a terme les gestions 
ordinàries sense dificultat.
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Enmienda 2
GP de VOX en Cataluña
De modificación en el punto 3

3. Impulsar mesures efectives i pràctiques destinades a garantir l’accés als ser-
veis bancaris bàsics a través d’un servei de caixer automàtic de proximitat, amb in-
dependència del municipi de residència.

Palacio del Parlamento, 7 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 38293)

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

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ex-
clusió financera (tram. 302-00106/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou article 2 bis

2. bis Continuar treballant en el compliment de l’establert en el apartat IX de la 
Resolució 102/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general 
del Govern, que insta a el Govern de la Generalitat a dur a terme les actuacions ne-
cessaries, dins el seu marc compentencial, per a garantir l’accés a la ciutadania a 
serveis bàsics, incloent el bancari, i a entre d’altres: 

a. Impulsar un codi de bones pràctiques de les entitats financeres.
b. Impulsar la promoció de les inspeccions i actuacions necessàries per a garan-

tir l’accés a el servei bàsics d’entitats bancaries i sancionar possibles abusos.
c. Elaborar un estudi sobre l’exclusió financera i mpromoure serveis bancaris de 

proximitat.
d. La necessitat de traslladar a el Govern de l’Estat que l’autorització de possi-

bles fusions bancaries estigui supeditada a el manteniment de xarxes d’oficines que 
garanteixin un servei bancari universal.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 3

El Parlament de Catalunya es compromet a: 
3. Recolzar les mesures proposades pel Govern de la Generalitat destinades a 

Seguir promovent quantes mesures resultin convenients per a garantir l’accés als 
serveis bancaris bàsics a través d’un servei de caixer automàtic de proximitat, amb 
independència del municipi de residència i sense que aquesta exigencia a entitats 
bancaries que garanteixin un servei financer bàsic impliqui destinar finançament 
públic per a sufragar el cost d’una activitat que genera un guany privat per a entitats 
privades que son plenament solvents.

Palau del Parlament, 7 de març de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
de les alternatives habitacionals per a les famílies desnonades
302-00107/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 38200; 38296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 38200)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les alternatives habitacionals per a les 
famílies desnonades (tram. 302-00107/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 1

1. Renovar el Protocol d’actuació d’execució de les diligències de llançament al 
Partit judicial de Barcelona, signat l’any 201 3 pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya, l’il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i l’il·lustre Col·legi de Procuradors 
dels Tribunals de Barcelona i al qual estan adscrits diversos Ajuntaments de Cata-
lunya. I redactar en el termini màxim de 6 mesos un nou protocol que determini i 
quantifiqui la dotació de recursos humans i materials preventius necessaris i el com-
promís de pressupost per abordar situacions de risc de pèrdua d’habitatge, que recu-
lli la corresponsabilitat dels grans tenidors per fer front a l’emergència habitacional 
en consonància amb l’actual legislació catalana i la necessitat de que els jutjats es 
comprometin a fer una aplicació garantista de tota la legislació d’emergència habi-
tacional, permetent a les treballadores socials acompanyar i assistir a les famílies 
en el procés.

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un incís al punt 3

3. Unificar, en el termini de 3 mesos, el protocol per a la gestió d’alternativa ha-
bitacional per garantir que la cartera de recursos accessibles per l’alternativa habi-
tacional és comuna a tot el territori, i aportant els recursos necessaris, permetent a 
les treballadores socials, coneixedores de les necessitats de la família, gestionar la 
modalitat més adequada en cada cas i fer les comprovacions necessàries per garantir 
la salubritat i bones condicions de l’allotjament abans d’assignar-lo.

Esmena 3
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un 3 bis

3 bis. Implementar un pla de xoc urgent per acabar amb les llistes d’espera de 
les meses d’emergència de Catalunya. Aquest pla haurà de contemplar un calendari 
d’implementació amb els recursos i habitatges que aportarà la Generalitat per posar 
totes les llistes d’espera a cero.

Esmena 4
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un incís al punt 4

4. Elaborar, en el termini d’un mes, el Protocol per a la infància afectada per 
desnonaments tenint en compte les recomanacions dels propis Serveis Socials i al-
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tres entitats amb expertesa en infància. Aquest protocol ha de recollir amb claredat 
la imperiosa necessitat d’allotjar les famílies amb infants en habitatges, aportant els 
recursos necessaris, donat l’elevat perill al que s’exposa als infants que s’allotgen en 
pensions.

Esmena 5
GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 6

6. Emetre, en el termini d’un mes, una directiva clara que recomani mantenir un 
espai de diàleg fluid amb els moviments en defensa del dret a l’habitatge per garantir 
la coordinació i entesa entre totes les agents que acompanyen a les famílies en risc 
de desnonament.

Palau del Parlament, 7 de març de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 38296)

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

lunya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la gestió de les alternatives habitacionals per a les famílies desnonades (tram. 
302-00107/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 1

1. Aplicar el Protocol vigent d’actuació d’execució de les diligències de llan-
çament al Partit judicial de Barcelona, signat l’any 2013 pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, l’il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i l’il·lustre Col·legi de Pro-
curadors dels Tribunals de Barcelona i al qual estan adscrits diversos Ajuntaments 
de Catalunya. I consensuar un nou protocol amb l’objectiu de millorar la coordina-
ció interadministrativa entre totes les parts signants, obtenir el consentiment exprés 
de les persones en situació de vulnerabilitat pel tractament de les seves dades per-
sonals, i que l’alerta als serveis socials es produeixi en el moment d’inici de qualse-
vol procediment judicial que pugui acabar amb sentencia de desnonament, per tal 
de que es pugui fer, en el seu cas, l’informe de vulnerabilitat, i buscar solucions per 
les persones en situació de vulnerabilitat, abans de la finalització del procediment.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 2

2. Revisar els requisits d’accés a les Meses d’Emergència recollits a l’art.6 de la 
Resolució TES/987/2019, de 15 d’abril, en congruència amb la llei 19/2020, del 30 
de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació, per garantir que hi tingui accés 
tota la població catalana que estigui en risc de pèrdua d’habitatge sense patir discri-
minació de cap tipus.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició del punt 3

3. Treballar per unificar, en el termini de 3 mesos, el protocol per a la gestió d’al-
ternativa habitacional per garantir que la cartera de recursos accessibles per l’alter-
nativa habitacional és comuna a tot el territori, permetent a les treballadores socials, 
coneixedores de les necessitats de la família, gestionar la modalitat més adequada 
en cada cas i fer les comprovacions necessàries per garantir la salubritat i bones con-
dicions de l’allotjament abans d’assignar-lo.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i addició del punt 4

4. Elaborar un Protocol per a la infància afectada per desnonaments tenint en 
compte les recomanacions dels propis Serveis Socials i altres entitats amb exper-
tesa en infància. Aquest protocol ha de recollir amb claredat la imperiosa necessitat 
d’allotjar les famílies amb infants en habitatges, donat l’elevat perill al que s’exposa 
als infants que s’allotgen en pensions, o, donat el cas extrem que això fos impossi-
ble, garantir-ne un servei d’atenció psico-social continuat a tots aquests infants.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 5

5. Unificar, en el termini d’un mes, la directriu d’instruccions per emetre l’infor-
me de vulnerabilitat amb l’objectiu de garantir que tots els centres de serveis socials 
i les treballadores que presten els serveis, tinguin clar que aquest informe de vulne-
rabilitat es pot emetre en qualsevol moment sense condicionants.

Palau del Parlament, 7 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la fauna 
salvatge i la seva incidència en el món agrari
302-00108/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 38291, 38300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022 

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 38291, 38300)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
fauna salvatge i la seva incidència en el món agrari (tram. 302-00108/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 1

1. Aprovar i implementar, com va anunciar la Conselleria el passat 4 de març, 
el Pla Estratègic de Control de danys del Senglar a Catalunya 2022-2024 que in-
corpori la diagnosi, les accions temporalitzades i els recursos necessaris per portar 
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les a terme pel control d’aquesta espècie cinegètica i, alhora, dur a terme els plans 
específics necessaris per altres especies cinegètiques.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 2

2. Continuar amb el desplegament del Grup Especial de Gestió Cinegètica i Cap-
tura d’Animals, del cos d’Agents Rurals.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 3

3. Elaborar un projecte de llei de caça, com consta en el Pla Normatiu aprovat 
pel Govern, que substitueixi la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça, i que incorpori me-
canismes per fer segur l’ús de l’entorn natural per aquelles persones que practiquen 
l’activitat cinegètica i aquelles que practiquen altres activitats.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 4

4. Elaborar i aprovar protocols reguladors imprescindibles consensuats amb els 
sectors afectats, per a les batudes de caça que es portin a terme per preveure mesu-
res per garantir la seguretat de les activitats als espais naturals.

Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 5

5. A través del Consell de Caça de Catalunya, trobar la millor manera d’articu-
lar l’aplicació de l’emergència cinegètica a les zones de vedes per acordar on cal 
declarar-la, aportar agilitat a l’hora d’aplicar les mesures subsidiàries, i que pugui 
actuar l’Administració en cas que les actuacions del titular cinegètic no hagin estat 
efectives.

Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 6

6. Mantenir la col·laboració amb les societats de caçadors, per tal de crear més 
punts logístics en els que puguin portar les peces de caça que després són recollides 
per les empreses que en fan la comercialització. Amb això es facilita l’aprofitament 
de la cran de caça i per tant es lluita contra el seu malbaratament.

Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 8

8. Treballar amb Agroseguro i Enesa la millora de les assegurances que cobrei-
xin, amb primes assequibles i indemnitzacions justes, els danys a les explotacions 
agràries.

Palau del Parlament, 7 de març de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre actuacions 
del Departament d’Economia i Hisenda amb relació als pressupostos 
de la Generalitat
302-00109/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 38290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 38290)

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre actuacions del Departament 
d’Economia i Hisenda amb relació als pressupostos de la Generalitat (tram. 302-
00109/13).

Enmienda 1
GP de VOX en Cataluña
De modificación en el punto 3

3. Insta al Govern de la Generalitat a complir amb l’article 51 del Decret Legis-
latiu 3/2002, de 24 de desembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, i presentar, en el termini de 30 dies davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda, la liquidació definitiva dels pressupostos de la Generalitat 
del 2021.

Enmienda 2
GP de VOX en Cataluña
De adición de punto 4

4. Insta al Departament d’Economia i Hisenda a comparèixer trimestralment per 
donar compte del grau d’execució del pressupost de la Generalitat de Catalunya.

Enmienda 3
GP de VOX en Cataluña
De adición de punto 5

5. Insta a la Sindicatura de Comptes a donar-li màxima prioritat a la fiscalitza-
ció i auditoria als Comptes Generals de la Generalitat de Catalunya dels anys 2020 
i 2021.

Palacio del Parlamento, 7 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment 
dels drets fonamentals en les mobilitzacions
302-00110/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37983; 38277; 38294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 37983)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
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Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el garantiment dels drets fonamentals en les mobilitzacions (tram. 
302-00110/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1

1. Es reafirma amb el compromís de garantir de forma plena i efectiva, i fer pre-
valdre els drets humans i els drets fonamentals de tota la població, en especial, els 
drets de reunió, de manifestació pública i pacífica, el dret a la llibertat d’expressió i 
el dret d’informació en l’exercici professional d’aquests. En conseqüència, condem-
na els reiterats atacs soferts per les carpes de l’associació estudiantil S’ha Acabat 
quan difonien de manera pacífica i democràtica els seus punts de vista, perpetrats 
per persones intolerants que intenten implantar una dictadura del pensament.

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 38277)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets fonamentals en 
les mobilitzacions (tram. 302-00110/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Es ratifica en la jurisprudència que emana del Tribunal Europeu de Drets Hu-
mans i altres òrgans jurisdiccionals en què l’exercici lliure i pacífic dels drets fona-
mentals no pot ser mai considerat un delicte.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6. Vetllar perquè la tramitació parlamentària de la modificació de la Llei Orgà-
nica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana culmini en una nova legislació 
més garantista.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió al punt 7

7. Comprometre’s a complir amb els estàndards internacionals mínims de res-
pecte dels Drets Fonamentals a nivell internacional i europeu, tal i com recull la 
Carta del Consell d’Europa enviada al Congrés dels Diputats el febrer de 2022.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 8

8. En el tràmit parlamentari, atendre les recomanacions sorgides de l’Examen 
Periòdic Universal i altres organismes de les Nacions Unides.

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, GP PSC-

Units
Fascicle segon
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 38294)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el garantiment dels drets fonamentals en les mobilitzacions (tram. 302-00110/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació i addició del punt 4

4. Assegurar de manera efectiva els canvis de criteris jurídics anunciats pel De-
partament d’Interior, de la que emana la seva potestat sancionadora, respecte a les 
persones que participen en les mobilitzacions socials pacífiques, els activistes anti-
desnonament i els periodistes, i fer prevaldre l’exercici dels drets fonamentals, en el 
marc d’un nou règim de seguretat pública derivat de la derogació de la Llei Mor-
dassa.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació i addició del punt 6

6. Vetllar per la derogació del règim actual de la Llei Orgànica 4/2015 de Protec-
ció de la Seguretat Ciutadana i establir una nova legislació més garantista que incor-
pori (entre d’altres) les mesures necessàries per prohibir el perfil racial en les polí-
tiques de seguretat, així com els controls d’identitats basats en perfils ètnico-racials.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
D’addició del punt 7

7. Comprometre’s a adequar la legislació vigent per tal de complir amb els estàn-
dards internacionals mínims de respecte dels Drets Fonamentals a nivell internacio-
nal i europeu, tal i com recull la Carta del Consell d’Europa enviada al Congrés dels 
Diputats el febrer de 2022.

Palau del Parlament, 7 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya 
sobre l’agressió de la Federació Russa a Ucraïna
401-00012/13

ACORD DE LA JUNTA

24.02.2022

El Parlament de Catalunya lamenta i condemna les accions bèl·liques de la Fe-
deració Russa contra el territori d’Ucraïna, iniciades la matinada del 24 de febrer 
de 2022.

Aquesta agressió és una violació flagrant del dret internacional, té greus conse-
qüències a escala regional i global, i ha de comportar l’assumpció de responsabili-
tats per part dels seus promotors.

El Parlament de Catalunya s’ha manifestat reiteradament a favor de la resolució 
pacífica dels conflictes, per la qual cosa reclama la fi de les hostilitats i el retorn a la 
via de la negociació i de la diplomàcia.

Per això mateix, davant dels fets ocorreguts a Ucraïna, exhorta les parts a tornar 
al que estableixen els Acords de Minsk, recorda a tots els estats que han de complir 
les obligacions internacionals en matèria d’asil i expressa la seva solidaritat amb 
 totes les víctimes del conflicte i el seu suport a les organitzacions que treballen per 
la defensa i la protecció dels drets humans sobre el terreny.

Finalment, el Parlament de Catalunya dona suport a la reacció ràpida i unitària 
de la Unió Europea, que sempre ha de posar èmfasi en la diplomàcia i la negociació, 
la pau i la preeminència dels principis i valors democràtics.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alicia Ro-

mero Llano, GP PSC-Units; David Cid Colomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, 
GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez, GM, portaveus

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la 
renúncia de Sarai Roca Cervelló a la condició de membre del Comitè 
d’Experts del Canvi Climàtic

COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data de 2 de març de 2022, Sarai Sarroca Cervelló va re-

nunciar a la condició de membre del Comitè d’Experts del Canvi Climàtic, càrrec 
per al qual havia estat elegida pel Parlament en la sessió plenària del 13 de juny de 
2019, d’acord amb l’article 32 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

Palau del Parlament, 9 de març de 2022
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença en ponència d’Anna Terra, directora general de 
l’empresa Foment de Ciutat, amb relació a la Proposició de llei 
de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00354/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora ur-
bana, ambiental i social dels barris i viles», el 03.03.2022.

Compareixença en ponència d’Oriol Estela Barnet, coordinador del 
Pla estratègic metropolità de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00356/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora ur-
bana, ambiental i social dels barris i viles», el 03.03.2022.

Compareixença en ponència de Joan Rieradevall, en representació 
de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, amb relació a la 
Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris 
i viles
353-00395/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora ur-
bana, ambiental i social dels barris i viles», el 03.03.2022.

Compareixença en ponència d’Oriol Nel·lo, professor del Departament 
de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris 
i viles
353-00402/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora ur-
bana, ambiental i social dels barris i viles», el 03.03.2022.
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Compareixença en ponència de Robert Casadevall, professor de 
geografia de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició 
de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00407/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora ur-
bana, ambiental i social dels barris i viles», el 03.03.2022.

Compareixença d’una representació del Departament de Drets 
Socials de la Generalitat davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00299/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença de Margarida Saiz Lloret, representant de l’Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat, de Barcelona, davant la 
Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu 
Inclusiu
357-00300/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença de Carme Ortoll Grífols, directora general d’Educació 
Infantil i Primària durant el període 2014-2018, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00301/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.
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Compareixença de representants del Consell Interuniversitari de 
Catalunya vinculats al Programa de millora i innovació de la formació 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema 
Educatiu Inclusiu
357-00302/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença de Toni Moreno, director del Centre de Recursos 
Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la 
Conducta, davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un 
Sistema Educatiu Inclusiu
357-00303/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença d’una representació de la comissió sobre l’educació 
inclusiva en la lluita contra la segregació escolar del Síndic de 
Greuges davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un 
Sistema Educatiu Inclusiu
357-00304/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença d’una representació dels centres de recursos 
educatius per a deficients auditius davant la Comissió d’Estudi 
sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00305/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.
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Compareixença d’una representació dels centres de recursos 
educatius per a deficients visuals davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00306/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres 
del Departament d’Educació davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00307/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença d’una representació de la Unió General de 
Treballadors del Departament d’Educació davant la Comissió d’Estudi 
sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00308/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença d’una representació de la Unió Sindical dels 
Treballadors d’Ensenyament de Catalunya del Departament 
d’Educació davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 
d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00309/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença d’una representació de la Federació d’Ensenyament 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió d’Estudi 
sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00310/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.
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Compareixença d’una representació de Dincat davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00311/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença d’una representació de la Federació de Persones 
Sordes de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00312/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00313/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 
d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00314/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença d’una representació del Comitè Català de 
Representants de Persones amb Discapacitat davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00315/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.
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Compareixença d’una representació de la Federació ECOM, de la 
Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya, davant 
la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu 
Inclusiu
357-00316/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores 
i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00317/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Pedagogia 
de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 
d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00318/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de 
Psicopedagogia i Orientació davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00319/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.
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Compareixença de Miquel Àngel Essomba, professor de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i especialista en pedagogia, davant la 
Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu 
Inclusiu
357-00320/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença de Verónica Violant, pedagoga hospitalària de 
la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00321/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença de Climent Giner, Premi Internacional de l’Associació 
Americana de Discapacitats Intel·lectuals i del Desenvolupament, 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema 
Educatiu Inclusiu
357-00322/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per a la 
Promoció de les Persones amb Sordesa davant la Comissió d’Estudi 
sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00323/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.
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Compareixença d’una representació de l’Associació de Familiars 
amb Nens i Adults Discapacitats davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00324/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Trastorns 
Depressius d’Aragó davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00325/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença d’una representació de Pimec davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00326/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema 
Educatiu Inclusiu
357-00327/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença d’una representació de l’Organització Nacional de 
Cecs Espanyols davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 
d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00328/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 6305/2021, interposat per més de 
cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular, contra el Decret 
llei 15/2021, del 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de 
Riscos de la Generalitat de Catalunya
381-00008/13

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
Mario Núñez Martínez, letrado del Parlamento de Cataluña, en representación y 

defensa de este, según tiene acreditado en este procedimiento, y en cumplimiento del 
Acuerdo de la Mesa de 8 de febrero de 2022, de personación en el procedimiento co-
rrespondiente al recurso de inconstitucionalidad número 6305-2021, comparece ante 
el Tribunal Constitucional y como mejor proceda en Derecho 

Dice
1. Que, en fecha 3 de febrero de 2022, el Parlamento de Cataluña ha sido notifica-

do de la providencia dictada por este Tribunal el 27 de enero de 2022, por la que se 
admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 6305-2021,  promovido 
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 
contra el Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario 
de Riesgos de la Generalitat de Catalunya, confiriendo un plazo de quince días para 
personarse en el procedimiento y formular alegaciones.

2. Que mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 8 de febrero de 2022, el Parlamen-
to de Cataluña ha decidido personarse en el procedimiento del recurso de inconsti-
tucionalidad número 6305-2021.

3. Que, en fecha 11 de febrero de 2022, el Pleno del Tribunal Constitucional, en 
el asunto de referencia acuerda incorporar a las actuaciones el escrito que presenta el 
letrado del Parlamento de Cataluña a quien –como solicita en el mismo– se le tiene 
por personado en nombre de dicha Cámara y se le prorroga en ocho días más el pla-
zo concedido por providencia de 27 de enero de 2022, a contar desde el siguiente al 
de expiración del ordinario.

4. Que, evacuando el trámite conferido mediante la providencia a que se ha he-
cho referencia, pasa a formular las siguientes

Alegaciones

I. Objeto del recurso de inconstitucionalidad y precisiones previas
El recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados 

del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso se dirige contra el Decreto-ley 
15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Ge-
neralitat en su totalidad.

Antes de adentrarnos en las concretas tachas de inconstitucionalidad alegadas 
por la parte recurrente, resulta conveniente hacer algunas precisiones previas.

En primer lugar, cumple informar que –aun cuando ello, conforme a reiterada 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no supone necesariamente la pérdida 
sobrevenida del objeto del presente recurso de inconstitucionalidad– el Decreto-ley 
15/2021 ha sido formalmente derogado por la Ley 2/2022, de 3 de marzo, del Fon-
do Complementario de Riesgos de la Generalitat (Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 8620, de 7 de marzo de 2022, documento núm. 1), norma que ha 
entrado en vigor en el día de la fecha de las presentes alegaciones.
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En segundo lugar, los parlamentarios recurrentes aducen repetidamente, a lo lar-
go de su recurso de inconstitucionalidad –y singularmente en su primer motivo–, la 
supuesta finalidad constitucionalmente ilegítima de la norma. Para ello, se refieren 
a tres sentencias del Tribunal Constitucional, a saber, las SSTC 66/1985, de 23 de 
mayo, FJ 1; 239/1992, de 17 de diciembre, FJ 2; y 122/2016, de 23 de junio, FJ 5. 
Las dos primeras, relativas a sendos recursos de inconstitucionalidad. La última, a 
una cuestión de inconstitucionalidad. En los tres procesos, se había invocado expre-
samente como infringido el artículo 9.3 de la Constitución, en lo relativo a la inter-
dicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Sin embargo, el recurso de inconstitucionalidad no menciona ni una sola vez di-
cho precepto constitucional.

Pues bien, como recordó el ATC 329/2007, de 12 de julio, FJ 3, el artículo 33.1 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dispone, como requisito de admi-
sibilidad, «que la demanda en un recurso de inconstitucionalidad debe, entre otros 
aspectos, [...] ‘precisar el precepto constitucional que se entiende infringido’».

Por ello, a juicio de esta parte, resulta necesario un pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional acerca de si el recurso de inconstitucionalidad, en cuanto a dichas 
alegaciones que acaso pudieran entenderse referidas –sin mencionarlo– al artículo 
9.3 de la Constitución, colma el requisito que establece el artículo 33.1 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, consistente en precisar el precepto constitu-
cional que se entiende infringido. Ello afecta principalmente, como hemos dicho, al 
primer motivo de inconstitucionalidad.

En cualquier caso, y sin perjuicio del más detallado análisis que haremos poste-
riormente, conviene subrayar en este momento que, como sostuvo la STC 45/2019, 
de 27 de marzo, FJ 2, «debemos recordar que estamos ante un recurso de inconsti-
tucionalidad y que, en este tipo de procedimientos, el Tribunal ‘garantiza la supre-
macía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de 
las Leyes, disposiciones o actos impugnados’». Así, recordaba en aquella ocasión el 
Tribunal Constitucional: «Se trata de un control ‘abstracto’ de la norma recurrida, 
desvinculado de cualquier consideración concreta sobre su aplicación a un espe-
cífico supuesto de hecho y también de un control ‘objetivo’, pues las reglas contro-
vertidas han de ser enjuiciadas en atención a su propio sentido». Y concluía: «En 
definitiva, el control que se lleva a cabo en este proceso constitucional es jurídico, 
no político, ni de oportunidad, como tampoco de calidad técnica o de idoneidad. 
De modo que las intenciones o finalidades del autor de la norma, su estrategia po-
lítica o su propósito último no constituyen objeto de nuestro enjuiciamiento, que ha 
de circunscribirse a contrastar los concretos preceptos impugnados y las normas o 
principios constitucionales que integran en cada caso el parámetro de control». En 
un sentido similar, recordaba también: «El objeto de este proceso no es, ni puede ser, 
la aplicación que en un futuro se haga de los preceptos impugnados».

En tercer lugar, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido, en-
tre otras, en la STC 81/2020, de 15 de julio, FJ 4, que «no basta con postular la in-
constitucionalidad de una norma legal mediante la mera invocación de una serie de 
preceptos del bloque de la constitucionalidad, sino que es preciso que la demanda 
contenga la argumentación específica que fundamente la presunta infracción cons-
titucional». Las alegadas vulneraciones de los artículos 1.2, 1.3, 2 y 168 de la Cons-
titución –que se invocan en el motivo primero del recurso de inconstitucionalidad–, 
y de los artículos 103.1 de la Constitución y 30.2 y 71.2 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña –que se invocan en el motivo segundo del recurso de inconstituciona-
lidad–, incurren, a juicio de esta parte, en ese óbice procesal, por hallarse huérfanas 
de toda argumentación. Sea como fuere, no parece que esas alegadas infracciones 
tengan un contenido autónomo de la alegación según la cual el decreto-ley impug-
nado sería arbitrario.
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Además, y de modo general, resulta relevante aclarar que la validez o no de la 
norma impugnada es una cuestión por completo independiente de la validez o no de 
las garantías que puedan llegar a emitir las entidades financieras o la entidad gestora 
del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 4.7 del Decreto-ley 15/2021 o, en su caso, de lo dispuesto en su dispo-
sición transitoria, apartado segundo.

La decisión sobre la constitucionalidad o no del Decreto-ley 15/2021 es inde-
pendiente, además, no solo de la validez de los avales o contraavales emitidos a su 
amparo, sino también de la suficiencia de estos para cubrir las obligaciones legales 
que en cada caso se puedan llegar a imponer a las personas incluidas en el ámbito 
subjetivo del decreto-ley, cuestión esta que habrán de decidir los órganos competen-
tes en cada caso para ello.

En cualquier caso, importa destacar ahora que, en fecha 1 de marzo de 2022, la 
Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha aceptado los avales emitidos al amparo 
del Decreto-ley 15/2021 por el Instituto Catalán de Finanzas en relación con las ac-
tuaciones previas n.º 80/19 (documento núm. 2).

Por último, cumple recordar que ni la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de trans-
parencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ni, menos aún, la nor-
mativa derogada que se cita por los recurrentes (a saber, la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públi-
cas en materia de responsabilidad patrimonial) pueden servir de parámetro de cons-
titucionalidad del decreto-ley impugnado.

Aclaradas estas cuestiones previas, se debe precisar también cuál ha de ser el or-
den de prioridad en que han de ser analizados los motivos de inconstitucionalidad 
alegados por los recurrentes.

Sobre esta cuestión, sostiene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como 
recordaba recientemente la STC 134/2021, de 24 de junio, FJ 3: «A la hora de dar 
respuesta a las tachas de inconstitucionalidad que se oponen a la norma impugnada 
debemos comenzar por la vinculada a la utilización del instrumento normativo de 
urgencia, ya que, conforme a doctrina reiterada [...], el examen de las infracciones 
que se refieren al art. 86 CE ha de ser prioritario en el orden de nuestro enjuicia-
miento, toda vez que la infracción denunciada incide directamente sobre la validez 
de la norma en función de su propia forma de aprobación, cuestionándose la legi-
timidad constitucional de la utilización en este ámbito de norma de urgencia, de 
modo que, si se estimaran las alegaciones relativas al art. 86 CE, resultaría innece-
sario el examen de las restantes».

En consecuencia, alterando el orden propuesto por la parte recurrente, en estas 
alegaciones valoraremos, en primer lugar, la alegada infracción del artículo 64.1 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña. Solo después trataremos los motivos que alegan 
que el Decreto-ley 15/2021 incurriría en infracciones sustantivas.

II. Alegada vulneración del artículo 64.1 del Estatuto de Autonomía
Como acabamos de decir, dado el carácter prioritario de su análisis conforme a 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, procede abordar, en primer lugar, el 
examen de la infracción alegada que se refiere al artículo 64.1 del Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña.

Para ello, seguiremos el orden habitual utilizado por la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional. Así, en primer lugar, analizaremos aquellas cuestiones referidas 
a la concurrencia o no del presupuesto habilitante. En segundo lugar, verificaremos 
que las concretas disposiciones impugnadas tengan una conexión de sentido o rela-
ción de adecuación con la situación extraordinaria invocada.
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El artículo 64.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que únicamen-
te en caso de una necesidad extraordinaria y urgente puede el Gobierno dictar dis-
posiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley, sustituyendo de 
este modo al Parlamento de Cataluña, que es la institución a la que, como represen-
tante del pueblo de Cataluña (artículo 55.1 del Estatuto), corresponde normalmente 
el ejercicio de la potestad legislativa (artículo 55.2 del Estatuto).

Es jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional en relación con el artículo  
86.1 de la Constitución, que resulta igualmente aplicable en relación con el artícu-
lo 64.1 del Estatuto, que, como recordaba recientemente la STC 156/2021, de 16 de 
septiembre, FJ 5, tal habilitación al Gobierno para dictar disposiciones legislativas 
«precisa la concurrencia de conexión entre la facultad legislativa excepcional y la 
existencia del presupuesto habilitante, esto es, que se trate de una situación ‘de ex-
traordinaria y urgente necesidad’». De este modo, recordaba la STC 111/2021, de 13 
de mayo, FJ 4, que el presupuesto habilitante no es «una cláusula o expresión vacía 
de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobier-
no se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación 
de un límite jurídico a la actuación mediante decretos-leyes».

A la vista de las alegaciones de la parte recurrente, resulta preciso subrayar que 
es también jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, como recordaba 
también recientemente la STC 111/2021, de 13 de mayo, FJ 4, que el control de 
constitucionalidad del presupuesto habilitante del decreto-ley es un control juris-
diccional externo «en el sentido de que se debe verificar, pero no sustituir, el juicio 
 político o de oportunidad que corresponde al Gobierno». En este mismo sentido, 
indica también la STC 156/2021, de 16 de septiembre, FJ 5, que el Tribunal Cons-
titucional debe respetar «en todo caso el margen de discrecionalidad política que 
hemos reiterado que corresponde al Gobierno en su apreciación del requisito del 
presupuesto habilitante».

Como recuerda la STC 134/2021, de 24 de junio, FJ 3, en el ámbito del Estado, 
«la apreciación de la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad consti-
tuye un juicio político que corresponde efectuar al Gobierno (titular constitucional 
de la potestad legislativa de urgencia) y al Congreso (titular de la potestad de con-
validar, derogar o tramitar el texto como proyecto de ley)». Del mismo modo suce-
de en el ámbito de la Generalitat, en que corresponde efectuarlo al Gobierno y al 
Parlamento de Cataluña. En el mismo sentido, la STC 189/2005, de 7 de julio, FJ 5, 
ha insistido en que dicho control se debe llevar a cabo «soslayando cualquier tipo 
de control político de las medidas aprobadas» (STC 189/2005, de 7 de julio, FJ 5).

Como es también jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, e indi-
caba la STC 111/2021, de 13 de mayo, FJ 4, «ese control requiere el análisis de dos 
aspectos: por un lado, comprobar si el Gobierno ha explicitado los motivos que ha 
tenido en cuenta para la aprobación del decreto-ley; por otro, verificar la existencia 
de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida con-
creta adoptada para subvenir a ella».

Finalmente, en este sentido, indicaba también la STC 134/2021, de 24 de junio, 
FJ 3: «Ese control externo se concreta en la comprobación de dos elementos. En 
primer lugar, la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido te-
nidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación y que evidencian una situación 
de extraordinaria y urgente necesidad que precisa de una respuesta normativa con 
rango de ley [...]. En segundo lugar, la existencia de una necesaria conexión entre 
la situación de urgencia definida y las medidas concretas adoptadas para subvenir 
a ella [...]».

a) Explicitación de los motivos tenidos en cuenta por el Gobierno
La verificación de la concurrencia del presupuesto habilitante se debe llevar a 

cabo, en primer lugar, como recordaba la STC 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 4, 
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«mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al 
Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son, básicamente, los que 
quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo largo del debate 
parlamentario de convalidación y en el propio expediente de elaboración de la mis-
ma, debiendo siempre tener presentes las situaciones concretas y los objetivos gu-
bernamentales que han dado lugar a la aprobación del decreto-ley».

Por ello, de conformidad con esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, re-
cordaremos, en primer lugar, la exposición de motivos de la norma, que, sobre la 
concurrencia del presupuesto habilitante, indica: 

«Para hacer frente a sus responsabilidades y obligaciones legales de pro-
tección de los servidores públicos, la Generalitat de Catalunya tiene suscritas 
pólizas de responsabilidad civil para la cobertura de los riesgos en que puedan 
incurrir. En consecuencia, en caso de siniestro, se ponen en marcha los mecanis-
mos de cobertura correspondientes. Sin embargo, esta situación se ha alterado 
y actualmente se produce una exclusión de determinados riesgos de las pólizas 
suscritas, exclusión que, eventualmente, puede tener efectos retroactivos.

Este cambio afecta a situaciones muy diversas en que se pueden encontrar 
los servidores públicos y que se han ido incrementando en los últimos años. Así, 
afecta de forma negativa a los derechos de los funcionarios y funcionarias, al-
tos cargos, directivos e, incluso a los miembros del Gobierno que se han visto 
involucrados. Por lo tanto, es necesario y urgente que la Generalitat adopte las 
medidas complementarias en los mecanismos existentes dirigidas a garantizar y 
proteger el derecho a la indemnidad de las personas afectadas en el ejercicio de 
sus funciones, al menos hasta que no haya un pronunciamiento judicial que de-
clare con carácter firme su responsabilidad disciplinaria, contable o penal. Uno 
de los supuestos que hacen necesaria y urgente esta actuación por la situación 
de vulnerabilidad en que se encuentran las personas afectadas ante una deci-
sión administrativa no firme, son las actuaciones previas 80/2019 del Tribunal 
de Cuentas, sector público autonómico (inf. fisco. destino recursos asignados a 
la ejecución de políticas de acción exterior por parte de la Generalitat de Cata-
lunya, en los ejercicios 2011 a 2017), objeto de la notificación de la liquidación 
provisional de fecha 30 de junio de este año, que afecta a varios altos cargos, 
responsables políticos y funcionarios y funcionarias de la Generalitat.

La brevedad de los plazos en muchos de estos supuestos y la falta de meca-
nismos para dar cobertura a la situación producida obligan a la Generalitat de 
Catalunya a adoptar, con carácter urgente y general, las medidas necesarias con 
el fin de garantizar tanto el principio de indemnidad como la protección de los 
derechos fundamentales de todos los servidores públicos afectados por siniestros 
no cubiertos por las pólizas de responsabilidad civil y patrimonial actuales de la 
Generalitat de Catalunya, mediante la creación de un fondo específico comple-
mentario de las pólizas suscritas».

Como hemos visto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también hace 
evidente que la explicitación de los motivos que dan lugar a la situación de extraor-
dinaria y urgente necesidad puede tener lugar a lo largo del debate parlamentario 
de convalidación, y singularmente en su presentación por parte del Gobierno, obli-
gatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 del Reglamento del Parlamento 
de Cataluña.

Así, en el curso del debate parlamentario de convalidación, que tuvo lugar el 29 de 
julio de 2021 (DSPC-P 17, 29 de julio de 2021, sesión 11, p. 46, documento núm. 3),  
el consejero de Economía y Hacienda, en nombre del Gobierno, manifestó en sede 
parlamentaria: 

«Aquest decret que avui portem al Parlament per convalidar crea un fons que 
serveix per donar cobertura a servidors públics que estiguin enmig d’un procés 
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judicial per alguna acció que hagin fet en funció del seu càrrec, perquè puguin 
defensar-se mentre dura el procés i sense que hagin de posar com a fiança els 
béns propis o que els embarguin els seus estalvis i pensions. Protegeix els servi-
dors públics com fan totes les administracions de les democràcies del món occi-
dental.

És un fons públic que complementa els riscos que la Generalitat no tenia co-
berts actualment –sí en el passat, fins la tardor del 17– i que ara cobrirem en 
favor dels funcionaris actuals i futurs; garanteix a les persones afectades el seu 
dret a la presumpció d’innocència i evita que es produeixin embargaments de pa-
trimonis i estalvis sense haver estat jutjats. És un mecanisme per restablir l’espai 
de llibertat, per fer acció política a Catalunya sense la por, l’angoixa que fins ara 
hem viscut en aquests darrers temps».

Cuál sea el motivo por el que las últimas pólizas de seguro contratadas por la 
Generalitat no cubren determinados riesgos es irrelevante a este respecto. Como 
recordaba la STC 11/2002, de 27 de enero, FJ 6, «lo que aquí debe importar no es 
tanto la causa de las circunstancias que justifican la legislación de urgencia cuanto 
el hecho de que tales circunstancias efectivamente concurran».

Sí que son relevantes, sin embargo, las razones por las que ha de acudirse a la 
norma de urgencia. Pero esas razones fueron explicitadas tanto en la exposición de 
motivos de la norma impugnada –que alude, no solo al hecho de que determinados 
riesgos no se encuentran cubiertos por las pólizas suscritas por la Generalitat, sino 
también a la brevedad de los plazos para afianzar cantidades en determinados su-
puestos– como durante el debate parlamentario de convalidación.

Más concretamente, la exposición de motivos alude a esa brevedad de los plazos 
en relación con las actuaciones previas n.º 80/19 seguidas por el Tribunal de Cuen-
tas, cuya delegada instructora, como es notorio, había dictado una providencia, el 
30 de junio de 2021, requeriendo a distintas personas incluidas en el ámbito subje-
tivo del Decreto-ley 15/2021 para que «reintegraran, depositaran o afianzaran, en 
cualquiera de las formas legalmente admitidas y en el plazo de quince días hábiles, 
el importe que a cada uno de ellos se le reclamaba a título de responsable contable, 
bajo apercibimiento, en caso de no atender dicho requerimiento, de proceder al em-
bargo de sus bienes». De ello da cuenta el Auto de la Sala de Justicia del Tribunal de 
Cuentas 29/2021, de 14 de octubre, que resolvió un recurso interpuesto al amparo 
del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas en el marco de dichas actuaciones previas (documento núm. 4)

Conforme a la STC 156/2021, de 16 de septiembre, FJ 5, en el análisis de la con-
currencia de la extraordinaria y urgente necesidad «han de tenerse en cuenta las cir-
cunstancias que rodearon la adopción de la norma impugnada, comenzando por los 
motivos hechos explícitos por el Gobierno, tanto en el momento de la aprobación del 
propio instrumento normativo como en el debate posterior de convalidación». Pues 
bien, a partir de la lectura del debate parlamentario de convalidación en el Diario 
de Sesiones resulta claro que las razones por las que se decidió acudir a la norma de 
urgencia no solo estaban explicitadas en la exposición de motivos en la norma, sino 
que fueron uno de los principales elementos en torno a los que giró el debate parla-
mentario de convalidación.

Por ello, cabe concluir que los motivos tenidos en cuenta por el Gobierno para 
la aprobación del Decreto-ley 15/2021 se encuentran suficientemente explicitados.

Por lo demás, resulta claro, de conformidad con la STC 134/2021, de 24 de junio, 
FJ 3, que las justificaciones expuestas por el Gobierno se refieren a la totalidad de 
preceptos impugnados, que son todos los del Decreto-ley, por lo que debemos ana-
lizar los restantes argumentos de la parte recurrente relativos a la concurrencia del 
presupuesto habilitante en el caso concreto.
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b) Los motivos invocados por el Gobierno son susceptibles de ser considerados 
como una situación de extraordinaria y urgente necesidad

Como hemos indicado anteriormente –conviene insistir ahora en ello–, la recien-
te STC 111/2021, de 13 de mayo, FJ 4, recordaba que el control de constitucionali-
dad del presupuesto habilitante del decreto-ley es un control jurisdiccional externo 
«en el sentido de que se debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de opor-
tunidad que corresponde al Gobierno». Como añadía la reciente STC 156/2021, de 
16 de septiembre, FJ 5, al llevar a cabo ese control, el Tribunal Constitucional debe 
respetar «en todo caso el margen de discrecionalidad política que hemos reiterado 
que corresponde al Gobierno en su apreciación del requisito del presupuesto habi-
litante».

Como recordaba la STC 16/2021, de 28 de enero, FJ 3, «la valoración de la ex-
traordinaria y urgente necesidad de una medida puede ser independiente de su im-
previsibilidad e, incluso, de que tenga su origen en la previa inactividad del propio 
Gobierno siempre que concurra efectivamente la excepcionalidad de la situación».

Pues bien, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto reclama al Tribunal 
Constitucional que sustituya el juicio político que corresponde al Gobierno y al Par-
lamento de Cataluña por el juicio políticos de los recurrentes, es decir, precisamente 
aquello que la jurisprudencia que acabamos de mencionar afirma que le está vedado 
al Tribunal.

A la vista de los motivos explicitados por el legislador de urgencia, desde la pers-
pectiva de control exclusivamente externo que corresponde al Tribunal Constitucio-
nal, y como veremos más detalladamente en relación con la alegada vulneración de 
la interdicción de la arbitrariedad, el uso del decreto-ley convalidado por el Parla-
mento, en este caso, no puede ser tachado de abusivo o arbitrario.

En particular, en lo que respecta a la alegación de la parte recurrente según la 
cual la norma impugnada presentaría «una falsa situación de necesidad creada por 
el propio Gobierno de la Generalitat para satisfacer, no los intereses generales, sino 
los intereses partidistas» de las formaciones políticas que sostienen el Gobierno de 
la Generalitat, cumple recordar también que la jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional ha rechazado este tipo de alegaciones, manifestando, entre otras, en la 
STC 239/1992, de 17 de diciembre, FJ 2, citada por los recurrentes, que el juicio de 
constitucionalidad «no puede confundirse con un juicio de intenciones políticas». 
En este sentido, añade dicha sentencia que «el concreto objetivo político que con 
ella pretena conseguir el legislador no es cuestión que incumba a este Tribunal, sino 
más bien problema de simple valoración política, que debe plantearse y debatirse en 
otros momentos y en otros foros, conforme a las reglas democráticas de la acción y 
la crítica política».

Por lo demás, parece claro que la situación invocada por el Gobierno de la Ge-
neralitat no pudo atenderse a través de la normativa ordinaria. Así, de conformidad 
con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como recordaba la STC 70/2016, 
de 14 de abril, FJ 7, «aun cuando hemos descartado también que la utilización por 
el Gobierno de su potestad legislativa extraordinaria deba circunscribirse a situa-
ciones de fuerza mayor o de emergencia, es lo cierto que hemos exigido la concu-
rrencia de ciertas notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad 
que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más 
breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por 
el procedimiento ordinario o por el de urgencia».

Pues bien, no parece irrazonable que la providencia de la delegada instructora 
de 30 de junio de 2021 requiriendo a distintas personas incluidas en el ámbito sub-
jetivo definido en el artículo 2 del Decreto-ley 15/2021 para que «reintegraran, de-
positaran o afianzaran, en cualquiera de las formas legalmente admitidas y en el 
plazo de quince días hábiles, el importe que a cada uno de ellos se le reclamaba a 
título de responsable contable, bajo apercibimiento, en caso de no atender dicho re-
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querimiento, de proceder al embargo de sus bienes» sea considerada una situación 
de extraordinaria y urgente necesidad, a la vista del hecho, también invocado por el 
Gobierno, de la exclusión de determinados riesgos de las pólizas de responsabilidad 
civil suscritas recientemente por la Generalitat.

Una vez aceptada dicha providencia de la delegada instructora de 30 de junio de 
2021 como presupuesto, la acción normativa inmediata que, a juicio del Gobierno, 
y posteriormente del Parlamento de Cataluña, requería dicha situación, no habría 
podido ser solventada mediante el procedimiento legislativo común (artículos 114 
a 126 del Reglamento del Parlamento de Cataluña), y ni siquiera mediante el pro-
cedimiento de urgencia (artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Cataluña).

A estos efectos, resulta preciso recordar que el artículo 16.1.b) de la Ley 2/2009, 
de 12 de febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias, establece que dicho Conse-
jo dictamina sobre «la adecuación al Estatuto y a la Constitución de los proyectos y 
proposiciones de ley sometidos a la aprobación del Parlamento, incluidos aquellos 
tramitados en lectura única», y que para solicitar dicho dictamen están legitimados, 
de acuerdo con el artículo 23.b) de la misma Ley 2/2009, «dos grupos parlamen-
tarios, una décima parte de los diputados y el Gobierno», como de hecho hicieron, 
también, en relación con el Decreto-ley 2/2021.

En la medida que el plazo para emitir el dictamen es de un mes (artículo 26.3 de 
la Ley 2/2009); que el procedimiento legislativo queda suspendido, reanudándose 
solo cuando el Consejo de Garantías Estatutarias emite el dictamen, o si en el plazo 
de un mes el Consejo no ha remitido el dictamen a la Mesa del Parlamento (artículo 
26.4 de la Ley 2/2009); y que no se prevé un plazo distinto para cuando la Mesa del 
Parlamento acuerde la tramitación de la iniciativa legislativa por el procedimiento 
de urgencia; y teniendo en cuenta, además, que la delegada instructora de las ac-
tuaciones previas n.º 80/19 ante Tribunal de Cuentas había concedido un plazo de 
quince días hábiles para el reintegro, el depósito o el afianzamiento del importe a 
cada una de las personas afectadas por las actuaciones previas n.º 80/19 e incluidas 
en el ámbito subjetivo de aplicación del Decreto-ley 2/2021, parece claro que la tra-
mitación como proyecto de ley habría impedido su adopción ante del transcurso del 
plazo de quince días hábiles concedido por la delegada instructora del Tribunal de 
Cuentas.

En este sentido, no parece ocioso recordar que, como ha señalado la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional, a partir de la STC 114/2017, de 17 de octubre, FJ 6, 
«la solicitud de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias es, para los grupos 
y diputados legitimados por la Ley al efecto, una garantía que trae causa del propio 
Estatuto de Autonomía de Cataluña y que se incardina como tal facultad, por previ-
sión de la Ley 2/2009 y del Reglamento del Parlamento de Cataluña, en el curso del 
procedimiento legislativo. En tanto que garantía en favor de la regularidad consti-
tucional de las iniciativas legislativas y facultad también de los diputados y grupos 
legitimados al efecto, la posibilidad de pedir dicho dictamen no puede ser suprimida 
por la Cámara sin merma de la integridad del propio procedimiento legislativo y a la 
vez de los derechos de los representantes a ejercer esta concreta facultad que la ley 
les confiere y que se incorpora a su estatus jurídico-constitucional (art. 23.2 CE)».

De hecho, ni siquiera la tramitación por el procedimiento de lectura única (ar-
tículo 138 del Reglamento del Parlamento) de un eventual proyecto de ley hubiera 
posibilitado que el Parlamento de Cataluña lo pudiera aprobar antes del transcurso 
del plazo de quince días hábiles concedido por la delegada instructora del Tribunal 
de Cuentas.

Y ello, pues, aun cuando en el caso del procedimiento de lectura única el plazo 
para que el Consejo de Garantías Estatutarias emita su dictamen es de siete días 
hábiles (artículo 26 bis.4 de la Ley 2/2009, en relación con su disposición adicional 
primera), a ellos esos siete días resulta preciso sumar los dos días hábiles para so-
licitar el dictamen por parte de los sujetos legitimados (artículo 26 bis.1 de la Ley 
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2/2009), así como el plazo para presentar enmiendas, que no puede quedar excluido 
en el procedimiento de lectura única, como ha concluido la STC 139/2017, de 29 de 
noviembre.

Antes de todo ello, el artículo 36 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la 
presidencia de la Generalitat y del Gobierno, somete la iniciativa legislativa del Go-
bierno a una serie de trámites que hace todavía más difícilmente imaginable que una 
eventual iniciativa legislativa del Gobierno en ese sentido hubiera podido entrar en 
vigor antes del transcurso del plazo de quince días hábiles de referencia conferido 
por la delegada instructora del Tribunal de Cuentas.

En este sentido, resulta relevante recordar, además, que la delegada instructora 
del Tribunal de Cuentas rechazó ampliar el plazo para el depósito o afianzamiento 
(documento núm. 5).

A la vista de lo anterior, resulta difícilmente imaginable la posibilidad de apro-
bar una iniciativa legislativa del Gobierno en tan corto período de tiempo. Y ello, 
sin contar el tiempo necesario para el otorgamiento, en su caso, de las garantías co-
rrespondientes por parte de la entidad financiera y de la entidad gestora del Fondo 
Complementario de Riesgos de la Generalitat.

En definitiva, en estas circunstancias, no parece irrazonable que, aceptada la si-
tuación de extraordinaria y urgente, cuyo juicio compete al Gobierno y al Parlamen-
to de Cataluña, se recurriera al decreto-ley para la creación del denominado Fondo 
Complementario de Riesgos de la Generalitat. Y ello, sin perjuicio de que el Decre-
to-ley 15/2021 pudiera ser tramitado posteriormente como proyecto de ley, dando 
lugar a la Ley 2/2022, de 3 de marzo, a la que ya hemos hecho referencia.

c) Conexión de sentido o relación de adecuación
Finalmente, la jurisprudencia exige, para que se entienda verificado el presu-

puesto habilitante, que concurra una conexión de sentido o relación de adecuación 
entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad apreciada y las medidas 
adoptadas.

La parte recurrente no cuestiona que exista esa conexión de sentido entre los mo-
tivos argüidos por el Gobierno y las medidas adoptadas. Por ello, parece claro que, 
independientemente del juicio político o técnico que puedan merecer las medidas 
concretamente adoptadas, existe una verdadera conexión de sentido entre, por un 
lado, la situación de extraordinaria y urgente necesidad apreciada por el Gobierno 
–en un juicio político asumido por el Parlamento en el momento de la convalida-
ción–, y, por otro, las medidas concretamente adoptadas.

Por todo lo anterior, la alegación debe ser desestimada.

III. La pretendida naturaleza de ley singular y la alegada arbitrariedad 
de la norma impugnada
1. El decreto-ley impugnado no tiene la naturaleza de ley singular
Además de calificar la norma impugnada de arbitraria, parece sostener la parte 

recurrente, en el plano sustantivo, que el decreto-ley impugnado podría constituir 
una ley singular, aunque no afirma expresamente que lo sea. Puesto que el cánon 
constitucional es más exigente en el caso de las leyes singulares, debemos iniciar el 
análisis por este punto.

Sobre este tipo de leyes, conviene comenzar subrayando que es jurisprudencia 
reiterada del Tribunal Constitucional, como recordaba la STC 148/2020, de 22 de 
octubre, que «las leyes singulares no son, por este mero hecho, inconstitucionales, 
si bien al no constituir un ejercicio normal de la potestad legislativa, están sujetas a 
una serie de límites contenidos en la propia Constitución».

Como recordaba recientemente la STC 148/2020, de 22 de octubre, FJ 5, la ju-
risprudencia ha identificado tres tipos de leyes singulares: «i) un primer tipo de ley 
singular es la ley autoaplicativa, término este que hace alusión a las leyes que contie-
nen una actividad típicamente ejecutiva, de aplicación de la norma al caso concreto, 
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como era el supuesto analizado en la STC 129/2013, de 4 de junio; ii) en segundo lu-
gar, una ley también puede calificarse de estructura singular, en atención a los desti-
natarios a los que va dirigida, caso de la norma examinada en la STC 166/1986, de 
19 de diciembre; y iii) finalmente, pertenecen asimismo a este género, aquellas dicta-
das en atención a un supuesto de hecho concreto y singular, que agotan su contenido 
y eficacia en la adopción y ejecución de la medida tomada por el legislador ante ese 
supuesto de hecho, aislado en la ley singular y no comunicable a ningún otro, cate-
goría en la que se encuadró, por ejemplo, el supuesto de la STC 203/2013, de 5 de 
diciembre».

Desde otra perspectiva, la STC 159/2021, de 16 de septiembre, FJ 3, distinguía 
entre leyes singulares autoaplicativas y no autoaplicativas: «(i) por una parte las le-
yes no autoaplicativas, que a su vez se distinguen en las de destinatario único o de 
estructura singular en atención a los destinatarios a los que va dirigida; y las dicta-
das en atención a un supuesto de hecho concreto, esto es, a una situación singular o 
excepcional; (ii) y por otra, las leyes autoaplicativas».

En cualquier caso, como también ha señalado la STC 148/2020, de 22 de octu-
bre, FJ 5, «cuando la ley o disposición de rango legal objeto del proceso es califica-
da como ‘ley singular’ por alguna de las partes, antes que nada debe examinarse su 
naturaleza, pues una vez determinada esta, estaremos en condiciones de pronunciar-
nos sobre las vulneraciones que se le reprochan».

Por ello, deberemos analizar, en primer término, si nos hallamos ante una ley 
singular, pues solo en ese caso deberíamos analizar si la norma impugnada resulta 
conforme al cánon de constitucionalidad establecido para este tipo de leyes.

Puesto que no nos hallamos ante una norma autoaplicativa, deberemos centrar-
nos en determinar si nos hallamos ante una ley singular no autoaplicativa.

Pues bien, parece claro que el Decreto-ley 15/2021 no es una ley de destinatario 
único. Como recordaba el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña en su Dic-
tamen 2/2021, de 29 de julio (documento núm. 6), «no es una norma de destinatario 
único con un ámbito de aplicación constituido por uno o varios sujetos o entidades 
específicamente determinados. Tal como se desprende de la exposición de motivos, 
del conjunto de la disposición y, más concretamente, de los artículos 1, 2 y 3, el De-
creto-ley 15/2021 tiene una vocación de alcance general, de permanencia en el or-
denamiento y de multiplicidad de aplicaciones, ya que, sin ninguna especificación 
personal o temporal, incluye en su ámbito subjetivo de aplicación a las personas que 
tengan o hayan tenido la condición de personal al servicio de la Administración de 
la Generalitat, altos cargos y miembros del Gobierno de la Generalitat por actua-
ciones en el ejercicio de su cargo que puedan requerir la protección del Fondo para 
hacer frente a obligaciones de responsabilidad civil, patrimonial y contable».

Quedaría por determinar, en consecuencia, si nos hallamos ante una norma dic-
tada en atención a un supuesto de hecho concreto y singular, que agote su contenido 
y eficacia en la adopción y ejecución de la medida tomada por el legislador ante ese 
supuesto de hecho, aislado en la ley singular y no comunicable a ningún otro.

Tampoco desde este punto de vista se puede decir que el decreto-ley impugna-
do sea una ley singular. En efecto, como también señalaba el Consejo de Garantías 
Estatutarias de Cataluña en su Dictamen 2/2021, de 29 de julio, «estrictamente, no 
agota su contenido ni su eficacia con la adopción y ejecución de la medida legisla-
tiva adoptada para resolver un supuesto de hecho aislado en la ley y no extensible 
a ningún otro». Y añadía, en este sentido: «Debe tenerse presente el supuesto que 
da lugar a la activación del Decreto-ley 15/2021 como elemento de justificación del 
presupuesto habilitante [...] y no confundirlo con el presunto carácter singular de 
la regulación dispositiva que la norma establece en su conjunto. Esta última, como 
acabamos de señalar, tiene un ámbito de aplicación general y una vocación de per-
manencia en el ordenamiento jurídico, que supera con creces el supuesto formal 
concreto que ampara recurrir a la figura del decreto-ley».
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Sin ánimo alguno de exhaustividad, resulta relevante subrayar que la póliza de 
seguro contratada por la Generalitat tiene una vigencia estrictamente temporal, a 
diferencia del decreto-ley, que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, una vez convalidado, tiene una vigencia indefinida, sin perjuicio de 
haber sido posteriormente sustituido por la Ley 2/2022. También el ámbito tempo-
ral de la póliza de seguro es limitado. Es importante tener en cuenta, además, que 
la póliza de seguro puede ser rescindida por el asegurador en determinados supues-
tos, de conformidad con lo previsto en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato 
de Seguro, como de hecho ha sucedido en el pasado con las pólizas suscritas por la 
Generalitat. Finalmente, los riesgos cubiertos por la póliza vigente no son estricta-
mente coincidentes con los del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat, 
cuya finalidad es, precisamente, como indica su artículo 1.1, hacer frente a las obli-
gaciones legales derivadas de «los riesgos no cubiertos por las pólizas de seguros de 
responsabilidad civil, patrimoniales y contables» suscritas por la Generalitat.

De este modo, parece claro que la norma impugnada no agota su contenido y 
eficacia en el supuesto que da lugar a la justificación del presupuesto habilitante del 
decreto-ley, de modo que, tampoco desde este punto de vista, puede ser calificada la 
norma impugnada de ley singular.

En conclusión: no siendo la norma impugnada una ley singular de conformidad 
con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como por otro lado han conclui-
do, además del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, también la Sala Civil 
y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (documento núm. 7) y el Mi-
nisterio Fiscal (documento núm. 8), la alegación debe ser desestimada.

2. Alegada vulneración de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos
Sin perjuicio del óbice procesal al que hemos hecho mención anteriormente, ha-

biendo concluido que la norma impugnada no es una ley singular, en los términos 
que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha definido este tipo de normas,  
y que en consecuencia no resulta aplicable al Decreto-ley 15/2021 el control de 
constitucionalidad más estricto aplicable a este tipo de leyes, debemos valorar ahora 
la alegación según la cual la norma perseguiría una finalidad constitucionalmente 
ilegítima, en la medida que ello se entienda como la alegación de que se ha vulnera-
do el artículo 9.3 de la Constitución, precepto que el recurso de inconstitucionalidad 
no menciona. En este punto quedarían subsumidas también, si son consideradas ad-
misibles, las alegadas infracciones de los artículos 103.1 de la Constitución y 30.2 y 
71.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Sobre el cánon derivado del mandato constitucional que establece el artículo 9.3 
de la Constitución, ya la STC 66/1985, de 23 de mayo, FJ 1 indicaba, sobre la arbi-
trariedad del legislador, que «la noción de la arbitrariedad no puede ser utilizada 
por la jurisdicción constitucional sin introducir muchas correcciones y matizacio-
nes en la construcción que de ella ha hecho la doctrina del Derecho Administrativo, 
pues no es la misma la situación en la que el legislador se encuentra respecto de la 
Constitución, que aquella en la que se halla el Gobierno, como titular del poder re-
glamentario, en relación con la ley».

En esta misma línea, señalaba la STC 108/1986, de 29 de julio, FJ 18, que «la 
calificación de ‘arbitraria’ dada a una ley a los efectos del art. 9.3 exige también una 
cierta prudencia». Y añadía: «La ley es la ‘expresión de la voluntad popular’, como 
dice el preámbulo de la Constitución y como es dogma básico de todo sistema de-
mocrático. Ciertamente, en un régimen constitucional, también el poder legislativo 
está sujeto a la Constitución, y es misión de este Tribunal velar por que se manten-
ga esa sujeción, que no es más que otra forma de sumisión a la voluntad popular, 
expresada esta vez como poder constituyente. Ese control de la constitucionalidad 
de las leyes debe ejercerse, sin embargo, de forma que no imponga constricciones 
indebidas al poder legislativo y respete sus opciones políticas. El cuidado que este 
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Tribunal ha de tener para mantenerse dentro de los límites de ese control ha de ex-
tremarse cuando se trata de aplicar preceptos generales e indeterminados, como es 
el de la interdicción de la arbitrariedad».

En este sentido, indicaba la misma sentencia: «Así, al examinar un precepto le-
gal impugnado desde ese punto de vista el análisis se ha de centrar en verificar si tal 
precepto establece una discriminación, pues la discriminación entraña siempre una 
arbitrariedad, o bien, si aún no estableciéndola, carece de toda explicación racional, 
lo que también evidentemente supondría una arbitrariedad, sin que sea pertinente 
un análisis a fondo de todas las motivaciones posibles de la norma y de todas sus 
eventuales consecuencias».

E insistía la STC 49/2008, de 9 de abril, FJ 5: «La invocación de conceptos tan 
generales e indeterminados como el de interdicción de la arbitrariedad obliga a ex-
tremar el cuidado con que debemos controlar al legislador democrático, puesto que 
el pluralismo político y la libertad de configuración del legislador también son bie-
nes constitucionales que debemos proteger. De ahí que en estos casos hayamos exi-
gido generalmente dos requisitos: por un lado, que quien invoca la vulneración de 
la interdicción de la arbitrariedad lo razone en detalle, ofreciendo una justificación 
en principio convincente para destruir la presunción de constitucionalidad de la ley 
impugnada; y por otro, y ya desde un punto de vista material, que la arbitrariedad 
sea el resultado bien de una discriminación normativa bien de la carencia absoluta 
de explicación racional de la medida adoptada, pero en ningún caso de una discre-
pancia política respecto de su contenido».

Añadía esta misma misma sentencia: «Las afirmaciones más o menos explícitas so-
bre los motivos que han llevado al legislador a aprobar los preceptos impugnados, sobre 
su incapacidad de expresarlos y su voluntad de ocultarlos no pueden formar parte de 
un debate procesal que se desarrolla en esta sede y que tiene por objeto normas y no 
intenciones».

En todo ello abundó la STC 93/2017, de 6 de julio, FJ 3: «Consecuentemente, 
para determinar si la disposición [controvertida] vulnera el principio de interdic-
ción de la arbitrariedad [...] procede valorar, simplemente, si la medida responde a 
un objetivo legítimo». E insistía: «Dicho más precisamente, [...] solo si pudiéramos 
afirmar que carecen de toda explicación racional después de realizar un escrutinio 
deferente con los amplios márgenes de configuración del legislador». «Y por tanto» 
–añadía citando la STC 167/2016, de 6 de octubre, FJ 7–, «aunque ‘se pueda discre-
par de la norma cuestionada en clave técnica o política’».

Pues bien, a la vista de este cánon, que el Tribunal Constitucional ha recorda-
do nuevamente en la reciente STC 159/2021, de 16 de septiembre, no parece que se 
pueda concluir que la norma impugnada carezca de explicación racional o responda 
a un objetivo ilegítimo.

Esa explicación racional no es otra que la indicada por el Consejo de Garantías 
Estatutarias de Cataluña en su Dictamen 2/2021, de 29 de julio, que indica que el 
Fondo Complementario de Riesgos «es un instrumento de garantía del funciona-
miento normal del autogobierno, y más específicamente de la Administración de la 
Generalitat, que es su aparato instrumental esencial, la cual podría sufrir impor-
tantes disfunciones en ciertos casos en los que los servidores públicos tuvieran que 
encarar determinadas obligaciones resultantes de los procedimientos administrati-
vos y las resoluciones judiciales».

Desde este punto de vista, parece claro que la garantía del funcionamiento nor-
mal de la Administración de la Generalitat, que es la finalidad a la que responde el 
Fondo Complementario de Riesgos, es un objetivo constitucionalmente legítimo, y 
que, en consecuencia, aunque se pueda discrepar de la norma cuestionada en clave 
técnica o política, no se puede decir que no tenga una explicación racional.

Como hemos visto anteriormente, el recurso de inconstitucionalidad pretende 
que el Tribunal Constitucional sustituya el juicio político que únicamente al Gobier-
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no y al Parlamento de Cataluña corresponde, por el juicio político de los recurrentes, 
lo que, como hemos visto, no puede ser la finalidad del recurso.

No pudiéndose decir que el decreto-ley impugnado carezca de toda explicación 
racional o responda a un objetivo ilegítimo, las alegaciones de la parte recurrente 
deben ser igualmente desestimadas.

Como también hemos dicho, no parece que, en el recurso de inconstituciona-
lidad, las alegaciones relativas a las alegadas infracciones del artículo 103.1 de la 
Constitución y de los artículos 30.2 y 71.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña 
tengan sustantividad propia, en la medida que la parte recurrente las vincula a la fi-
nalidad pretendidamente ilegítima del Decreto-ley 15/2021, cuestión que ya hemos 
descartado. En cualquier caso, tampoco parece que, respecto de las alegadas vulne-
raciones de dichos preceptos, como tampoco respecto de las alegadas vulneraciones 
de los artículos 1.2, 1.3, 2 y 168 de la Constitución, se pueda afirmar que la parte 
recurrente haya cumplido la carga de justificar suficientemente las razones por las 
que se entienden vulnerados. En lo que se refiere, concretamente, al artículo 30.2 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, nada se dice en el recurso de inconstituciona-
lidad acerca de las razones por las que la norma impugnada vulneraría el principio 
de proporcionalidad.

Sea como fuere, contrariamente a lo que sostiene la parte recurrente, la norma 
impugnada no persigue «eximir, de facto, de toda responsabilidad» a los servidores 
públicos que se encuentran incluidos en su ámbito de aplicación, ni tampoco «aten-
ta gravemente a los intereses generales que los poderes públicos están obligados a 
salvaguardar».

No parece existir impedimento legal alguno para que la Generalitat, del mismo 
modo que suscribe pólizas de seguro que cubren determinados riesgos para sus fun-
cionarios, pueda decidir asegurar ella misma, a sus propios funcionarios, determi-
nados riesgos no cubiertos por dichas pólizas, sin que ello menoscabe los intereses 
generales.

Por lo demás, parece evidente que el Fondo Complementario de Riesgos regula-
do por el Decreto-ley 15/2021 no permite en modo alguno, a la persona responsable, 
eludir ni la responsabilidad contable ni la responsabilidad civil derivada del delito 
declarada por sentencia firme.

En este sentido, resulta relevante recordar que, tanto en lo que respecta a la res-
ponsabilidad civil derivada del delito declarada por sentencia firme, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 984.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como 
en lo que respecta a la responsabilidad contable, una vez esta firme, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 85.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas, resultan aplicables las reglas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Pues bien, de conformidad con dichas reglas, el artículo 548 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil establece un plazo de veinte días para el cumplimiento voluntario 
por parte de la persona condenada, antes de proceder al despacho de la ejecución. 
Resulta relevante tener en cuenta, además, que tanto en el ámbito de la responsabi-
lidad civil derivada del delito, como en el ámbito de la responsabilidad contable, la 
ejecución de las sentencias firmes se lleva a cabo de oficio, como disponen los men-
cionados artículos 984.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 85.1 de la Ley de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

En nada empece el Decreto-ley 15/2021 a dicha ejecución, ni por parte de los 
jueces o tribunales penales, ni por parte del Tribunal de Cuentas, por lo que no se 
puede decir que la norma impugnada impida, en modo alguno, la ejecución de las 
resoluciones judiciales.

Como hemos visto, las obligaciones derivadas de la sentencia firme en nada se 
ven afectada por el Decreto-ley 15/2021. Corresponde en todo caso a los tribunales 
en cada caso competentes velar por la ejecución de sus sentencias firmes.
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El artículo 5.1 del Decreto-ley es una norma que se inscribe en los artículos 150, 
159 y 211 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, esto es, una norma sobre la co-
branza de cantidades como consecuencia tanto del otorgamiento de un aval como de 
la ejecución de dicho, una vez se ha producido, como consecuencia de la sentencia 
firme, la pérdida de los requisitos establecidos por el Decreto-ley 15/2021 para el 
otorgamiento de los avales emitidos en su día.

Si bien el artículo 5.1 del Decreto-ley establece la obligación de retorno desde 
que se dicte la sentencia firme, naturalmente, cuando, como consecuencia del cum-
plimiento voluntario, previo a la ejecución del aval, en el plazo de veinte días que 
prevé el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por parte del deudor, el aval 
no haya llegado a ser ejecutado por los tribunales de justicia, la obligación de re-
torno a la que se refiere el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021 habrá de entenderse 
circunscrita a los gastos que se hayan generado en razón de las garantías efectuadas 
con cargo en el Fondo y, en su caso, a los intereses.

De otro modo, se produciría un enriquecimiento injusto de la Administración 
de la Generalitat, que, al no haber llegado a ser ejecutado el aval emitido, no podría 
exigir «retorno» alguno de los importes garantizados. Así lo ha aclarado el artículo 
8.1 de la Ley 2/2022, que ha explicitado que la ejecución de la garantía es requisito 
necesario para que se genere la obligación de devolución.

Ahora bien, cuando el contraaval o, en su caso, la garantía prestada por la Genera-
litat se haya llegado a ejecutar, y desde ese momento, el deudor no solo se encontra-
rá obligado al retorno de los gastos que se hayan generado en razón de las garantías 
efectuadas con cargo en el Fondo y, en su caso, a los intereses, sino también de la 
cantidad garantizada.

De este modo, es evidente que el otorgamiento del aval en modo alguno supone 
un obstáculo a la eficacia de las resoluciones judiciales, ni la elusión por los causan-
tes del daño a los caudales públicos de la responsabilidad definitivamente declara-
da por los tribunales de justicia. Tampoco produce daño alguno a las finanzas de la 
Generalitat, pues el avalado está obligado al retorno de las cantidades avaladas, con 
los correspondientes intereses, tal como lo configura el artículo 5.1 del Decreto-ley 
15/2021.

La referencia a «si procede, se hayan agotado todas las vías de impugnación 
judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales» en ningún caso interfiere 
sobre el momento en que deben ser ejecutadas las sentencias de los tribunales de 
justicia. Se refiere, exclusivamente, al cobro de las cantidades vinculadas a los ava-
les prestados o a su ejecución, cuestión que ya se encontraba parcialmente regulada 
por el artículo 60.5 del Decreto legislativo 3/2002, en su redacción dada por la Ley 
5/2020, de 5 de abril, y sobre la que, cabe recordarlo nuevamente, el artículo 116 bis 
de la Ley General Presupuestaria establece una regulación que no es básica.

Sea como fuere, la referencia a «si procede, se hayan agotado todas las vías de 
impugnación judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales», en modo al-
guno supone menoscabo alguno para las finanzas de la Generalitat, ni exime de las 
responsabilidades contable o civil derivada del delito declaradas por sentencia fir-
me. Así, esta norma puede ser interpretada en tres sentidos distintos, ninguno de los 
cuales resultaría contrario a la Constitución: 

a) La Generalitat no puede exigir el cobro de las cantidades consecuencia tanto 
del otorgamiento del aval como, en su caso, de su ejecución, cuando la sentencia 
firme haya sido suspendida

En primer lugar, puede ser interpretada como una referencia a la facultad atri-
buida al Tribunal Constitucional por el artículo 56.2 de la Ley Orgánica del Tribu-
nal Constitucional. En este sentido, la norma sería un simple recordatorio de que, 
cuando el Tribunal Constitucional, en ejercicio de su jurisdicción, determine, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 56.2 de su Ley Orgánica, la suspensión 



BOPC 258
11 de març de 2022

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 62

del pronunciamiento judicial firme al que se refiere el artículo 5.1 del Decreto-ley 
15/2021, o cuando, de conformidad con el artículo 56.3 de su Ley Orgánica, acuerde 
cualquier otra medida cautelar que determine la imposibilidad de que la Generalitat 
proceda a la liquidación de la deuda, quedará también suspendida la obligación de 
retorno.

Al encontrarse vinculada la obligación de retorno que configura el artículo 5.1 
del Decreto ley 15/2021 a la firmeza de la sentencia, la suspensión por el Tribunal 
Constitucional de esta última, lo diga o no el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021, 
dará lugar, necesariamente, salvo que el Tribunal Constitucional estableciera lo con-
trario en la resolución en que acordara la medida cautelar (y por ello, precisamente, 
se hace alusión a «si procede»), a la suspensión de la obligación de retorno.

Aunque en el estado actual de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos parece improbable que dicho Tribunal llegara a dictar medidas cau-
telares que pudieran afectar a la ejecución de las sentencias firmes susceptibles de 
tener repercusión sobre la obligación de retorno a la que se refiere el artículo 5.1 del 
Decreto-ley 15/2021, lo mismo sucedería en el supuesto de que, excepcionalmente, 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ordenara al Estado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 39 de su Reglamento de Procedimiento, la suspensión 
de la ejecución de dicha sentencia. Y ello, de conformidad con el principio general 
según el cual la Generalitat es Estado, consagrado en el artículo 3.1 del Estatuto, en 
la medida que, como ha declarado reiteradamente el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos desde la sentencia de 4 de febrero de 2005, dictada por su Gran Sala en el 
asunto Mamatkulov y Askarov c. Turquía, el incumplimiento por cualquier órgano 
del Estado de las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de conformidad con el artículo 39 de su Reglamento de Procedimiento 
supondría violar el artículo 34 del Convenio Europeo para la Protección de los De-
rechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

La referencia, «si procede», a esta eventualidad, entendida en estos justos térmi-
nos, nada tiene, naturalmente, de inconstitucional.

Sin embargo, aún se deben tener en cuenta dos posibles interpretaciones adicio-
nales que ponen de manifiesto la constitucionalidad de la norma impugnada.

b) La interrupción del plazo de prescripción para exigir el cobro de las cantidades 
consecuencia tanto del otorgamiento del aval como, en su caso, de su ejecución, re-
sulta imprescindible para evitar cualquier menoscabo a la hacienda de la Generalitat

Más allá de la interpretación de mera aclaración a la que nos acabamos de refe-
rir, sujeta a esa eventualidad («si procede»), la referencia que se hace en el artículo 
5.1 del Decreto-ley 15/2021 («si procede, se hayan agotado todas las vías de impug-
nación judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales»), con independen-
cia de la mejorable técnica legislativa, debe ser entendida como una referencia a la 
interrupción del plazo de prescripción del derecho al cobro por parte de la Genera-
litat, en el caso de que se interpongan recursos que puedan afectar a la existencia 
del derecho de crédito al que se refiere el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021, con 
posterioridad al dictado de sentencia firme, y concretamente, al recurso de amparo.

Lejos de favorecer la elusión por los causantes del daño a los caudales públicos 
de su responsabilidad, dicha disposición, así interpretada, trataría de asegurar que 
en ningún caso se pueda producir menoscabo alguno para la hacienda de la Gene-
ralitat.

Y es que resulta importante recordar que, de conformidad con el artículo 15.1 
del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña (que contiene una regulación 
idéntica en este punto al artículo 15.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Ge-
neral Presupuestaria), el derecho de la Generalitat a exigir el cobro de dicho crédito 
prescribe a los cuatro años.
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Pues bien, el artículo 15.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Pre-
supuestaria (que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15.2 del Decreto legis-
lativo 3/2002, de 24 de diciembre, cabe entender como supletoriamente aplicable a 
los derechos de la Generalitat), se remite, en lo que se refiere a la interrupción de los 
plazos de prescripción, a la Ley General Tributaria. En este sentido, la Ley 48/2003,  
de 26 de noviembre, General Tributaria, en su artículo 68.1, en relación con el plazo de  
prescripción del derecho a exigir el pago, establece que aquel se interrumpe «por la 
interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase».

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en su Sentencia 
de 6 de junio de 2003 (recurso n.º 5328/1998) ha destacado la diferencia existente, en 
lo que se refiere a la interrupción de los plazos de prescripción, entre la regulación 
establecida por el artículo 68 de la Ley General Tributaria, por un lado, y el artículo 
1973 del Código Civil, en el siguiente sentido: 

«Pero, además, la entidad recurrente no ha mencionado, ni tenido en cuenta 
que el 2 de abril de 1985, interpuso la reclamación económico administrativa n.º 
1196/1985, que interrumpió la prescripción de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 66, apartado 1, letra b), de la Ley General Tributaria, que dispone: ‘1. 
Los plazos de prescripción a que se refieren las letra a) (derecho a liquidar), b) 
(acción para exigir el pago) y c) (acción para imponer sanciones) del artículo 64 
se interrumpen: [...]. b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cual-
quier clase’, hecho éste que no le ha pasado inadvertido al abogado del Estado, 
el cual sí invoca este precepto, e incluso resalta la diferencia con el artículo 1973 
del Código Civil, que a diferencia del Derecho Tributario, dispone que ‘la pres-
cripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por 
reclamación extrajudicial del acreedor [...]’, es decir por la actividad del acree-
dor conducente al pago de las obligaciones, en cambio, como hemos expuesto, 
en el Derecho Tributario se interrumpe la prescripción por la interposición del 
recurso y reclamaciones por el deudor y también por el acreedor, si hubiere lu-
gar a ello».

Y en fin, la norma indicada del artículo 68.1 de la Ley General Tributaria ha sido 
interpretada en el sentido de que las «reclamaciones o recursos de cualquier clase» 
son todas aquellas que puedan afectar a la correspondiente obligación, lo que, qué 
duda cabe, sucedería en el caso de que el Tribunal Constitucional llegara a estimar 
el recurso de amparo frente al pronunciamiento judicial firme que da lugar a la obli-
gación de retorno de conformidad con el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021, anu-
lando dicho pronunciamiento.

Pues bien, piénsese que, de otro modo –y especialmente en el caso de que el Tri-
bunal Constitucional hubiera decidido la suspensión de la sentencia firme que decla-
ra la responsabilidad contable o civil derivada de delito conforme al artículo 56.2 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional–, de no producirse esa interrupción del 
plazo de prescripción que establece el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021, la Ge-
neralitat, ante una eventual sentencia desestimatoria del recurso de amparo por par-
te del Tribunal Constitucional que tuviera lugar una vez transcurridos cuatro años, 
podría verse definitivamente imposibilitada de exigir el pago de las deudas como 
consecuencia del transcurso del plazo de prescripción, caso este en el que sí que se 
podría producir un menoscabo a la hacienda de la Generalitat que potencialmente 
vulnerara el artículo 31.2 de la Constitución.

Al establecer el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021, que debe ser interpretado 
también en este sentido, que la interposición recursos de cualquier clase, incluidos, 
en su caso, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y la demanda ante 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, interrumpe el plazo de prescripción de 
cuatro años para exigir el cobro, no solo no se está produciendo menoscabo alguno 
para la hacienda de la Generalitat, sino, antes bien, se está garantizando, mediante 
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una norma específica –que, por lo demás, reitera lo que establece el artículo 15.2 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que no tiene carácter 
básico pero que se remite al artículo 68.1 de la Ley Generals Tributaria–, que tal 
menoscabo no se pueda producir en ningún caso.

c) La Generalitat puede acordar el aplazamiento del pago de sus créditos de derec-
ho público en los términos previstos legalmente

Finalmente, la norma debe ser entendida, también, como una habilitación a la 
Generalitat a tener en cuenta la circunstancia de la interposición del recurso de am-
paro ante el Tribunal Constitucional, o de una eventual demanda ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, a la hora de resolver sobre las solicitudes de apla-
zamiento del pago que quienes hubieran sido avalados por el Fondo Complementa-
rio de Riesgos de la Generalitat.

Como ha recordado el Dictamen 2/2021 del Consejo de Garantías Estatutarias 
de Cataluña: 

«Por otra parte, desde el mismo momento en que la Generalitat tenga que 
hacer efectivo el contraaval o el aval, se hallará en disposición de exigir la res-
titución del dinero garantizado a los beneficiarios que sean declarados respon-
sables, con los correspondientes intereses y gastos, incluso cuando opte, en su 
caso, por aplazar excepcionalmente la obligación de reembolso hasta el pronun-
ciamiento del Tribunal Constitucional o del TEDH».

En modo alguno resulta irrazonable que la Generalitat pueda valorar, a la hora 
de resolver una solicitud de aplazamiento, el hecho de que subsista una controversia 
jurídica sobre la propia existencia del crédito de derecho público que pudiera dar 
lugar, en caso de que las pretensiones del deudor fueran estimadas, bien por el Tri-
bunal Constitucional, bien por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (siempre 
tras la interposición del correspondiente recurso de revisión ante el Tribunal Supre-
mo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 bis de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial), a que la Generalitat tuviera que devolver las canti-
dades cobradas previamente como resultado de la obligación de retorno a la que se 
refiere el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021.

En este sentido, resulta imprescindible recordar que el artículo 13.1 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que regula el aplazamiento de 
las cantidades adeudadas a la hacienda pública estatal, no tiene la condición de nor-
mativa básica, de modo que la Generalitat, en ejercicio legítimo de las competencias 
que tiene atribuidas en virtud del artículo 211 del Estatuto de Autonomía de Catalu-
ña, puede legítimamente prever que la subsistencia de una controversia jurídica en 
cuanto a un elemento determinante del nacimiento del crédito de derecho público 
pueda ser tenida en cuenta a la hora de resolver sobre una solicitud de aplazamiento 
de pago, en tanto no se resuelva el recurso de amparo.

Esta interpretación, además, ha sido expresamente recogida en el artículo 8 de 
la Ley 2/2022, de 3 de marzo, del Fondo Complementario de Riesgos de la Gene-
ralitat.

Como recordaba recientemente la STC 65/2020, de 18 de junio, FJ 5, únicamente 
en el ámbito de los tributos cedidos está obligada la Generalitat, en materia de apla-
zamiento de pago, a ajustarse a lo dispuesto por la normativa del Estado, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, 
por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determina-
das normas tributarias.

A ello cabe añadir que tal aplazamiento no produciría menoscabo alguno a la 
hacienda pública de la Generalitat, pues el artículo 13.1 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, aplicable supletoriamente de conformidad con 
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lo previsto en el artículo 149.3 de la Constitución, determina que el aplazamiento 
devengará el correspondiente interés de demora.

En estas circunstancias, las alegaciones de la parte recurrente deben ser íntegra-
mente desestimadas.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional,
Solicita: Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, se sirva 

admitirlo, tenga por evacuado el trámite conferido y por formuladas las alegacio-
nes precedentes con relación al recurso de inconstitucionalidad número 6305-2021, 
promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, contra el Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Com-
plementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya, y en mérito a las mismas y 
previos los trámites oportunos, dicte en su día sentencia en la que se desestime ín-
tegramente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

Barcelona para Madrid, a 8 de marzo de 2022
Mario Núñez Martínez, letrado

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

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’una funcionària

ACORD

Mesa del Parlament, 08.03.2022

Secretaria general 
Begoña Benguría Calera, funcionària del Parlament, compleix, el 29 de març de 

2022, l’edat determinada per la legislació de la funció pública per a ésser declarada 
en la situació de jubilació.

De les dades que consten en el seu expedient personal es desprèn que Begoña 
Benguría Calera compleix les condicions i els requisits per a causar drets passius 
de jubilació, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de 
l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat 
social.

Per això, d’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, fent ús de 
les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Declarar jubilada Begoña Benguría Calera, amb efectes del 30 de març de 2022, 

i agrair-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la noti-
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ficació de l’acord, en virtut dels articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 8 de març de 2022
La secretària general, Esther Andreu Fornós
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