
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 
23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya
200-00008/13
Text presentat 7

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sen-
sellarisme
202-00029/13
Debat de totalitat 27
Aprovació de l’esmena a la totalitat amb text alternatiu i Acord de tramitació com a proposició 
de llei 27
Termini per a proposar compareixences 80

Proposició de llei d’equitat territorial per al desenvolupament sostenible de les àrees 
rurals
202-00039/13
Presentació: GP ECP 80

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les ins-
tal·lacions que incideixen el medi ambient
202-00040/13
Presentació: GP ECP 91

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la taula de treball sobre les persones desaparegudes 
sense causa aparent
250-00575/13
Presentació: GP PSC-Units 94

Proposta de resolució sobre la reducció de l’impacte del cost de la conciliació en 
la vida laboral
250-00576/13
Presentació: GP Cs 95

Proposta de resolució sobre la gestió del Banc d’ADN de Catalunya per a adaptar-lo 
als casos de sostracció de nadons d’acord amb la Llei 16/2020, de la desaparició 
forçada de menors a Catalunya
250-00577/13
Presentació: GP PSC-Units 96

Proposta de resolució sobre l’acabament dels talls de llum al barri de Culubret, de 
Figueres
250-00578/13
Presentació: GP Cs 98
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Proposta de resolució sobre la creació d’un servei d’assistència i assessorament 
telefònic als afectats per l’ocupació d’habitatges
250-00579/13
Presentació: GP VOX 99

Proposta de resolució sobre el millorament de la formació sobre la contractació 
pública
250-00580/13
Presentació: GP VOX 101

Proposta de resolució sobre la supressió de l’Institut Català de les Dones
250-00581/13
Presentació: GP VOX 102

Proposta de resolució sobre les mesures per a erradicar la mutilació genital femenina
250-00582/13
Presentació: GP VOX 104

Proposta de resolució sobre un acord de corresponsabilitat i cogovernança del fo-
ment i el finançament de l’escolarització de zero a tres anys
250-00583/13
Presentació: GP PSC-Units 105

Proposta de resolució sobre el millorament i l’ampliació de l’estació de bombament 
d’aigua Cunit-Cubelles de l’Agència Catalana de l’Aigua
250-00584/13
Presentació: GP VOX 108

Proposta de resolució sobre la supressió de les multes lingüístiques
250-00585/13
Presentació: GP Cs 109

Proposta de resolució sobre la construcció d’una estació de bombament d’aigües 
residuals a Salou
250-00586/13
Presentació: GP Cs 110

Proposta de resolució sobre la represa de la periodicitat anual de la publicació del 
Baròmetre d’Innovació de Catalunya
250-00587/13
Presentació: GP Cs 111

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2022, de la Fundació Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2019
256-00021/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 112
Termini per a proposar compareixences 112

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la pederàstia 
a l’Església
252-00017/13
Esmenes presentades 112

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la deslocalització d’empreses 
de les comarques de Lleida
302-00121/13
Esmenes transaccionals presentades 115

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les necessitats de l’escola 
pública
302-00125/13
Esmenes transaccionals presentades 116

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de l’educació
302-00126/13
Esmenes transaccionals presentades 117
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, presentat el juliol del 2021
360-00011/13
Presentació: síndic de Greuges 118

Informe del Síndic de Greuges titulat «Les contencions mecàniques al sistema pe-
nitenciari de Catalunya. Anàlisi de la praxi i del marc regulador»
360-00012/13
Presentació: síndic de Greuges 118

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació
410-00006/13
Substitució de diputats 120

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 81/XIV, relativa a l’Informe de fiscalització 
17/2020, sobre la fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent 
a l’exercici del 2017
290-00063/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  120

Control del compliment de la Resolució 112/XIV, sobre l’actualització de la Cartera 
de serveis socials
290-00088/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  121

Control del compliment de la Resolució 119/XIV, sobre la situació dels professionals 
del Centre Sociosanitari del Solsonès
290-00095/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  122

Control del compliment de la Resolució 136/XIV, sobre la feminització de la pobresa
290-00108/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  122

Control del compliment de la Resolució 158/XIV, sobre la gratuïtat del servei tele-
fònic 061
290-00130/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  124

Control del compliment de la Resolució 161/XIV, sobre la cobertura del servei públic 
de salut en l’àmbit rural
290-00133/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  125

Control del compliment de la Resolució 170/XIV, sobre la formació dels jutges i la 
difusió dels recursos per a l’assessorament dels operadors jurídics en matèria de 
protecció de les víctimes de violència de gènere
290-00140/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  133

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 35/XIV, sobre l’estat de l’Administració de justícia
390-00035/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 136

Control del compliment de la Moció 39/XIV, sobre el deute de la Generalitat amb 
el món local
390-00039/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 144

Control del compliment de la Moció 42/XIV, sobre el futur d’Europa
390-00042/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 148
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Control del compliment de la Moció 48/XIV, sobre l’economia social i solidària
390-00048/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 149

Control del compliment de la Moció 51/XIV, sobre el model d’acompanyament i re-
sidència en la vida dependent
390-00051/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 152

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els 158 casos de 
menors sota la seva tutela desapareguts
356-00566/13
Sol·licitud 152

Sol·licitud de compareixença de Ramon Lamiel Villaró, director del Servei Català de 
Trànsit, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les dades de sinistralitat 
viària a les comarques de Girona
356-00586/13
Sol·licitud 153

Sol·licitud de compareixença de Joan Costa Barnola, cap de l’Àrea Regional de 
Trànsit de Girona, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les dades de 
sinistralitat viària a les comarques de Girona
356-00587/13
Sol·licitud 153

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat d’acon-
seguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal inves-
tigador en formació
356-00588/13
Sol·licitud 153

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la 
Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir un pres-
supost per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
356-00589/13
Sol·licitud 153

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Acció Jove davant la Comissió 
de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir un pressupost 
per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
356-00590/13
Sol·licitud 154

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot davant la Comissió de 
Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir un pressupost per 
al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
356-00591/13
Sol·licitud 154

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Central Sindical Independent 
de Funcionaris davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la ne-
cessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del 
personal investigador en formació
356-00592/13
Sol·licitud 154

Sol·licitud de compareixença de Rubén de la Fuente Seoane davant la Comissió de 
Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir un pressupost per 
al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
356-00593/13
Sol·licitud 154

Sol·licitud de compareixença de Sara Gil Morales davant la Comissió de Recerca 
i Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart 
any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
356-00594/13
Sol·licitud 155



BOPC 283
11 d’abril de 2022

Taula de contingut 5

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Funció Pública davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’adopció de mesures urgents 
per a reduir la temporalitat en l’ocupació pública
356-00607/13
Sol·licitud 155

Sol·licitud de compareixença de Víctor Lapuente, coautor de l’informe «Índex euro-
peu de qualitat de govern», davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre la quarta edició d’aquest informe
356-00608/13
Sol·licitud 155

Sol·licitud de compareixença de Gemma Garcia, presidenta de la Unió Catalana de 
Centres de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç, davant la Comissió de la 
Infància perquè presenti l’informe anual sobre la situació de l’atenció precoç a Ca-
talunya
356-00610/13
Sol·licitud 155

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

Sessió informativa del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a presentar la Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
corresponent al 2021
359-00011/13
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 156

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat corresponent al 2021
334-00039/13
Presentació: Laura Vilagrà Pons, Presidenta de la representació de la Generalitat de catalunya 
a la Comissió Bilateral Generalitat - Estat 156

Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2021
334-00040/13
Presentació: Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 157

Memòria de l’Oficina del President Quim Torra corresponent al 2021
334-00041/13
Presentació: Pere Cardús Cardellach, Responsable de l’Oficina de l’expresident de la Genera-
litat Joaquim Torra 157

Memòria de l’Oficina de l’Expresident de la Generalitat Artur Mas corresponent al 
2021
334-00042/13
Presentació: Maria Reis Quinzanos de Visa, Responsable de l’Oficina de l’expresident Artur Mas 
i Gavarró 158

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «El tractament de les informa-
cions sobre violències masclistes en els teleinformatius. Octubre-desembre del 2021»
337-00014/13
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 158

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
414-00002/13
Nomenament de membres 159

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de 
Lletrats del Parlament de Catalunya
501-00003/13
Modificació de la composició de l’òrgan qualificador 159
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 
i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, 
d’estadística de Catalunya
200-00008/13

TEXT PRESENTAT

Reg. 45164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.04.2022

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

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 22 de març de 2022, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller d’Economia i Hisenda, s’aprova la iniciativa SIG21E-

CO1876 - Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de mo-
dificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, i s’auto-
ritza el conseller perquè el presenti al Parlament.» 

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

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 
i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, 
d’estadística de Catalunya

L’article 135 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la 
competència exclusiva sobre estadística del seu interès. La Llei 23/1998, de 30 de 
desembre, d’estadística de Catalunya, desplega la competència exclusiva de la Ge-
neralitat en l’àmbit de l’estadística i estableix que el Pla estadístic de Catalunya, 
instrument d’ordenació i de planificació de l’estadística d’interès de la Generalitat, 
s’aprova per llei del Parlament amb una periodicitat quadriennal.

El Pla estadístic de Catalunya per al període comprès entre el 2023 i el 2028 és 
el setè que aprova el Parlament, després dels plans estadístics per als períodes del 
1992 al 1995, del 1997 al 2000, del 2001 al 2004, del 2006 al 2009, del 2011 al 2014 
i del 2017 al 2020, amb algunes pròrrogues de les seves vigències inicials quan les 
circumstàncies ho han aconsellat.

Aquest Pla estadístic s’inspira en les disposicions del Reglament (CE) 223/2009 
del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l’estadística europea, modificat pel 
Reglament (UE) 2015/759 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 
2015; en l’Estratègia europea de dades, recollida en la Comunicació de la Comissió 
al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè 
de les Regions (COM/2020/66 final), i en els àmbits temàtics preferents integrats en 
el Programa estadístic europeu 2021-2027, recollit en el Reglament (UE) 2021/690 
del Parlament Europeu i del Consell, de 28 d’abril de 2021, pel qual s’estableix un 
programa per al mercat interior, la competitivitat de les empreses, incloses les pe-
tites i mitjanes empreses, l’àmbit dels vegetals, animals, aliments i pinsos, i les es-
tadístiques europees (Programa per al Mercat Únic), i es deroguen els reglaments 
(UE) 99/2013, (UE) 1287/2013, (UE) 254/2014 i (UE) 652/2015. Al mateix temps, 
el Pla estadístic aprofundeix en els reptes suscitats pels principis del Codi de bones 
pràctiques de les estadístiques europees, publicat en la recomanació de la Comissió 
de les Comunitats Europees del 25 de maig de 2005 relativa a la independència, la 
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integritat i la responsabilitat de les autoritats estadístiques dels estats membres i de 
la Comunitat, revisat pel Comitè del Sistema estadístic europeu el 16 de novembre 
de 2017.

D’acord amb la legislació estadística, el Pla estadístic ha de contenir els objec-
tius generals, els objectius específics de les activitats estadístiques previstes, la col-
laboració institucional en matèria estadística i els criteris i prioritats per a la seva 
execució. Amb aquesta finalitat, la llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 
preveu potenciar el paper i la qualitat de l’estadística oficial, i convertir l’Institut 
d’Estadística de Catalunya en un node estratègic d’informació també al servei de la 
recerca científica i l’avaluació de les polítiques públiques a través de la integració i 
la reutilització eficient de les dades que el Sistema estadístic de Catalunya genera i 
de les quals disposa, en el marc de la interoperabilitat i la governança de la dada de 
l’administració digital de Catalunya. La necessitat d’adequar l’estadística oficial per 
satisfer la demanda d’informació social, econòmica, demogràfica i mediambiental 
es fa compatible amb la reducció de la càrrega de resposta de les unitats informants 
a través de l’ús intensiu de les dades que disposen les administracions públiques, la 
utilització de noves fonts d’informació de titularitat privada i l’aplicació d’innova-
cions metodològiques en el tractament de dades.

Aquestes prioritats esdevenen l’eix central del Pla estadístic de Catalunya 2023-
2028, a partir del qual es despleguen un conjunt d’accions institucionals i operatives, 
amb els criteris i les normes que n’han d’afavorir el disseny i l’execució, a partir de 
l’assoliment dels objectius generals següents: la millora dels processos de col·labo-
ració i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, l’augment de la qualitat i 
l’abast de la informació estadística generada, l’aprofitament eficient de la informació 
disponible en les administracions públiques per elaborar les estadístiques oficials i 
el foment de l’accés a les dades de què es disposa per a la recerca i l’avaluació de 
polítiques públiques.

A fi de garantir la consecució dels objectius del Pla estadístic, la llei estableix 
noves funcions, atribucions i exigències a l’Institut d’Estadística de Catalunya i a la 
resta d’actors implicats en la producció i difusió d’estadístiques oficials. Entre d’al-
tres, hi ha les funcions d’homogeneïtzació estadística de les dades en disposició de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic en el marc de 
l’administració digital catalana, l’establiment dels requisits tècnics que cal observar 
en la tramitació d’expedients de creació, modificació o supressió de fitxers i registres 
administratius, així com l’ampliació i aprofundiment de directrius tècniques per a 
l’elaboració i la difusió d’estadístiques oficials, o bé l’elaboració d’estadístiques de 
caràcter experimental basades principalment en l’aprofitament de dades massives de 
titularitat pública o privada.

D’altra banda, totes les institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya 
han d’adequar les seves actuacions estadístiques a les disposicions establertes a la 
Llei d’estadística de Catalunya, al Pla estadístic de Catalunya i als programes anuals 
que el desenvolupen, així com al Reglament UE 2016/679, general de protecció de 
dades i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 
i garantia dels drets digitals i tota la legislació que es dicti sobre aquestes matèries. 
Al mateix temps, també han d’observar totes les directrius tècniques sobre l’elabo-
ració de les estadístiques oficials que estableix progressivament l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya.

Finalment, en l’àmbit de la difusió, el Pla estadístic potencia les estadístiques en 
format de dades obertes, en forma de fitxers amb conjunt de dades, microdades i a 
través d’API per a desenvolupadors per millorar la difusió de les estadístiques ofi-
cials.

Aquesta llei s’estructura en quaranta articles –distribuïts en dos títols–, dues dis-
posicions derogatòries, una disposició final i un annex.
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El títol 1, que consta de vint-i-nou articles distribuïts en quatre capítols, conté les 
disposicions generals relatives al Pla estadístic de Catalunya 2023-2028.

El capítol 1 defineix el Pla estadístic de Catalunya i estableix el període de vigèn-
cia del Pla estadístic 2023-2028.

El capítol 2 determina els quatre objectius generals del Pla estadístic de Catalu-
nya 2023-2028, orientats a les millores en la coordinació del Sistema estadístic de 
Catalunya, en la qualitat de la informació estadística, en l’aprofitament de la infor-
mació disponible i en l’accés i reutilització de les dades. En aquest mateix capítol, 
també s’estableixen els àmbits i subàmbits d’activitat estadística en matèria de pro-
ducció d’estadístiques oficials a càrrec del Sistema estadístic de Catalunya, i en cada 
àmbit concreta els objectius específics corresponents.

El capítol 3 estableix els principals termes del marc de col·laboració institucio-
nal en l’execució del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028, abastant les relacions 
entre institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya i també les relacions 
amb altres entitats i organismes, per tal de desenvolupar objectius del Pla estadístic.

El capítol 4 regula l’execució del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i les ac-
tuacions estadístiques encomanades pels programes anuals d’actuació estadística 
vigents en cada moment durant el període de vigència del Pla.

El títol 2, que consta d’onze articles, modifica la Llei d’estadística de Catalunya 
aprovada l’any 1998, amb l’objectiu d’introduir aquelles previsions que possibilitin 
el compliment dels objectius definits al nou Pla estadístic i amb una vocació de per-
manència en el temps que no s’aconseguiria si s’introduís únicament en la Llei del 
Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 per raó de la seva limitada vigència temporal. 
Alhora, s’introdueixen alguns canvis que milloren l’aplicació de la norma i superen 
certes disfuncions observades en el transcurs de la seva vigència, i s’actualitzen al-
gunes referències normatives i la quantia de les sancions per la comissió d’infracci-
ons en matèria estadística.

Per aquest motiu, es modifiquen tretze articles de la Llei d’estadística de Cata-
lunya, concretament els articles 1, 9, 10 bis, 17, 18, 20, 21, 22 bis, 23, 41, 43, 60, 61 
i part de la seva disposició final. De totes les modificacions introduïdes, cal desta-
car-ne dues, com és el cas de l’ampliació del termini de vigència del Pla a un perío-
de de sis anys, d’acord amb l’horitzó temporal del programa estadístic de la Unió 
Europea i del Marc financer plurianual 2021-2027 i de la majoria dels plans estratè-
gics dels sistemes estadístics de referència, adequada al període de maduració que 
requereix la naturalesa d’alguns objectius estratègics que incorpora el Pla, i tenint 
presents els costos organitzatius i burocràtics que suposa la seva proposta i tramita-
ció. I en segon lloc, per agilitar les relacions de col·laboració entre les institucions i 
òrgans del Sistema estadístic de Catalunya i millorar els temps d’elaboració de l’es-
tadística oficial, s’obre a tot el sistema l’accés a dades administratives i estadístiques 
amb finalitats estadístiques.

La disposició derogatòria primera deroga expressament la Llei 5/2016, del 23 
de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 
23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, i la segona disposició dero-
gatòria s’aplica als articles 19 i 22 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadís-
tica de Catalunya.

La disposició final estableix la data d’entrada en vigor de la norma, fent-la coin-
cidir amb l’inici de l’any 2023 atenent al període de vigència del Pla estadístic, basat 
en l’agregació d’anys naturals, i a la periodicitat de la programació i execució de les 
estadístiques oficials.

Finalment, l’annex conté una descripció ordenada d’àmbits, subàmbits i objec-
tius d’activitat estadística en matèria de producció d’estadístiques oficials del Pla 
estadístic.
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Títol 1. Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 

Capítol 1. Disposicions generals sobre el Pla estadístic de Catalunya 
2023-2028 

Article 1. Ordenació i planificació de l’estadística d’interès de la 
Generalitat
El Pla estadístic de Catalunya és l’instrument d’ordenació i de planificació de 

l’estadística d’interès de la Generalitat, d’acord amb el que estableix l’article 40 de 
la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.

Article 2. Període d’aplicació del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028
Aquesta llei regula el Pla estadístic de Catalunya i n’estableix els objectius per al 

període comprès entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2028.

Article 3. Principis generals del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028
Els principis generals del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 són els que fixa 

el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, que comprenen l’entorn 
institucional, els processos estadístics, la producció estadística i la conformitat amb 
el secret estadístic, així com els principis de l’Estratègia Europea de Dades i les di-
rectrius comunitàries que hi estan relacionades.

Capítol 2. Objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 

Article 4. Objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028
El Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 té els objectius generals següents: 
a) Consolidar i millorar els processos de col·laboració i coordinació de les insti-

tucions i els òrgans que constitueixen el Sistema estadístic de Catalunya per garantir 
la qualitat de la producció i la difusió de l’estadística oficial de Catalunya, d’acord 
amb els principis del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, i amb 
el que es preveu des de l’article 5 fins a l’article 8.

b) Ampliar i millorar la qualitat i l’abast de la informació estadística generada 
pel Sistema estadístic de Catalunya a partir de la consideració del programa de les 
estadístiques europees 2021-2027, la utilització de noves fonts d’informació, la crea-
ció de nous productes estadístics i l’aplicació d’innovacions metodològiques, d’acord 
amb el que es preveu des de l’article 9 fins a l’article 14.

c) Establir el marc institucional i operatiu per a l’aprofitament eficient de tota la 
informació disponible a l’Administració de la Generalitat i a la resta d’administra-
cions públiques de Catalunya per a l’elaboració de les estadístiques oficials a càrrec 
del Sistema estadístic de Catalunya, d’acord amb el que es preveu des de l’article 15 
fins a l’article 17.

d) Facilitar l’accés i la utilització de les dades de què disposa el Sistema estadís-
tic de Catalunya amb finalitats de recerca i en matèria d’avaluació de polítiques pú-
bliques, i establir acords amb altres administracions públiques amb aquesta finalitat, 
d’acord amb el que es preveu des de l’article 18 fins a l’article 21.

Article 5. Millorar la col·laboració i la coordinació del Sistema estadístic 
de Catalunya
L’objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 a què fa referèn-

cia l’article 4.a es desplega en el decurs del Pla estadístic mitjançant les accions se-
güents, que es concreten en els articles 6, 7 i 8.

a) Definir la naturalesa de les institucions i els òrgans que intervenen en l’execu-
ció de les activitats estadístiques oficials.

b) Elaborar directrius tècniques que permetin la implantació d’estàndards meto-
dològics i de bones pràctiques en totes les actuacions de l’estadística oficial de Ca-
talunya per garantir la qualitat i la comparabilitat dels seus processos de producció 
i difusió.
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c) Constituir sistemes de seguiment i avaluació que permetin valorar el grau 
d’implantació i compliment de les directrius tècniques i analitzar la seva contribu-
ció a la millora de la qualitat de la informació estadística elaborada pel Sistema es-
tadístic de Catalunya.

Article 6. Naturalesa dels òrgans i organismes que duen a terme 
activitats estadístiques d’interès de la Generalitat 
A l’efecte de precisar la naturalesa i les atribucions de les institucions i els òrgans 

que intervenen en l’execució d’activitats de l’estadística oficial de Catalunya i ajustar 
les seves responsabilitats dins del Sistema estadístic de Catalunya, es defineixen els 
diferents tipus d’institucions i òrgans implicats.

1. Òrgan estadístic: unitat administrativa o orgànica amb atribucions estadísti-
ques que està encarregada de les actuacions estadístiques que li encomana el Pla 
estadístic i els programes anuals d’actuació estadística que el despleguen i que for-
ma part del Sistema estadístic de Catalunya. Quan el seu organisme titular actua en 
qualitat d’organisme responsable, l’òrgan estadístic es responsabilitza de l’aplicació 
adequada de les normes i directrius que regeixen en el Sistema estadístic de Cata-
lunya per al disseny i l’execució íntegres de l’actuació estadística encomanada. La 
seva actuació està subjecta al deure de secret estadístic en els termes establerts per 
la Llei d’estadística de Catalunya i les normes que la despleguen i a les exigències 
de la legislació sobre protecció de dades personals.

En l’execució de les actuacions incloses en els programes anuals d’actuació esta-
dística, es distingeixen dues categories d’implicació: 

2. Organisme responsable: organisme titular d’aquells òrgans estadístics definits 
en el punt anterior que es fan càrrec d’executar i difondre l’actuació estadística en-
comanada. Cada organisme responsable nomena un únic interlocutor tècnic en ma-
tèria estadística amb l’Institut d’Estadística de Catalunya, que és l’òrgan estadístic 
responsable de la coordinació i la gestió del Sistema estadístic de Catalunya.

3. Organisme participant: organisme públic o privat que subministra a l’òrgan es-
tadístic que duu a terme l’actuació estadística dades a les quals no té accés o aporta 
recursos econòmics o personals per fer l’actuació estadística al llarg de tota la seva 
execució o en alguna de les seves fases.

Article 7. Directrius tècniques per a l’elaboració d’estadística oficial 
1. En el decurs de la vigència d’aquest Pla estadístic, s’han de completar i ac-

tualitzar les normes i els requisits tècnics aplicables a l’estadística oficial de Cata-
lunya mitjançant l’elaboració d’un conjunt de directrius tècniques per implantar es-
tàndards metodològics i de bones pràctiques en totes les operacions de l’estadística 
oficial de Catalunya, de manera que es garanteixi la qualitat i la comparabilitat dels 
seus processos de producció i difusió.

2. L’Idescat es responsabilitza del disseny i la implementació del conjunt de di-
rectrius tècniques en les activitats de producció i difusió a càrrec del Sistema esta-
dístic de Catalunya, amb la consulta prèvia al Consell Rector del Sistema Estadístic 
de Catalunya i amb l’assessorament del Consell Català d’Estadística.

3. Les directrius tècniques que siguin de compliment obligat per part de tots els 
organismes i institucions integrats en el Sistema estadístic de Catalunya en l’exercici 
de les activitats estadístiques encomanades són objecte de regulació normativa. Per 
tal d’assegurar-ne al màxim l’eficàcia, també cal observar íntegrament els mecanis-
mes de seguiment i control que s’estableixen en l’article 8.

4. Les directrius tècniques es publiquen a través de l’extranet del sistema esta-
dístic de Catalunya.

5. L’abast i el contingut de les directrius esmentades en l’apartat 1 tenen com a 
objectiu potenciar i impulsar de manera prioritària els àmbits següents: 

– Ús de les classificacions estadístiques, nomenclatures estadístiques i variables 
estandarditzades.
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– Ús dels codis territorials normalitzats als efectes estadístics i la seva imple-
mentació en mapes.

– Implementació i ús de les metadades de procés, metadades de referència i me-
tadades estructurals aplicables a totes les actuacions estadístiques.

– Adopció dels principals estàndards metodològics en la producció de les actua-
cions estadístiques.

– Adopció dels principals estàndards sobre difusió de resultats estadístics: ca-
lendaris de difusió, apartat específic per a l’estadística oficial en el mapa web, for-
mats per a la reutilització de dades, accessibilitat i descàrrega eficient d’informació 
estadística.

Article 8. Seguiment i avaluació del compliment de les directrius 
tècniques 
1. Correspon a l’Idescat fer el seguiment i l’avaluació periòdica del compliment 

del conjunt de directrius tècniques, amb l’objectiu d’assegurar la qualitat en l’execu-
ció de les estadístiques.

2. Els òrgans estadístics que integren el Sistema estadístic de Catalunya han de 
proporcionar la informació que els és requerida per l’Idescat per tal que aquest ela-
bori els informes de compliment dels programes anuals d’actuació estadística.

3. Aquests informes inclouen un apartat sobre la qualitat de cada actuació es-
tadística a càrrec del Sistema estadístic de Catalunya, amb els continguts mínims 
següents: 

– El grau d’execució del pla estadístic vigent i dels programes anuals d’actuació 
estadística corresponents.

– L’estat actualitzat de la documentació tècnica del procés de producció estadís-
tica.

– L’adequació de l’àmbit territorial de desagregació de la informació generada i 
el respecte al principi d’igualtat de gènere.

– Una anàlisi de la demanda de la informació estadística i del seu grau de satis-
facció.

– Les propostes de millora de la qualitat que es considerin necessàries.
– Una anàlisi de les mesures de qualitat aplicades.
4. L’Idescat ha de retre comptes anualment dels resultats del sistema de segui-

ment i avaluació de les directrius tècniques als òrgans col·legiats pertinents.

Article 9. Millorar la qualitat i l’abast de la informació estadística 
generada pel Sistema estadístic de Catalunya
L’objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 a què fa referència 

l’article 4.b es desplega en el decurs del Pla estadístic mitjançant les accions se-
güents, que es concreten en els articles 10, 11, 12, 13 i 14.

a) Desplegar estadístiques experimentals públiques de caràcter innovador i a càr-
rec del Sistema estadístic de Catalunya.

b) Elaborar i difondre totes les estadístiques oficials amb la màxima desagrega-
ció conceptual i territorial possible.

c) Incorporar informació provinent de les bases de dades massives de titularitat 
pública i privada per elaborar les estadístiques oficials.

d) Incorporar de forma preferent les línies temàtiques prioritàries de l’estadística 
europea.

e) Actualitzar l’estructura i la composició del conjunt d’àmbits i subàmbits d’ac-
tivitat estadística relacionats amb la producció d’estadístiques oficials que recullen 
les actuacions estadístiques a càrrec del Sistema estadístic de Catalunya en el decurs 
d’aquest Pla estadístic.
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Article 10. Incorporació de les estadístiques experimentals públiques 
1. A l’efecte de millorar la rellevància, l’oportunitat i l’eficiència de l’estadística 

oficial de Catalunya, s’impulsa l’experimentació en mètodes de la ciència de les da-
des aplicada a la recollida, el processament i la difusió de les dades i resultats esta-
dístics. Les actuacions estadístiques que en resulten reben la denominació d’estadís-
tiques experimentals públiques i es defineixen com aquelles activitats que presenten 
característiques innovadores en la metodologia emprada, la diversitat de fonts d’in-
formació utilitzades o la modalitat de la seva difusió.

2. L’objectiu preferent de les estadístiques experimentals públiques se centra a 
explotar noves fonts de dades digitals, especialment en el cas de noves estadístiques, 
en temps quasi real i amb algorismes fiables, així com aprofitar el potencial de les 
dades massives disponibles per ampliar i millorar l’abast de la producció estadística 
oficial.

3. Les estadístiques experimentals públiques han d’estar recollides en el progra-
ma anual d’actuacions estadístiques, amb l’especificació del seu objecte, les fonts 
d’informació que es fan servir i el tipus de resultats que es preveu obtenir. Mentre 
mantinguin la condició d’experimentalitat, a les estadístiques experimentals públi-
ques no els són aplicables les normes o les directrius en matèria de difusió de resul-
tats estadístics oficials.

Article 11. Màxima desagregació i granularitat de les estadístiques 
oficials
Totes les estadístiques d’interès de la Generalitat han de procurar la màxima des-

agregació conceptual i territorial possible dels resultats, respectant els límits de la 
fiabilitat tècnica i la confidencialitat de les dades individuals. Les accions previstes 
en el Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 en aquesta matèria s’orienten mitjançant 
els principis i les pautes següents: 

1. En relació amb la desagregació territorial de les dades, s’han d’observar les 
directrius i les recomanacions següents: 

a) Qualsevol directori o conjunt de dades integrat ha de tenir la màxima granu-
laritat espacial possible, incorporant les adreces de les microdades i les coordenades 
del fenomen.

b) Es requereix que les estadístiques aportin informació sobre els micropobles, el 
món rural o els àmbits de muntanya sempre que sigui possible tècnicament. Es re-
comana que la informació territorial que s’incorpori a les estadístiques inclogui sis-
temàticament variables de classificació relatives al grau de poblament del territori, 
com ara la dimensió del municipi o el grau d’urbanització d’acord amb les directrius 
tècniques que estableixi l’Idescat.

c) S’ha de produir informació estadística inframunicipal per tal d’estudiar els fe-
nòmens de segregació espacial i les dinàmiques urbanes a l’interior dels municipis i 
dels territoris metropolitans. Es recomana potenciar la informació estadística infra-
municipal, i la definició i el càlcul d’indicadors territorials inframunicipals.

d) La producció d’estadístiques territorials ha d’anar acompanyada de la seva di-
fusió mitjançant mapes i eines cartogràfiques interactives. Per visualitzar i analitzar 
les dades estadístiques espacials s’han d’utilitzar els codis territorials estandardit-
zats i les geometries associades.

e) En la difusió de dades estadístiques amb informació geogràfica associada és 
especialment rellevant la preservació del secret estadístic, per a la qual cosa es reco-
mana l’aplicació prioritària de mètodes d’agregació espacial en la difusió de dades 
geocodificades.

f) El Registre estadístic de territori és la base estadística territorial que integra 
les adreces de totes les unitats estadístiques i tots els elements per a l’elaboració de 
les estadístiques geoespacials en un sistema de dades georeferenciades. Aquest re-
gistre estadístic modelitza les adreces horitzontals i verticals, les divisions adminis-
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tratives i altres entitats del territori, i es constitueix com el node central del Sistema 
estadístic de Catalunya a l’efecte de la integració de les unitats estadístiques geore-
ferenciades que tractin els seus òrgans estadístics.

2. A fi de proporcionar informació nova sobre el grau d’igualtat en la societat ca-
talana i aportar les dades necessàries per abordar les principals polítiques socials i 
d’igualtat, s’observen les directrius i recomanacions següents sobre la transversalitat 
de gènere i la perspectiva interseccional: 

a) Les estadístiques oficials han d’incloure la perspectiva de gènere, la qual es 
defineix per la suma de les característiques següents: i) les dades es recopilen i es 
presenten per sexe com a classificació principal i general; ii) les dades reflecteixen 
problemes de gènere; iii) les dades es basen en conceptes i definicions que reflectei-
xen adequadament la diversitat de dones i homes i capturen tots els aspectes de la 
seva vida; iv) els mètodes de recollida de dades tenen en compte els estereotips i els 
aspectes socials i culturals, factors que poden induir un biaix de gènere en les dades.

b) Les estadístiques oficials han de tenir en compte la perspectiva intergeneracio-
nal, recopilant i presentant la informació estadística per edats, amb el màxim nivell 
de desagregació tècnicament possible, per tal de visualitzar l’experiència de les di-
ferents generacions en la societat.

c) Sempre que sigui tècnicament possible, i tenint en compte la normativa sobre 
protecció de dades personals i el risc de revelació del secret estadístic, les estadísti-
ques oficials han d’incorporar l’enfocament interseccional de la realitat de les per-
sones, amb la inclusió de variables com el nivell formatiu, la situació de pobresa, 
el tipus de llar, la discapacitat, el país de naixement, la nacionalitat i el lloc de resi-
dència, a més de les variables sobre sexe i edat, per tal d’incloure les experiències 
de persones de grups de població que poden presentar vulnerabilitats específiques.

Article 12. Disponibilitat de dades massives de titularitat privada
1. Amb l’objectiu d’ampliar la diversitat i l’eficiència de les fonts d’informació 

aptes per elaborar estadístiques oficials, s’impulsa l’accés a informació i el tracta-
ment d’aquesta informació provinent de les bases de dades massives de què disposen 
les entitats privades.

2. El disseny dels mecanismes de la col·laboració pública-privada que ha de faci-
litar l’accés a dades privades amb finalitats estadístiques atén les disposicions i les 
accions següents: 

a) Facultar l’accés a dades privades i el tractament d’aquestes dades a tots els òr-
gans estadístics del Sistema estadístic de Catalunya que ho requereixin per portar a 
terme les activitats estadístiques que tinguin encomanades.

b) Regular els aspectes relatius a l’obligatorietat de subministrar dades privades, 
les fórmules de compensacions eventuals, la preservació de la confidencialitat i els 
termes de la interoperabilitat de les dades d’acord amb les disposicions dins l’àmbit 
europeu sobre aquests aspectes, la preservació del secret estadístic i la protecció de 
dades personals.

c) Impulsar la col·laboració publicoprivada orientada a l’accés a dades massives 
i el tractament d’aquestes dades amb finalitats estadístiques, de manera que s’incre-
menti l’explotació de noves fonts de dades digitals, especialment en el cas de noves 
estadístiques, en temps quasi real i amb algorismes fiables, i se n’afavoreixi la utilit-
zació mitjançant mètodes de computació segura.

Article 13. Atenció preferent a les línies temàtiques prioritàries de 
l’estadística europea
1. En la provisió d’estadístiques durant la vigència del Pla estadístic de Catalunya 

2023-2028 s’han d’observar les línies de desenvolupament estratègic del Sistema 
estadístic europeu. El Reglament (UE) 2021/690 del Parlament Europeu i del Con-
sell de 28 d’abril de 2021, pel qual s’estableix un programa per al mercat interior, la 
competitivitat de les empreses, incloses les petites i mitjanes empreses, l’àmbit dels 
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vegetals, animals, aliments i pinsos, i les estadístiques europees (Programa per al 
Mercat Únic), té com a objectiu proporcionar el marc general per al desenvolupa-
ment, l’elaboració i la difusió de les estadístiques europees durant el període 2021-
2027.

2. Són objecte d’atenció preferent d’aquest Pla estadístic els objectius en matèria 
estadística que figuren en l’annex 2 del Reglament esmentat en l’apartat 1 i que prio-
ritzen els elements estratègics o emergents següents: 

– Unió econòmica i monetària, globalització i comerç.
– Mercat interior, innovació i transformació digital.
– Dimensió social.
– Desenvolupament sostenible, recursos naturals i medi ambient.
– Cohesió territorial, social i econòmica.

Article 14. Àmbits i subàmbits d’activitat estadística
1. Els objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 en matèria de 

producció d’informació estadística es despleguen en un conjunt organitzat d’àmbits 
d’activitat estadística, entesos com els camps temàtics que recullen les diferents ac-
tuacions estadístiques que produeix el Sistema estadístic de Catalunya, que concre-
ten els objectius específics del Pla.

2. Per tal d’atendre les prioritats i les novetats que planteja el Pla estadístic de 
Catalunya 2023-2028, s’actualitza l’estructura i la composició del conjunt d’àmbits 
i subàmbits d’activitat estadística que recullen les actuacions estadístiques a càrrec 
del Sistema estadístic de Catalunya que constaven en el Pla estadístic de Catalunya 
2017-2020, procurant la màxima alineació amb el desenvolupament de la producció 
estadística europea.

3. La descripció ordenada dels àmbits d’activitat estadística del Pla estadístic re-
lacionada amb la producció d’estadístiques oficials, els objectius específics de cada 
un i els subàmbits corresponents s’especifiquen en l’annex d’aquesta Llei.

Article 15. Aprofitament eficient d’informació susceptible d’ús estadístic 
disponible a les administracions públiques de Catalunya
L’objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 a què fa referèn-

cia l’article 4.c es desplega en el decurs del Pla estadístic mitjançant les accions se-
güents, que es concreten en els articles 16 i 17.

a) S’atribueix a l’Institut d’Estadística de Catalunya les funcions d’homogeneït-
zació estadística dels actius digitals a disposició de la Generalitat de Catalunya i el 
seu sector públic.

b) En la creació, la modificació i la supressió de fitxers i registres administratius 
de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic que es faci en els termes i els 
àmbits previstos a l’apartat 3 de l’article 10bis de la Llei d’estadística de Catalunya, 
s’estableix com a tràmit preceptiu l’informe previ de l’Institut d’Estadística de Ca-
talunya. Aquest informe recull els requisits sobre estàndards estadístics que els fit-
xers i registres administratius han de complir perquè se’n garanteixi l’aprofitament 
estadístic posterior, que són de compliment obligat i, en el cas que pugui tenir inci-
dència en els criteris i elements que defineixen el govern de les dades, es farà prèvia 
consulta a l’òrgan competent en matèria d’administració digital.

c) En la creació, la modificació i la supressió de fitxers i registres administratius 
de la resta d’administracions públiques de Catalunya susceptibles d’ús estadístic, 
s’estableixen mecanismes de cooperació per tal d’adequar les metadades a les ne-
cessitats estadístiques.

Article 16. Accés del Sistema estadístic de Catalunya a la informació de 
les administracions públiques amb finalitats estadístiques 
1. Els òrgans estadístics del Sistema estadístic de Catalunya poden accedir de 

manera gratuïta a la informació de les administracions públiques de Catalunya a 
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l’efecte de generalitzar l’eficàcia i l’eficiència en l’elaboració de les estadístiques re-
collides en els programes anuals d’actuació estadística.

2. Els òrgans i ens de l’Administració General de l’Estat i del seu sector públic 
institucional faciliten l’accés a les dades administratives sol·licitades pels òrgans es-
tadístics del Sistema estadístic de Catalunya per elaborar les estadístiques recollides 
en els programes anuals d’actuació estadística que tinguin encomanades.

Article 17. Unicitat dels resultats estadístics i reutilització de la 
informació generada pel Sistema estadístic de Catalunya
1. A fi d’assegurar que la producció d’informació estadística es fa de forma coor-

dinada i no redundant, les dades estadístiques es produeixen una sola vegada i són 
mantingudes pels òrgans estadístics per garantir-ne l’actualització d’acord amb els 
estàndards de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

2. La integració de la informació d’origen administratiu de base poblacional, 
empresarial i d’habitatges la duu a terme l’Institut d’Estadística de Catalunya a fi de 
mantenir els registres estadístics de població, empresa i territori, i a aquest efecte es 
constitueix en un centre segur de tractament de dades amb la competència per esta-
blir claus identificatives individuals que permetin la fusió i la generació de conjunts 
de dades útils per a la difusió i la reutilització en coordinació amb els departaments 
responsables.

Article 18. Promoció de l’ús d’informació estadística amb finalitats de 
recerca i en matèria d’avaluació de polítiques públiques
L’objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 a què fa referència 

l’article 4.d es desplega en el decurs del Pla estadístic mitjançant les accions se-
güents i les que s’estableixen en els articles 19, 20 i 21.

1. El Sistema estadístic de Catalunya ha d’impulsar l’ús de la informació estadís-
tica amb finalitats de recerca i en matèria d’avaluació de polítiques públiques. Amb 
aquest objectiu, l’Institut d’Estadística de Catalunya ha de promoure i coordinar els 
mecanismes que facilitin la reutilització de la informació estadística que disposen 
els òrgans i institucions del Sistema estadístic de Catalunya.

2. L’Institut d’Estadística de Catalunya regularà el procediment relatiu als requi-
sits i garanties en l’atenció de sol·licituds d’informació estadística amb finalitats de 
recerca i en matèria d’avaluació de polítiques públiques, incloent la quantia de les 
taxes que hauran d’abonar els usuaris per poder rebre el servei sol·licitat.

3. Es promourà la difusió en obert i en format accessible de fitxers segurs de 
microdades procedents d’actuacions d’estadística oficial dutes a terme pel Sistema 
estadístic de Catalunya, per facilitar-ne el seu ús.

Article 19. Creació d’un sistema col·laboratiu d’accés a dades
1. Per facilitar l’accés a la informació i la reutilització de les dades administra-

tives i estadístiques, ambdues amb finalitat d’estadística oficial, es crea un sistema 
col·laboratiu entre els membres del Sistema estadístic de Catalunya per afavorir la 
recerca i en matèria d’avaluació de polítiques públiques.

2. El sistema col·laboratiu d’accés a dades esmentat a l’apartat 1 ha de comptar, 
entre d’altres, amb els elements funcionals següents: 

a) El disseny i l’actualització contínua d’un inventari de registres i arxius d’ori-
gen administratiu que possibiliti el seu aprofitament estadístic i també el seu ús amb 
finalitats de recerca i d’avaluació de polítiques públiques, en especial dels actius 
digitals que tinguin vocació de permanència i que son objecte d’una actualització 
contínua, que abastin tot el territori de Catalunya i que continguin dades o caracte-
rístiques sobre persones físiques o jurídiques.

b) La implementació de mecanismes d’accés segur a les dades o combinacions 
d’aquestes que contenen un risc d’identificació significatiu, de tal manera que es faci 
compatible el seu ús efectiu amb les garanties legals indicades a l’article 21.
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c) L’establiment de procediments de col·laboració per a l’intercanvi i tractament 
de dades entre membres del Sistema estadístic de Catalunya al servei de la recerca i 
avaluació de polítiques públiques, així com dels requisits tècnics que han d’observar 
els sol·licitants per a l’accés efectiu a les dades.

d) La formalització d’acords entre les entitats participants del sistema col·labo-
ratiu d’accés a dades, amb l’expressió de les obligacions, els requisits i els disposi-
tius tecnològics necessaris. Els acords s’han de formalitzar per mitjà de conveni o 
contracte.

e) La promoció d’acords amb altres administracions públiques que permetin la 
incorporació de les seves dades estadístiques i administratives al sistema col·labo-
ratiu establert a l’apartat 1. Els acords s’han de formalitzar per mitjà de conveni o 
contracte.

Article 20. Coordinació del sistema col·laboratiu d’accés a dades 
1. S’atribueix a l’Institut d’Estadística de Catalunya la coordinació del sistema 

col·laboratiu d’accés a dades.
2. Atès el paper que li atorga la legislació en l’ús i la gestió de dades administra-

tives amb finalitats estadístiques, l’Institut d’Estadística de Catalunya es responsa-
bilitza de les funcions següents: 

– La gestió i el manteniment de l’inventari de registres i arxius d’origen estadís-
tic i administratiu susceptibles d’aprofitament estadístic o amb finalitats de recerca i 
d’avaluació de polítiques públiques, d’acord amb les directrius i els dispositius esta-
blerts pel departament competent en matèria d’Administració digital de Catalunya, 
i que complementa l’inventari de fitxers amb informació d’origen estadístic que ja 
gestiona el Registre de fitxers estadístics a càrrec de l’Idescat.

– Impulsar la implementació de mecanismes d’accés segur a les dades de mane-
ra remota o presencial en els organismes que s’integrin en el sistema col·laboratiu 
d’accés a dades.

– Incorporar els estàndards i altres elements d’homogeneïtzació necessaris per a 
la governança de les dades accessibles a través del sistema col·laboratiu en el conjunt 
de les directrius tècniques d’aplicació a l’estadística oficial de Catalunya establertes 
a l’article 7.

– Prestar assistència tècnica a la resta de membres del Sistema estadístic de Ca-
talunya i altres organismes que s’integrin en el sistema col·laboratiu en matèria d’es-
tandardització, integració, tractament de dades i mètodes de control de la revelació 
estadística.

– Fomentar i impulsar els acords adients per als procediments de col·laboració 
entre membres del Sistema estadístic de Catalunya i altres organismes participants 
del sistema col·laboratiu, per tal de facilitar al màxim l’accés a dades disponibles per 
a la recerca i avaluació de polítiques públiques.

Article 21. Garanties de l’accés a les dades 
1. El sistema col·laboratiu garantirà la seguretat en l’accés i l’explotació de les da-

des que requereixin les demandes de recerca i en matèria d’avaluació de polítiques 
públiques amb finalitats científiques que siguin d’interès públic, i el respecte a les 
previsions legals a què fa referència l’apartat 3.

2. En la tramitació de les demandes de recerca i en matèria d’avaluació de polí-
tiques públiques que requereixin la integració de dades procedents d’organismes es-
tadístics diferents, l’Institut d’Estadística de Catalunya serà l’encarregat de portar a 
terme la integració i els tractaments estadístics necessaris per garantir les previsions 
legals a què fa referència l’apartat 3.

3. Els usuaris de les dades hauran de respectar les previsions del secret estadístic 
i de la protecció de dades personals en totes les fases de l’accés i tractament de les 
dades, així com de la publicació dels resultats de la seva explotació.
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Capítol 3. Marc de la col·laboració institucional en l’execució del Pla 
estadístic de Catalunya 2023-2028

Article 22. Formes de col·laboració institucional en l’execució del Pla 
estadístic 
1. La col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Ca-

talunya que tingui per objecte el desenvolupament d’objectius del Pla estadístic s’ha 
de formalitzar per mitjà de convenis i contractes, d’acord amb la normativa vigent.

2. Quan aquesta col·laboració es limiti a l’accés a registres i fitxers digitals per 
elaborar estadístiques recollides en els programes anuals d’actuació estadística entre 
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, organismes públics 
i entitats de dret públic vinculats o dependents de l’Administració de la Generalitat 
o consorcis adscrits a l’Administració de la Generalitat, s’ha de fer efectiva la trans-
missió de les dades en els termes i amb les condicions i garanties derivades del marc 
de ciberseguretat, interoperabilitat i del model de governança de la dada de l’admi-
nistració digital de Catalunya.

3. L’accés i intercanvi d’actius digitals en l’àmbit de l’Administració de la Gene-
ralitat amb finalitats estadístiques es fa mitjançant la coordinació de l’Idescat amb 
el departament competent en matèria d’administració digital.

Article 23. Comunicacions a l’Idescat 
1. Les institucions i els organismes titulars dels òrgans estadístics del Sistema es-

tadístic de Catalunya han de comunicar anualment a l’Institut d’Estadística de Cata-
lunya la relació dels òrgans amb atribucions estadístiques i la persona que ha d’assu-
mir la interlocució tècnica en nom d’aquests. Els canvis que eventualment es puguin 
produir en aquesta relació d’òrgans o dels interlocutors tècnics han de ser comuni-
cats a l’Institut d’Estadística de Catalunya, en el termini de 30 dies naturals poste-
riors al moment en què es produeix el canvi o la designació d’un nou interlocutor.

2. Aquestes institucions i organismes han de comunicar a l’Institut d’Estadística 
de Catalunya els convenis, els contractes, els protocols d’actuació i els documents 
de compromís que hagin formalitzat i que siguin necessaris per a la provisió de les 
actuacions estadístiques en execució d’aquest Pla i els programes anuals que el des-
envolupen mitjançant la tramesa d’una còpia autèntica del document subscrit en el 
termini màxim de 30 dies naturals següents de la data de la seva signatura.

Article 24. Col·laboració de les institucions i òrgans del Sistema 
estadístic de Catalunya amb altres entitats 
1. L’Institut d’Estadística de Catalunya ha de potenciar la col·laboració dels òr-

gans i institucions del Sistema estadístic de Catalunya amb altres entitats i orga-
nismes, tant autonòmics com estatals, europeus i internacionals, per desenvolupar 
objectius del Pla estadístic. Els termes d’aquestes actuacions conjuntes s’han d’arti-
cular per mitjà de convenis i contractes, d’acord amb la normativa vigent.

2. Els convenis s’han d’incloure en l’informe anual que l’Institut d’Estadística de 
Catalunya presenti al Parlament de Catalunya.

Capítol 4. Execució del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028

Article 25. Programes anuals d’actuació estadística
1. El Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 s’executa per mitjà dels programes 

anuals d’actuació estadística.
2. Els programes anuals d’actuació estadística estableixen la descripció tècnica 

de les actuacions estadístiques que s’han de dur a terme, en compliment dels objec-
tius i preceptes d’aquesta llei, durant l’any que abasten. Totes les actuacions esta-
dístiques incloses en els programes anuals d’actuació estadística han de respectar el 
secret estadístic i les obligacions derivades de la normativa de protecció de dades 
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personals, amb independència de les fonts d’informació a les quals accedeixen per 
a la seva elaboració.

3. En les fitxes descriptives de les actuacions estadístiques s’han de fixar els 
organismes responsables i participants de l’actuació, una ressenya descriptiva de 
l’actuació, les variables principals sobre les quals cal obtenir resultats, els fitxers i 
registres administratius i estadístics als quals cal accedir per a la producció de l’es-
tadística i un calendari precís de difusió de resultats.

Article 26. Tipus d’actuacions estadístiques
Les actuacions estadístiques que s’han de dur a terme durant el període de vigèn-

cia del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 són del tipus següent: 
a) Actuacions estadístiques consolidades. Són les actuacions que en el desple-

gament de plans estadístics anteriors i en realitzacions successives han mostrat ser 
vàlides i útils per al coneixement de la realitat i que subministren una informació 
periòdica. Totes aquestes actuacions s’han de mantenir en el Pla estadístic de Ca-
talunya 2023-2028. En el cas que se’n suprimeixi alguna, l’Institut d’Estadística 
de Catalunya ho ha de comunicar al Parlament per mitjà de l’informe preceptiu 
d’acompliment del Pla.

b) Actuacions estadístiques noves. Són les actuacions que, per l’interès que tenen 
i per la seva adequació als objectius del Pla, s’han d’iniciar durant el període de vi-
gència d’aquest o bé les actuacions que ja s’han dut a terme en el desplegament de 
plans estadístics anteriors, però que, atès el seu estadi inicial o les seves característi-
ques, encara no es poden considerar actuacions estadístiques consolidades.

Article 27. Requisits d’inclusió d’actuacions estadístiques en els 
programes anuals d’actuació estadística
1. Les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya han de tra-

metre a l’Institut d’Estadística de Catalunya les propostes d’actuacions estadístiques 
que s’han d’incloure en el Programa anual d’actuació estadística abans del 30 de se-
tembre de l’any precedent.

2. L’Institut d’Estadística de Catalunya, amb la consulta prèvia de les institu-
cions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, ha de preparar cada any la 
proposta de Programa anual d’actuació estadística, que s’ha d’aprovar abans del 15 
de novembre.

3. Per tal que s’inclogui una actuació estadística en un Programa anual d’actuació 
estadística, cal que el projecte tècnic corresponent hagi estat homologat prèviament 
per l’Institut d’Estadística de Catalunya.

4. El projecte tècnic d’una actuació estadística ha de contenir, com a mínim, la 
informació següent: 

a) La indicació de l’àmbit i subàmbit d’activitat estadística al qual va associada.
b) El nom dels organismes responsables d’executar i difondre l’actuació, i també 

dels participants.
c) La descripció de les característiques tècniques i la justificació de les fonts i 

dels mètodes utilitzats en l’obtenció de dades de l’actuació, si escau.
d) La indicació de les variables o els grups de variables principals que es pretén 

mesurar, incloent-hi sistemàticament les variables de sexe i edat.
e) L’establiment dels terminis en què s’obtindran els resultats estadístics i el sis-

tema amb què es difondran.
f) La determinació del nivell màxim de desagregació territorial en què es difon-

dran les dades.
g) Una aproximació del cost directe estimat anual de l’actuació.
h) Els arxius i registres administratius que es preveuen utilitzar.
5. En totes les actuacions estadístiques que comportin l’enquesta directa a per-

sones físiques o jurídiques, l’Institut d’Estadística de Catalunya pot demanar a l’or-
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ganisme responsable la documentació tècnica que consideri necessària per poder 
homologar el projecte tècnic corresponent.

6. Si com a resultat de l’anàlisi del projecte tècnic per fer una actuació estadística 
i de la revisió de la documentació complementària a què fa referència l’apartat 4 se’n 
deriva la realització d’algun dels estudis d’opinió esmentats per l’article 2.b) de la 
Llei 6/2007, de 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió, l’Institut d’Estadística de 
Catalunya l’ha de retornar a l’organisme promotor i, alhora, informar-ne el Centre 
d’Estudis d’Opinió perquè la proposta de l’estudi d’opinió es tramiti, d’acord amb 
l’article 19 de la Llei 6/2007.

Article 28. Aprovació dels programes anuals d’actuació estadística
1. El Govern, a proposta del conseller competent en matèria de gestió i coordi-

nació del Sistema estadístic de Catalunya, abans del 31 de desembre de cada any ha 
d’aprovar per decret el Programa anual d’actuació estadística per a l’any següent.

2. El Govern ha de donar compte al Parlament del decret d’aprovació del Pro-
grama anual d’actuació estadística i trametre-li tota la documentació descriptiva del 
Programa.

3. El Govern ha de donar compte al Parlament de la finalització de l’execució de 
cada Programa anual d’actuació estadística per mitjà de la presentació d’un informe 
que especifiqui el grau de compliment dels objectius i, si escau, les causes d’incom-
pliment.

Article 29. Informe d’execució del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028
1. El Govern ha de presentar al Parlament un informe d’execució del Pla esta-

dístic de Catalunya 2023-2028 en el termini de sis mesos des de la finalització de 
la vigència del Pla.

2. L’Institut d’Estadística de Catalunya és el responsable d’elaborar l’informe 
d’execució a què fa referència l’apartat 1.

Títol 2. Modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística 
de Catalunya

Article 30. Modificació de l’article 1 
Es modifica l’article 1 de la Llei d’estadística de Catalunya, que queda redactat 

de la manera següent: 
«Article 1
Aquesta Llei té per objecte regular l’estadística d’interès de la Generalitat, en 

exercici de la competència exclusiva de la Generalitat que estableix l’article 135 de 
l’Estatut d’autonomia, i també les activitats necessàries per dur-la a terme.»

Article 31. Modificació de l’article 10 bis 
Es modifiquen els apartats 4 i 5 de l’article 10 bis de la Llei d’estadística de Ca-

talunya, que queden redactats de la manera següent: 
«Article 10 bis
4. L’Institut d’Estadística de Catalunya emetrà un informe tècnic preceptiu i de 

compliment obligatori dels projectes a què fa referència l’apartat 3, especialment 
amb relació a nomenclatures, classificacions, codis i altres aspectes d’homogeneït-
zació estadística, per tal de possibilitar-ne l’aprofitament estadístic i evitar la càrrega 
a les unitats informants, d’acord amb els principis d’adequació dels procediments 
estadístics de càrrega no excessiva per a les persones enquestades i de relació cos-
t-eficàcia del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.

5. Els òrgans estadístics del Sistema estadístic de Catalunya, a fi de reduir la 
càrrega de resposta de les unitats informants, podran accedir als arxius i registres 
administratius i estadístics disponibles de les administracions públiques de Catalu-
nya, amb la màxima eficiència i eficàcia, garantint la interoperabilitat dels sistemes 
d’informació i l’ús adequat de la informació amb finalitats estadístiques d’acord 
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amb els principis d’independència professional de les autoritats estadístiques i de 
la confidencialitat estadística. Aquest accés ha de ser exclusivament per fer-ne ús 
amb finalitats estadístiques i la informació s’ha d’integrar en les estadístiques en la 
mesura necessària per al desplegament, l’elaboració i la difusió de les estadístiques 
d’interès de la Generalitat.»

Article 32. Modificació de l’article 17
Es modifica l’apartat 3 de l’article 17 de la Llei d’estadística de Catalunya, que 

queda redactat de la manera següent: 
«Article 17
3. Els òrgans estadístics del Sistema estadístic de Catalunya poden accedir, amb 

la màxima eficiència i eficàcia, als arxius i registres administratius, inclosos els tri-
butaris, que estiguin en poder de les administracions públiques de Catalunya, per tal 
de fer-ne ús amb finalitats exclusivament estadístiques i integrar-ne la informació en 
les estadístiques en la mesura necessària per al desplegament, l’elaboració i la difu-
sió de les estadístiques d’interès de la Generalitat.»

Article 33. Modificació de l’article 18
Es modifica l’article 18 de la Llei d’estadística de Catalunya, que queda redactat 

de la manera següent: 
«Article 18
L’Institut d’Estadística de Catalunya ha d’elaborar i proposar les directrius tècni-

ques per les quals s’han de regir les estadístiques d’interès de la Generalitat. Les di-
rectrius que siguin de compliment obligatori seran objecte de regulació normativa.»

Article 34. Modificació de l’article 20
Es modifica l’article 20 de la Llei d’estadística de Catalunya, que queda redactat 

de la manera següent: 
«Article 20
Tenen caràcter oficial els resultats de qualsevol estadística d’interès de la Ge-

neralitat des del moment que es facin públics mitjançant els canals de difusió esta-
blerts a l’article 22 bis.»

Article 35. Modificació de l’article 21 
Es modifica l’article 21 de la Llei d’estadística de Catalunya, que queda redactat 

de la manera següent: 
«Article 21
La difusió dels resultats de les estadístiques d’interès de la Generalitat és obliga-

tòria i d’accés gratuït a totes les persones i institucions, amb les excepcions previstes 
a l’article 23.»

Article 36. Modificació de l’article 22 bis
Es modifica l’apartat 3 de l’article 22 bis de la Llei d’estadística de Catalunya, 

que queda redactat de la manera següent: 
«Article 22 bis
3. El web de l’Institut d’Estadística de Catalunya és el Portal de l’estadística ofi-

cial de Catalunya, concebut com un espai de referència des del qual s’ha de poder 
accedir a la informació produïda pel Sistema estadístic de Catalunya de manera 
homogènia, accessible i estructurada per facilitar que els usuaris de l’estadística la 
puguin reutilitzar. El Portal ha d’enllaçar amb els apartats d’estadística oficial dels 
webs de la resta d’institucions i òrgans que integren el Sistema estadístic de Cata-
lunya.»

Article 37. Modificació de l’article 23
Es modifica l’article 23 de la Llei d’estadística de Catalunya, que queda redactat 

de la manera següent: 
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«Article 23
1. Les estadístiques d’interès de la Generalitat són susceptibles de produir re-

sultats específics. Els resultats específics consisteixen en l’obtenció d’explotacions 
no estandarditzades o accessos específics que han de garantir, en tot cas, el secret 
estadístic.

2. Els resultats específics de les estadístiques d’interès de la Generalitat són ac-
cessibles per a les persones interessades de manera limitada, segons la disponibilitat 
de recursos de l’òrgan que gestioni els resultats, que ha de ponderar la satisfacció 
de les demandes en funció de l’interès públic de la finalitat a què es destinin, amb 
el pagament previ, si escau, d’una taxa proporcional al seu cost, d’acord amb la Llei 
de taxes i preus públics.»

Article 38. Modificació de l’article 41
Es modifica l’apartat 2 de l’article 41 de la Llei d’estadística de Catalunya, que 

queda redactat de la manera següent: 
«Article 41
2. El Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya ha de ser presentat al Parla-

ment cada sis anys pel Govern. En el cas que el Parlament no aprovi el Projecte, la 
Llei del Pla estadístic vigent es prorroga automàticament.»

Article 39. Modificació de l’article 60
Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 60 de la Llei d’estadística de Cata-

lunya, que queden redactats de la manera següent: 
«Article 60
1. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 60 fins a 300 euros.
2. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 301 fins a 3.000 euros.
3. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 3.001 fins a 30.000 

euros.»

Article 40. Modificació dels articles 9, 43, 61 i de la Disposició final
Es modifiquen els articles 9, 43, 61 i la Disposició final de la Llei d’estadística de 

Catalunya, en què les expressions «Departament d’Economia i Finances» o «con-
seller o consellera d’Economia i Finances» se substitueixen respectivament per les 
expressions «Departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema 
estadístic de Catalunya» o «conseller o consellera competent en matèria de gestió i 
coordinació del Sistema estadístic de Catalunya».

Disposicions derogatòries

Primera
Es deroga la Llei 5/2016, de 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 

2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya.

Segona
Es deroguen els articles 19 i 22 de la Llei 23/1998 de 30 de desembre, d’estadís-

tica de Catalunya.

Disposició final. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor l’1 de gener de 2023.

Annex

Descripció ordenada d’àmbits d’activitat estadística del Pla
a) Àmbits i subàmbits d’activitat estadística
1. Demografia i població.
1.1 Evolució i estructura de la població.
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1.2 Llars i famílies.
1.3 Naixements i defuncions.
1.4 Migracions i població estrangera.
1.5 Mobilitat i població estacional.
1.6 Projeccions de població.

2. Mercat de treball i costos laborals
2.1 Relació amb l’activitat.
2.2 Cost laboral i salaris.
2.3 Condicions laborals.

3. Economia
3.1 Macromagnituds.
3.2 Comptes satèl·lits.
3.3 Empresa.
3.4 Comerç exterior.
3.5 Inversió.

4. Sectors econòmics
4.1 Sector agrari.
4.2 Energia.
4.3 Indústria.
4.4 Construcció i habitatge.
4.5 Comerç.
4.6 Serveis.
4.7 Transport.
4.8 Turisme.
4.9 Finances i assegurances.
4.10 Administració pública.

5. Ciència, tecnologia i societat digital
5.1 Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I).
5.2 Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

6. Societat
6.1 Cultura i llengües.
6.2 Eleccions i participació ciutadana.
6.3 Justícia i seguretat.
6.4 Esports.
6.5 Ús del temps.

7. Condicions de vida i protecció social
7.1 Ingressos i condicions de vida de les llars.
7.2 Serveis socials i protecció social.
7.3 Condicions de vida de col·lectius específics.

8. Salut
8.1 Indicadors de salut i malaltia.
8.2 Serveis sanitaris.

9. Educació
9.1 Activitat i indicadors.
9.2 Finançament i personal del sistema educatiu.

10. Medi ambient i sostenibilitat
10.1 Entorn físic, canvi climàtic i sostenibilitat.
10.2 Medi ambient.
10.3 Usos del sòl i planificació.
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11. Sistemes d’indicadors i altres estadístiques no desglossables
11.1 Sistemes d’indicadors estadístics.
11.2 Estadístiques no desglossables per sector o tema.

12. Georeferenciació i estadística de base territorial

13. Metodologia i normalització estadística
13.1 Mètodes i procediments estadístics.
13.2 Marcs conceptuals estandarditzats, classificacions i metadades.

b) Objectius dels àmbits d’activitat estadística
1. Demografia i població
Conèixer la distribució geogràfica de la població i les seves característiques de-

mogràfiques i socioeconòmiques més rellevants; estimar les xifres futures de la po-
blació. Aprofundir en el coneixement de la trajectòria demogràfica de la població 
des de la perspectiva dels canvis en l’estructura demogràfica i familiar i en esdeveni-
ments del moviment natural, amb una atenció especial al fenomen migratori. Conèi-
xer les característiques bàsiques de la mobilitat de la població. Conèixer les fluctu-
acions estacionals de població que suporten els diferents municipis de Catalunya, 
amb l’objectiu de potenciar un sistema integrat d’informació estadística sociodemo-
gràfica. Consolidar el Registre estadístic de població per elaborar mostres i marcs de 
llista, i també diversos recomptes sobre les unitats estadístiques referides a població.

2. Mercat de treball i costos laborals
Consolidar i ampliar la informació estadística en l’àmbit del treball. Analitzar 

la força de treball des de la perspectiva de l’oferta i la demanda i aprofundir en les 
seves característiques i en la qualitat i les condicions laborals dels diferents llocs de 
treball, tot fent èmfasi en temes d’interès com l’organització i durada de la jornada 
laboral, la segregació vertical i horitzontal en el mercat de treball, els accidents de 
treball i altres problemes de salut relacionats amb l’ocupació, les situacions de dis-
criminació i assetjament o la situació dels immigrants en el mercat de treball, entre 
altres. Alhora estudiar el nivell, la composició i l’estructura dels salaris de la pobla-
ció, els costos laborals i les relacions laborals en general.

3. Economia
Oferir estimacions detallades de les macromagnituds de l’economia catalana, 

amb l’objectiu d’ampliar les variables publicades, la seva desagregació territorial i 
puntualitat. Impulsar l’elaboració del Marc Input-Output per fomentar l’estudi d’im-
pactes econòmics i el desenvolupament de comptes satèl·lit. Conèixer l’activitat, ubi-
cació i altres característiques de les empreses catalanes mitjançant l’elaboració de 
directoris i registres. Potenciar les estadístiques sobre expectatives i clima empresa-
rial. Ampliar la informació del comerç exterior i de la posició competitiva interna-
cional. Aprofundir en el coneixement de la inversió de l’economia catalana.

4. Sectors econòmics
Conèixer l’activitat productiva, tant des de la perspectiva estructural com con-

juntural de les diferents branques de l’economia catalana. Recollir informació de-
tallada sobre les empreses, els establiments, el nombre d’ocupats, els ingressos, les 
despeses, els preus, els costos salarials i la inversió, entre altres variables. Obtenir 
dades pressupostàries i del detall de la despesa de les administracions públiques. 
En el subàmbit del turisme es recull informació tant des del punt de vista de l’oferta 
com de la demanda.

5. Ciència, tecnologia i societat digital
Conèixer els recursos econòmics i humans en recerca i desenvolupament que di-

ferents sectors destinen a aquestes activitats. Proporcionar informació sobre el pro-
cés d’innovació a les empreses amb l’objectiu de conèixer diversos aspectes, com 
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ara l’impacte econòmic, les diferents activitats innovadores o els costos d’innovar, 
entre altres. Disposar d’informació estadística de la utilització i l’impacte de les no-
ves tecnologies i de la digitalització relacionades amb la societat de la informació a 
les llars i les empreses.

6. Societat
Aprofundir en el coneixement de l’activitat cultural (incloses les pràctiques reli-

gioses) i de la realitat lingüística. Disposar d’informació estadística sobre l’activitat 
i els recursos de l’Administració de justícia, la seguretat pública i els processos elec-
torals, inclosos els processos de la participació ciutadana. Obtenir informació esta-
dística sobre la pràctica de l’esport a Catalunya. Mesurar el temps que la població 
dedica a les activitats diàries.

7. Condicions de vida i protecció social
Conèixer les condicions socioeconòmiques de la població, tant en els aspectes 

de la qualitat de vida com en els materials i monetaris, considerant aspectes com les 
necessitats socials, el nivell d’autonomia personal, les situacions de risc de pobresa 
i d’exclusió social, la renda, el patrimoni i el consum de les famílies. Conèixer els 
recursos econòmics destinats a la cobertura de la població en protecció social i les 
activitats de les entitats de serveis socials. Obtenir informació estadística sobre les 
condicions de vida dels joves i la seva transició a la vida adulta.

8. Salut
Conèixer l’estat de salut de la població a partir d’un sistema d’indicadors que in-

corporin la perspectiva de gènere i altres eixos de desigualtat i que tinguin en comp-
te els determinants socials. Obtenir informació sobre la incidència i la prevalença 
de diverses malalties i estat de salut, així com de la utilització dels serveis sanitaris, 
especialment els del sistema de salut públic.

9. Educació
Conèixer en detall la situació i evolució de l’educació en totes les seves fases: 

llars d’infants, ensenyament infantil, primari i/o secundari, formació professional 
i universitària. Elaborar un conjunt d’indicadors que ofereixin una visió global del 
sistema educatiu quant a l’escolarització i els recursos humans i econòmics, entre 
altres àmbits.

10. Medi ambient i sostenibilitat
Disposar de la informació estadística i els indicadors de l’entorn natural o medi 

físic. Impulsar i millorar la informació estadística sobre el medi ambient, els resi-
dus, la qualitat de l’aire, la qualitat de l’aigua i el canvi climàtic i la sostenibilitat. 
Incorporar estadístiques que mesurin el grau d’implantació de l’economia circular i 
el reciclatge. Recollir informació sobre la planificació urbanística i els usos del sòl.

11. Sistemes d’indicadors i altres estadístiques no desglossables
Elaborar, mantenir i actualitzar diferents sistemes d’indicadors estadístics com-

parables amb altres sistemes estadístics estatals, europeus i internacionals, posant 
un èmfasi especial en els indicadors de gènere i els de desenvolupament sostenible 
de l’Agenda 2030.

12. Georeferenciació i estadística de base territorial
Perfeccionar els instruments de base, sistematitzar el tractament de la informa-

ció primària i desenvolupar els mecanismes tecnològics adients per a l’articulació de 
sistemes de georeferenciació de la informació estadística. Col·laborar amb les insti-
tucions competents, per tal de potenciar la disponibilitat per internet d’informació 
estadística amb la màxima desagregació territorial possible i avançar en l’elaboració 
del Registre estadístic de territori.
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13. Metodologia i normalització estadística
Elaborar eines metodològiques i computacionals, actualitzar i millorar el sistema 

normalitzat de classificacions estadístiques. Mantenir i aprofundir en la definició de 
marcs conceptuals estandarditzats que detallin els procediments estadístics utilitzats.

Antecedents del Projecte de llei
1. Consulta pública prèvia
– Diligència Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de 

l’Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de 
la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya (Govern 31.8.2021)

– Informe de retorn tràmit consulta pública prèvia

2. Certificats previs
– Certificat Consell Català d’Estadística sessió 4.10.21
– Certificat Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya sessió 13.10.21.

3. Versions de l’Avantprojecte 
– V1 inici expedient sotmesa a l’informe jurídic preliminar (29.10.21).
– V2 informada apartat II CT sotmesa a Informació pública (23.11.21).
– V3 informada apartat III A sotmesa al CTESC (25.1.22).
– V4 recull observacions CTESC (7.3.22).
– V5 recull informe jurídic final sotmesa apartat IV CT i Govern (11.3.22).

4. Memòria General
– V1 Memòria general (28.10.21)
– V2 final Memòria general de data 19.1.22

5. Memòria d’avaluació d’impacte
– V1 Memòria d’avaluació d’impacte (28.10.21)
– V2 final Memòria d’avaluació d’impacte de data 19.1.22 i annexos

6. Informe jurídic preliminar
– Informe jurídic preliminar (17.11.21)
– Valoració a l’informe jurídic preliminar

7. Observ. tràmit inform. Interdepart.
– Observacions Empresa i Treball
– Observacions Drets Socials
– Observacions Àrea de Millora de la Regulació 

8. CT apart. II
– Certificat Oficina del Govern apartat II sessió 23.11.22

9. Informes
– No informe Oficina d’Organització de l’Administració i del Sector Públic
– Informe DG Pressupostos
– Informe DG Administració Digital
– Informe delegat de protecció de Dades Idescat

10. Informe ACPD
–Informe Autoritat Catalana de Protecció de Dades (30.12.21)

11. Informe ICDones
– Informe de l’Institut Català de les Dones (4.1.22)
– Valoració informe ICDones

12. Informació pública
– Edicte DOGC (publicació 1.12.21)
– Observacions COCARMI
– Valoració observacions COCARMI
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13. Memòria d’observ.
– Memòria d’observacions (19.1.22)

14. Observ. Departaments apartat III.A CT
– Observacions Salut (22.1.22)
– Valoració
– Observacions Presidència (26.1.22)
– Valoració

15. CT apartat III.A
– Certificat CT III A sessió 25.1.22

16. CTESC
– Dictamen CTESC
– Valoració dictamen CTESC

17. Informe jurídic final
– Informe jurídic final (9.3.22)
– Valoració informe jurídic final

18. CT apartat IV A
– Certificat CT IV A sessió 15.3.22

19. Govern
– Petició conseller tramitació urgència al Parlament

20. Govern
– Certificat Govern sessió 22.3.22
– Certificat Govern tramitació urgència al Parlament sessió 29.3.22

N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front 
i erradicar el sensellarisme
202-00029/13

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 28, tinguda el 06.04.2022, DSPC-P 56.

APROVACIÓ DE L’ESMENA A LA TOTALITAT AMB TEXT ALTERNATIU 

I ACORD DE TRAMITACIÓ COM A PROPOSICIÓ DE LLEI

Ple del Parlament, sessió 28, 06.04.2022, DSPC-P 56

Acord de tramitació com a proposició de llei del text articulat alternatiu 
a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 d’abril de 2022, d’acord amb l’ar-
ticle 116.7 del Reglament, ha aprovat l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el Grup Parlamentari de la 
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Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, el Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem, el Grup Parlamentari de Ciutadans i el Grup Mixt (reg. 42772) 
a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme, amb el text alternatiu següent: 

Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front 
i erradicar el sensellarisme

Exposició de motius
L’habitatge és un element essencial per a la vida de les persones, en la mesura 

que és un bé imprescindible per poder gaudir d’estabilitat, seguretat, intimitat i ben-
estar. La manca d’una llar suposa no solament la privació d’un espai físic, sinó un 
obstacle insalvable al ple desenvolupament de la vida personal i familiar, així com 
a la participació plena de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural 
i social. Per tot això, les principals declaracions de drets actualment consagren el 
dret a gaudir d’un habitatge digne i sancionen el compromís dels poders públics de 
fer-lo efectiu.

No obstant això, la realitat és molt diferent i, malauradament, són molt nombro-
ses les persones a qui els manca l’habitatge. És més, el sensellarisme és un fenomen 
que s’ha agreujat en els darrers temps com a conseqüència d’una diversitat de fac-
tors, entre els quals cal destacar la crisi econòmica, amb el creixement exponencial 
de les desigualtats socials que l’ha acompanyada; l’expansió de les polítiques neo-
liberals, que tendeixen a la recerca del màxim benefici individual i al desmante-
llament dels serveis socials; la continuïtat incessant dels moviments migratoris del 
camp vers les ciutats, amb el creixement desmesurat de moltes poblacions urbanes, 
o l’increment dels fluxos migratoris internacionals. L’augment del sensellarisme no 
és un fet aïllat, circumscrit a l’àmbit d’uns pocs estats, sinó que ha esdevingut un fet 
generalitzat, que trobem en molts països. D’altra banda, les inestabilitats que creen 
tots els factors esmentats i altres factors com, per exemple, la volatilitat de molts tre-
balls a causa dels avenços tecnològics, fan que, en el moment present, el sensellaris-
me pugui abraçar un radi molt més ampli i variat de persones que amb anterioritat, 
de manera que les diferents manifestacions del sensellarisme són avui situacions en 
què gairebé qualsevol tipus de persona pot veure-s’hi abocada en el futur, amb in-
dependència de la seva posició social actual, cosa que genera inseguretat, incertesa, 
temor i ansietat en moltes persones, i les deixa en una posició d’extrema vulnerabi-
litat i fragilitat.

Les dades sobre la població en situació de carrer que aporten els serveis muni-
cipals de diferents ciutats del mon són contundents. Per posar-ne algun exemple, a 
Londres la població en situació de carrer s’ha incrementat un 209% des del 2008, en 
haver passat de 3.472 persones a 10.726, el 2019; a París l’increment entre els anys 
2008 i 2015 ha estat del 97%, de manera que la xifra de contactes amb la població 
a carrer l’any 2015 era de 16.738 persones; a San Francisco, als Estats Units, també 
s’ha viscut un augment notable, fins al punt d’haver-se quadruplicat la xifra de per-
sones que dormen al carrer entre els anys 2008 i 2019, les quals han passat de 2.709 
a 8.036. A Catalunya, les dades més importants les trobem a la ciutat de Barcelona, 
on, en els últims onze anys, s’ha passat de 562 persones contactades a carrer pel 
Servei d’Inserció Social el 2008 a 1027 persones el 2019, cosa que representa un in-
crement del 66%. Altres ciutats com Lleida, Badalona i Sant Adrià del Besòs realit-
zen recomptes anuals que no superen el centenar de persones, i Tarragona i Girona 
només n’han realitzat puntualment, amb resultats de dimensions similars als dels 
tres municipis suara esmentats. L’any 2017, les estimacions per a les quatre capitals 
provincials catalanes eren les següents: Barcelona: 1026 persones haurien dormit al 
carrer, 415 persones en assentaments i 2006 allotjades en equipaments públics i pri-
vats; Girona: 60 persones haurien dormit al carrer, 58 en pisos ocupats i 124 allot-
jades en equipaments públics i privats; Lleida: 71 persones haurien dormit al carrer 
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i 124 allotjades en equipaments; Tarragona: 49 persones haurien dormit al carrer. 
Convé advertir, tanmateix, que tant a Catalunya, com a la resta de l’Estat i, en gene-
ral, a la gran majoria d’Estats, la comparació de dades entre municipis és complexa 
per la manca de metodologia comuna en la pràctica dels recomptes, normalment vo-
luntaris, i pel fet que no tots els municipis monotoritzen el nombre de persones en si-
tuació de carrer. Cal afegir, a més, l’escassetat de dades sobre el nombre de persones 
que, sense estar al carrer, es troben en situació de sensellarisme. Així mateix, cal 
tenir en compte que sovint les xifres disponibles són sensiblement inferiors a la xi-
fra real, com a conseqüència de la falta de recursos i de mancances metodològiques.

La gravetat i la dimensió del sensellarisme ha obligat aquests darrers anys els 
poders polítics a reaccionar. Les institucions europees s’han pronunciat en diverses 
ocasions assenyalant la necessitat de superar un model tradicional fonamentat en la 
gestió del sensellarisme per a avançar vers un model adreçat a la seva erradicació. 
Es tracta, per tant, de l’adopció de mesures que no es limitin a assegurar la mera 
subsistència o supervivència de les persones quan es troben en aquella situació, sinó 
que forneixin les eines precises per a aconseguir la reintegració plena de totes les 
persones que es troben en situació d’extrema vulnerabilitat i de sensellarisme.

Davant de l’increment incessant de persones sense llar en les grans ciutats eu-
ropees, el Parlament Europeu, reiterant allò que ja havia proposat en una Resolució 
anterior de 14 de setembre de 2011, aprovà, el 16 de gener de 2014, la Resolució 
2013/2994 [RSP], sobre una estratègia de la UE per a les persones sense llar, en la 
qual, a més de fer una rastellera de peticions adreçades als estats membres perquè 
adoptin tota una sèrie de mesures favorables a les persones sense llar, insta la Co-
missió a elaborar sense demora una estratègia de la UE per a aquestes persones.

Poc després, el Comitè Europeu de les Regions (CDR), en qualitat d’alt organis-
me consultiu que representa els ens regionals i locals d’Europa, elaborà el Dictamen 
Estratègia europea per a les persones sense llar (2014/C 271/07) publicat al Diari 
Oficial de la Unió Europea C 271/36, de 19 d’agost de 2014. En aquest document es 
considera totalment inacceptable que en els ens territorials de la UE encara hi hagi 
persones que visquin al carrer, cosa que posa en perill la seva salut i la seva vida, i 
es constata que el problema de las persones sense llar és la forma més extrema de 
pobresa i exclusió social. El Comitè alerta del fet que, si bé són els estats membres, 
i més concretament els ens territorials, aquells qui tenen la responsabilitat directa 
de lluitar contra el problema de les persones sense llar, cal reforçar el paper de la 
Comissió Europea en l’elaboració de polítiques relacionades amb aquest àmbit, en 
l’establiment de cooperacions a nivell europeu i en la difusió de bones pràctiques, 
respectant el principi de subsidiarietat. Es tracta, doncs, d’un problema de dimensió 
europea (i també mundial) en el qual els ens territorials, com és el cas de la Gene-
ralitat de Catalunya i dels ens locals de Catalunya, tenen una responsabilitat directa 
que s’ha de completar amb la dels estats i la de les institucions europees.

Per bé que no té valor jurídic vinculant, val la pena recordar que la Unió Europea 
proclamà, el 17 de novembre de 2017, mitjançant una declaració interinstitucional 
del Parlament Europeu, el Consell i la Comissió, el Pilar Europeu dels Drets Socials 
a la Cimera Social a favor de l’ocupació justa i el creixement celebrada a Gotem-
burg. Dels vint principis que conté, que han de guiar les politiques europees i les 
dels estats membres, el dinovè es refereix específicament a l’habitatge i assistència 
per a les persones en situació de sensellarisme, bo i preveient que cal proporcionar 
accés a l’habitatge social o ajuts a l’habitatge de bona qualitat a les persones neces-
sitades, així com facilitar a les persones en situació de sensellarisme un allotjament 
i els serveis adequats per a promoure la seva inclusió social.

Pel que fa a les iniciatives a nivell de l’Estat espanyol, cal esmentar l’Estratègia 
Nacional per a Persones sense Llar 2015-2020, document aprovat pel Consell de 
Ministres el 6 de novembre de 2015, que conté cinc objectius: la prevenció del sen-
sellarisme; la sensibilització de la societat i la defensa enfront de la discriminació i 



BOPC 283
11 d’abril de 2022

3.01.02. Proposicions de llei 30

dels delictes d’odi adreçats a les persones sense llar; la garantia de la seguretat de 
vida de les persones sense llar; la restauració del projecte de vida; i el reforçament 
del sistema públic d’atenció a les persones sense llar, la millora del coneixement de 
la problemàtica del sensellarisme i l’intercanvi d’informació i la seva avaluació.

Convé també fer esment de la ratificació per Espanya de la Carta Social Europea 
(revisada), la qual hi vigeix des del dia 1 de juliol de 2021, data a partir de la qual, a 
més, s’aplica provisionalment per Espanya el Protocol Addicional a la Carta Social 
Europea en què s’estableix un sistema de reclamacions col·lectives, fet a Estrasburg 
el 9 de novembre de 1995. En virtut de l’article 31 de la Carta Social Europea (re-
visada), l’Estat espanyol queda compromès, per tal de garantir l’exercici efectiu del 
dret a l’habitatge, a haver d’adoptar mesures destinades a afavorir l’accés a l’habitat-
ge d’una qualitat suficient; a preveure i pal·liar la situació de manca de llar de cara a 
eliminar progressivament aquesta situació, i a fer assequible el preu dels habitatges 
a les persones que no disposin de recursos suficients.

Del conjunt d’iniciatives desplegades dins d’una part de l’àmbit territorial espa-
nyol, val la pena destacar l’Estratègia Basca per a persones sense llar 2018-2021, 
impulsada pel Govern Basc i que estableix els eixos bàsics d’actuació següents: 1) 
la prevenció de les situacions d’exclusió residencial greu; 2) el desplegament de l’en-
focament basat en l’habitatge; 3) la millora dels recursos i programes orientats a les 
persones en situació d’exclusió social greu en l’àmbit dels Serveis Socials; 4) el re-
forçament de la perspectiva de gènere en les polítiques de prevenció i abordatge de 
l’exclusió residencial; 5) la garantia de l’accés de les persones sense llar als drets de 
ciutadania mitjançant la regularització de la seva situació administrativa; 6) les mi-
llores sectorials en l’àmbit de la salut, la garantia d’ingressos i l’accés a l’ocupació; 
7) L’accés de les persones sense llar a l’oci, l’educació i la participació social i polí-
tica; 8) les millores en l’àmbit de la sensibilització i de la implicació de la comunitat 
en la prevenció i abordatge de les situacions d’exclusió residencial, i 9) les mesures 
de coordinació, seguiment, avaluació i gestió del coneixement.

A Catalunya s’han dictat algunes lleis que fan menció al sensellarisme, per bé 
que no n’afronten detingudament i específicament la problemàtica. És el cas, per 
exemple, de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, on trobem 
una definició de les persones sense llar. Per a la Llei del dret a l’habitatge, sense llar 
és «la persona o la unitat de convivència amb mancança manifesta d’un habitatge 
digne i adequat, ja que no disposa d’un domicili, viu al carrer o viu en un espai no 
apte com a habitatge, d’acord amb el que estableix aquesta llei, i pateix l’exclusió 
social efectiva a causa de barreres socials o de dificultats personals per a viure de 
manera autònoma.» Tot seguit, la llei encara hi afegeix que «[t]ambé tenen la con-
dició de sense llar les persones que han estat objecte d’un procés de desnonament 
motivat per la impossibilitat acreditada de satisfer el lloguer.» (Article 3, lletra m). 
Feta la definició, la llei s’hi refereix després quan, en definir l’allotjament dotacio-
nal com l’allotjament destinat a satisfer les necessitats temporals d’habitació de les 
persones per raons, entre altres, de requeriments d’acolliment o assistència social, 
inclou les persones sense llar entre les que requereixen assistència residencial (arti-
cle 3, lletra j). També trobem les persones sense llar quan la llei estableix que el Pla 
territorial sectorial d’habitatge ha d’incloure, entre altres dades, «l’anàlisi de les da-
des demogràfiques bàsiques relacionades amb l’habitatge, especialment amb relació 
als col·lectius vulnerables», entre els quals esmenta expressament «els sense llar» 
(art. 12.2, lletra f). La llei també ordena «l’anàlisi de la situació dels sense llar» en-
tre els continguts que ha de incorporar l’apartat d’anàlisi i diagnosi dels plans locals 
d’habitatge (art. 14.5, lletra a). Finalment, i aquest és l’únic precepte que estableix 
mesures materials específiques per a les persones sense llar, la llei, en tractar dels 
habitatges d’inserció, disposa que «[e]n el marc dels programes socials d’integració 
i en els termes que determina la normativa vigent en matèria de serveis socials, les 
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administracions competents han d’adoptar actuacions específiques de dotació d’ha-
bitatges d’inserció per als sense llar.» (art. 70.2).

El sensellarisme o les situacions d’exclusió residencial també són objecte de de-
terminades mesures en l’àmbit dels serveis socials. En aquest sentit, la Llei del Par-
lament de Catalunya 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, preveu, dins de les 
situacions amb necessitat d’atenció especial, les necessitats socials i, entre aquestes, 
les relacionades amb la manca d’habitatge (art. 7, lletra c). La Cartera de Serveis So-
cials, en desplegar la prestació de serveis de l’apartat 1.1.3.2 («Servei de residència 
temporal per a persones adultes en situació de marginació») del Catàleg classificat 
de serveis i prestacions del Sistema Català de Serveis Socials contingut en l’annex 
de la llei, descriu aquesta prestació, que es garantida, com el «servei d’acolliment 
residencial temporal i de suport a persones adultes en situació d’exclusió social que 
no disposen de condicions sociofamiliars i d’atenció per romandre al seu habitatge 
o [que és el cas que ara ens interessa] que no en disposen.» La prestació, inclou, per 
consegüent, les persones sense llar entre els possibles beneficiaris.

Encara en el plànol legislatiu, i en data més recent, el Parlament de Catalunya ha 
abordat el tema del sensellarisme amb la Llei 3/2018, del 23 d’octubre, de modifica-
ció de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania. Segons explica el preàm-
bul de la llei, l’experiència permet constatar que hi ha persones que, tot i disposar 
d’un servei residencial, no tenen cobertes les necessitats bàsiques, o només les hi 
tenen d’una manera provisional. Aquest supòsit té lloc singularment en dos col·lec-
tius concrets, un dels quals és el de les persones sense llar. Per aquesta raó, la nova 
llei preveu l’excepció per a aquestes persones del requisit de no ésser beneficiàries 
d’una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, 
sanitari o sociosanitari per poder gaudir del dret a la renda garantida de ciutadania. 
Tanmateix, el dret a la renda garantida de ciutadania es condiciona en aquest supò-
sit excepcional al fet que aquelles persones segueixin un pla de treball vinculat a un 
procés d’emancipació i apoderament, amb un pronòstic de sortida en un termini de 
no més de dotze mesos, d’acord amb l’informe corresponent dels professionals del 
treball social i de suport social al servei residencial.

Finalment, cal esmentar la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte 
i no-discriminació. Aquesta llei, que té com a objecte garantir el dret a la igualtat de 
tracte i a la no-discriminació, persegueix la finalitat d’evitar, entre altres formes de 
discriminació que recull, qualsevol manifestació d’aporofòbia o d’odi a les perso-
nes sense llar (art. 1.3, lletra h), d’aquí que defineixi el concepte d’aporofòbia (art. 4,  
lletra d). En desplegar la igualtat de tracte i la nodiscriminació en l’àmbit de l’habi-
tatge, la llei té particularment presents les persones sense llar, en disposar que les 
polítiques d’habitatge han de tenir en compte «les necessitats dels grups amb més 
dificultats per a accedir a l’habitatge, especialment, les persones sense llar», i afe-
geix que la seva situació de discriminació «està directament vinculada a la manca 
d’habitatge, entre altres factors» (art. 14.1). Així mateix, quan mana que les autori-
tats competents en habitatge i ordenació urbana han d’aplicar totes les mesures ne-
cessàries per a «garantir la igualtat de tracte en l’accés, l’atribució, la disponibilitat, 
la qualitat i el gaudi de l’habitatge, especialment, a les persones més vulnerables», 
la llei inclou, entre aquestes, les persones sense llar (art. 14.2, lletra a). Una altra 
referència expressa a «les persones sense llar o en altres situacions de precarietat 
habitacional», la fa la llei per a l’àmbit de la salut, en incloure-les entre els grups de 
població amb necessitats sanitàries específiques per als quals el departament com-
petent en matèria de salut ha de garantir accions «amb la finalitat de garantir-los 
l’accés als serveis sanitaris d’acord amb llurs necessitats i en condicions de gaudi 
efectiu.» (art. 11.3). Tot i que aquesta llei suposa un avenç efectiu i lloable, i traça al-
guns dels eixos i de les pautes que l’activitat pública ha de respectar, es circumscriu, 
pel seu objecte, a regular els efectes de la igualtat de tracte i la no-discriminació, de 
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manera que no entra a regular directament, i quedava pendent de fer-ho, els aspectes 
substantius centrals del sensellarisme.

De l’àmbit parlamentari, i amb incidència política, cal també tenir present dues 
iniciatives: la Moció 212/X del Parlament de Catalunya, sobre la problemàtica del 
«sensellarisme», aprovada el 7 de maig de 2015, que instava el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a impulsar de manera immediata, i en coordinació amb les 
entitats especialitzades de la societat civil i els ens locals, un recompte de totes les 
persones que no disposaven de sostre o habitatge o que en disposessin però fos in-
segur o inadequat, a constituir una plataforma o taula específica en l’àmbit del Grup 
de Treball per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya, i a 
incloure un eix específic per a l’erradicació del «sensellarisme» en el Pacte per a la 
lluita contra la pobresa a Catalunya; i la Resolució 927/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la garantia residencial per a les persones sense llar, adoptada el 23 de 
setembre de 2020, per la qual s’insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a, en-
tre altres assumptes, fer una trobada integral a les principals ciutats de Catalunya de 
totes les persones que no tinguin habitatge, reforçar el model HousingFirst i impul-
sar el model HousingLed a tot Catalunya, i reforçar els equips d’intervenció profes-
sional al carrer per a, entre altres coses, facilitar l’accés a l’atenció a la salut mental.

En el nivell governamental destaca l’Acord del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya Acord GOV/161/2016, de 20 de desembre, pel qual s’aprova l’elaboració de 
l’Estratègia Integral per a l’Abordatge del Sensellarisme a Catalunya, amb l’objectiu 
de crear un marc d’actuació comú que defineixi les metodologies que cal emprar en 
l’atenció del col·lectiu de les persones sense llar, i que estableixi els recursos d’equi-
paments i de serveis que s’han d’activar a cada territori. De les mesures que ha de 
contenir l’Estratègia que precisen l’adopció de normes jurídiques per a poder ser 
efectives destaquen la redefinició de les tipologies de recursos existents i l’actualit-
zació de la Cartera de Serveis Socials, per tal de tenir-hi en compte la perspectiva 
de gènere i incloure-hi els dispositius assistencials de salut mental i d’addiccions, i 
el reconeixement dels drets de les persones sense llar, singularment la seva protec-
ció enfront dels delictes d’odi i la seva participació en la definició i el seguiment de 
les actuacions.

De les iniciatives desplegades en l’àmbit local mereix especial atenció, per l’abast 
de les mesures i per la concreció de la programació, el Pla de lluita contra el sense-
llarisme de Barcelona 2016-2020 de l’Ajuntament de Barcelona, iniciativa pionera 
que per primer cop aborda d’una manera global el tractament del sensellarisme, en 
aquest cas, atesa la competència territorial de l’administració autora, en l’àmbit del 
municipi de Barcelona.

El conjunt d’iniciatives i de normes ressenyades són lluny de donar una resposta 
satisfactòria i adient al fenomen del sensellarisme, com ho palesa l’augment inces-
sant i accelerat de les persones sense llar. Si bé, com hem vist, existeixen lleis que 
recullen ocasionalment aspectes relacionats amb el sensellarisme, no existeix una 
llei que ho abordi específicament i de manera transversal.

La gravetat del fenomen, la seva especificitat i els buits legals existents justifi-
quen plenament l’aprovació d’un text legal que reguli de manera integral les tipo-
logies de sensellarisme o de privació d’habitatge que gaudeixen d’uns trets comuns 
que en fan possible la regulació en un mateix text. D’altra banda, l’adopció d’un text 
legal ha de permetre posar llum a la invisibilitat del problema, invisibilitat que es fa 
més gran en el cas de les dones que es troben en aquella situació. En aquest sentit, 
una nova llei també ha de servir per a superar la manca de polítiques específiques de 
gènere en aquest camp. Així mateix, l’aprovació d’un text legal encaminat a erradi-
car el sensellarisme ha esdevingut encara més justificat i urgent d’ençà de la irrup-
ció de la pandèmia generada per la COVID-19. Perquè aquesta pandèmia ha posat 
de manifest la fragilitat i la vulnerabilitat extremes de les persones sense cap altra 
alternativa que la de viure al carrer, mentre era inexcusable, i així ho ordenaven les 
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autoritats públiques, el confinament de tota la població. De fet, entre els molts dèfi-
cits concrets que s’han evidenciat durant la pandèmia causada per la COVID-19 val 
la pena destacar, d’una banda, la manca de recursos de primera necessitat per a una 
població que no només és vulnerable sinó que no té on confinar-se, i, de l’altra, la 
dificultat de saber el nombre de persones en situació de carrer que hi ha en els mu-
nicipis, cosa que ha menat a molts d’ells a delegar la comesa de trobar-los als serveis 
d’emergència, els quals han assumit la tasca d’acompanyar aquelles persones als re-
cursos assistencials. La llei destina un precepte a la regulació de les situacions de 
crisi sanitària extraordinària, i d’extraodinària i urgent necessitat, i incorpora l’obli-
gació legal d’efectuar recomptes de contrast, i l’obligació d’efectuar la recollida de 
determinades dades per part dels equips de carrer, cosa que ha de permetre tenir 
coneixement del nombre de persones en situació de carrer. Aquesta dada és cabdal, 
tant per poder programar actuacions adequades, com perquè la implementació de 
determinats instruments previstos en la llei i la satisfacció de determinades presta-
cions i obligacions que s’hi contenen depèn del nombre de persones que en un mu-
nicipi es troben en situació de sensellarisme, entre les quals cal comptabilitzar les 
persones que es troben en situació de carrer. Per aquest motiu, la llei habilita l’admi-
nistració pública de la Generalitat de Catalunya per a exercir la potestat d’execució 
subsidiària en el cas en què un municipi que hi està obligat incompleixi el deure de 
fer periòdicament el recompte de contrast de les persones que hi viuen al ras.

El problema central del sensellarisme rau en l’habitatge, en la manca d’habitatge 
assequible. Per tal d’envestir aquesta mancança, aquests darrers anys el Parlament 
de Catalunya ha dictat nombroses normes legals en matèria d’habitatge i ha modifi-
cat manta vegada la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Aquelles 
normes i aquestes modificacions, recorregudes en part davant del Tribunal Constitu-
cional, i parcialment anul·lades o suspeses, han permès temperar algunes situacions, 
però han aportat ben poc a la població que ja es troba al carrer, ja que anaven sobre-
tot destinades al reallotjament de persones o unitats familiars en risc de perdre l’ha-
bitatge habitual, a causa, entre altres, d’execucions hipotecàries o de desnonaments 
per impagament de les rendes de lloguer. El mateix podem dir de la normativa esta-
tal promulgada aquests darrers anys. La darrera modificació a la Llei del Parlament 
de Catalunya 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, feta pel Decret llei 
50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d’habi-
tatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer, 
fa palesa, amb les referències expresses, d’altra banda lícites, a «l’emancipació dels 
joves» i a «la gent gran», la tendència de les autoritats a oblidar, en adoptar mesures 
legals concretes, el sensellarisme crònic.

Aquests darrers anys, la magnitud i la gravetat del sensellarisme ha obligat les 
organitzacions i les entitats privades sense ànim de lucre dedicades a l’atenció de 
les persones sense llar a intensificar la seva activitat, i ha esperonat la proliferació 
de noves organitzacions i entitats, i singularment d’unions i grups sense persona-
litat jurídica, les quals s’han afegit en l’empara d’aquelles persones. La tasca, el 
coneixement i l’experiència acumulats per les organitzacions i entitats, el grau de 
conscienciació social que han generat amb les seves campanyes i crides, la presa de 
consciència del problema per part d’algunes administracions, i la posada en pràctica 
d’algunes mesures concretes per a fer-hi front, han creat un entorn favorable i sufi-
cientment madur perquè, més enllà de les actuacions, mesures administratives i ma-
terials concretes, i plans i programes existents, s’adopti un text legislatiu destinat a 
facilitar la vida de les persones en situació de sensellarisme que s’encamini, alhora, 
a procurar-los i garantir-los un habitatge autònom. Avui, doncs, ha esdevingut in-
excusable i inajornable el fet de dotar-se d’un instrument legal que ho faci possible. 
El sensellarisme no tan sols corroeix les persones sense llar que el pateixen direc-
tament, sinó que també corroeix moralment tota la societat que el tolera. Per això 
mateix, és indispensable posar-hi fi.
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Aquesta llei, que neix per a donar resposta a la necessitat imperiosa assenyalada, 
i que està en línia amb els objectius de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sos-
tenible aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre 
de 2015, s’estructura en sis títols, amb els seus corresponents capítols: títol I «Dispo-
sicions generals»; títol II «Les organitzacions i les entitats legalment reconegudes»; 
títol III «Drets de les persones en situació de sensellarisme»; títol IV «Actuacions, 
serveis i planejament de l’activitat de les administracions públiques»; títol V «Dis-
posicions d’organització administrativa i de finançament dels serveis», i títol VI  
«Mesures i mecanismes per a afavorir i garantir el compliment de la llei», als quals 
encara s’afegeixen quatre disposicions addicionals i setze disposicions finals.

II. Finalitat, objecte i àmbit d’aplicació de la llei 
El Títol I de la llei, la rúbrica del qual és «Disposicions generals», conté la fi-

nalitat, l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la Llei, i defineix allò que cal entendre per 
«senellarisme» als efectes de la llei, sobre la base de la tipologia de situacions de 
privació d’habitatge anomenada ETHOS.

Aquesta llei no és una llei d’habitatge, ni pretén ser-ho. Per bé que sigui cert que 
la causa central de la majoria de manifestacions del sensellarisme ragui principal-
ment en la manca d’habitatge assequible, també és veritat que la superació del sen-
sellarisme no és, ni de lluny, només una qüestió d’habitatge. Això sí, aquesta llei òb-
viament ha d’entroncar amb la legislació d’habitatge si, al capdavall, vol garantir-lo, 
i aquest enllaç i aquesta garantia la llei la basteix a través de la figura dels habitatges 
d’inserció prevista en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i 
dels tipus d’habitatges que hi puguin ser equiparables.

El fenomen del sensellarisme respon a una diversitat de situacions i causes que 
no poden ser objecte de simplificació, donat que, altrament, es pot produir l’estigma-
tització de les persones. Aquesta llei no s’ocupa de totes les manifestacions del sen-
sellarisme o de l’exclusió residencial o de la privació d’habitatge. En realitat només 
s’ocupa de les tres primeres categories operatives de les 13 que recull la tipologia 
o classificació de les situacions de privació d’habitatge anomenada ETHOS (Euro-
pean typology of homelessness and housing exclusion), elaborada des de la societat 
civil per la Federació Europea d’Organitzacions Nacionals que Treballen amb Per-
sones Sense Llar (FEANTSA). Aquestes tres primeres categories operatives d’ET-
HOS són les següents: 1. Persones que viuen al ras; 2. Persones que passen la nit en 
centres nocturns, d’emergència o refugis, i 3. Persones que viuen en allotjaments, o 
equipaments per a persones sense llar. La llei, tanmateix, les agrupa en dues situa-
cions: la de les persones que viuen al ras, i la de les persones que, per la circums-
tància de no disposar d’una llar, pernocten en pensions, hotels, albergs, establiments 
residencials, allotjaments dotacionals, habitatges d’inserció o en algun altre tipus 
d’allotjament o habitatge equiparable, o en allotjaments d’emergència o d’urgència i 
centres de baixa exigència, amb l’ajuda de les administracions públiques de Catalu-
nya, o d’organitzacions i entitats legalment reconegudes, o d’unions i entitats sense 
personalitat jurídica, i que, sense aquest ajut, viurien al ras.

La circumstància que la llei només s’ocupi d’una part del sensellarisme, o de 
l’exclusió residencial o de la privació d’habitatge, en lloc d’abordar totes les seves 
manifestacions, no és un fet arbitrari, sinó un fet volgut que respon a criteris objec-
tius. Les tres categories operatives que la llei regula, agrupades en dues situacions, 
corresponen a les manifestacions de sensellarisme que, en general, podem convenir 
a qualificar com a més greus, i, en qualsevol cas, són les més òrfenes i necessitades 
de legislació específica. Encara que l’escalat de les categories operatives de la clas-
sificació ETHOS no es fonamenti explícitament en la gravetat, no és casual que les 
situacions adoptades per la llei siguin precisament les tres primeres d’aquella clas-
sificació.
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Així mateix, la llei també es circumscriu a les tres categories esmentades, en 
lloc d’abraçar-les totes, perquè les tres que la llei abasta tenen unes característiques 
que en faciliten el tractament homogeni i integral en un mateix text legal, mentre 
que l’heterogeneïtat i la especificitat de la problemàtica subjacent en les altres cate-
gories fa inviable abordar-les de manera plena i coherent en un mateix text. Òbvi-
ament, aquesta circumstància no implica que les administracions no hagin de tenir 
en compte la resta de situacions ni ha d’impedir un tractament integral del fenomen 
més ampli.

Per tal d’alleugerir el text, i facilitar-ne la sistemàtica, la llei aplega les dues si-
tuacions de privació d’habitatge que tracta (o les tres categories) sota un mateix 
concepte que denomina «sensellarisme». Per això la llei va destinada a les persones 
en situació de sensellarisme, les quals en són les beneficiàries. Vist el contingut del 
concepte «sensellarisme» en la llei, convé precisar i advertir que aquest contingut no 
abraça totes les manifestacions de l’exclusió residencial o de la privació d’habitatge, 
i que és conscientment més restrictiu que el concepte de sensellarisme que s’infereix 
de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, en virtut de la definició 
àmplia que aquesta llei fa de l’expressió «sense llar» en l’article 3, lletra m, que ja 
s’ha reproduït més amunt. En canvi, el contingut del concepte «sensellarisme» de la 
llei és molt semblant, si bé no coincideix exactament, amb el del concepte «exclusió 
residencial» de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret 
a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. Aquesta llei defineix la 
situació d’exclusió residencial com «la situació en què es troben les persones o uni-
tats familiars que no disposen d’habitatge, o han perdut la propietat o la possessió 
immediata de l’immoble que és llur habitatge, i que no tenen un habitatge alternatiu 
ni ingressos suficients per a aconseguir-ne un de digne i adequat, amb un nivell d’in-
gressos inferiors a l’indicat per la lletra e [lletra que es remet a la situació econòmica 
personal a què fa referència la llei 24/2015]».

La llei posa el focus en les situacions de les persones. Qualsevol persona pot veu-
re’s exposada per múltiples i diversos factors a una situació d’exclusió social que la 
porti a una vida precària, a la pobresa i, finalment, a la manca d’una llar. Per tal de 
defugir qualsevol estigma o assenyalament, la llei opta, doncs, per centrar-se en les 
persones a través de les situacions.

La llei té com a finalitat l’erradicació de les modalitats de privació d’habitatge 
que abraça. Conscient que l’acompliment d’aquesta finalitat requereix notables es-
forços i exigeix el transcurs d’un cert temps, persegueix també altres finalitats que 
cal assolir en l’endemig: l’atenció de manera real i efectiva de les persones en situa-
ció de sensellarisme, el reconeixement de drets i la prestació de serveis que els ga-
ranteixin una vida digna, i la garantia d’un espai residencial digne.

III. Organitzacions i entitats legalment reconegudes
El Títol II es refereix a «[l]es organitzacions i les entitats legalment reconegu-

des» amb l’objectiu d’aprofitar les sinergies vingudes de la societat civil que s’ha 
organitzat per tal de donar una resposta a les necessitats del sensellarisme. Aquesta 
regulació no pretén delegar en elles la feina que correspon a les administracions, ni 
tampoc la privatització, sinó unir tots els esforços per tal de combatre amb èxit el 
fenomen del sensellarisme, i permetre una col·laboració pública privada més eficaç 
entre les organitzacions i les entitats, i les Administracions públiques competents 
en la matèria.

En aquest sentit, la llei recull els instruments jurídics més rellevants per a articu-
lar aquella col·laboració. Així mateix, la llei disposa que la prestació per part de les 
organitzacions i entitats legalment reconegudes de la majoria dels serveis que crea 
i/o regula requereix prèviament l’obtenció d’una autorització administrativa o, se-
gons els casos, la presentació prèvia d’una comunicació, connectant d’aquesta mane-
ra el règim d’aquells serveis amb el règim general dels serveis socials, per bé la llei 



BOPC 283
11 d’abril de 2022

3.01.02. Proposicions de llei 36

ordena, en la disposició final onzena, l’adaptació d’algun aspecte del règim general 
a les particularitats i necessitats dels serveis que crea i/o regula.

IV. Drets de les persones en situació de sensellarisme 
El Títol III tracta dels «Drets de les persones en situació de sensellarisme». En 

fer-ho, enumera, d’una banda, drets que les persones en situació de sensellarisme ja 
tenen reconeguts en comú amb els altres ciutadans; de l’altra, en reconeix de nous 
i específics per a aquelles persones. L’enumeració de drets ja existents no vol ser 
solament una mer llistat, sinó un instrument destinat a recordar-los, i facilitar-ne 
l’identificació, la concreció i l’eficàcia. L’extrema vulnerabilitat de les persones que 
es troben en situació de sensellarisme els en dificulta l’exercici. Amb el catàleg, se’n 
recorda l’existència i s’obliga les administracions públiques de Catalunya a vetllar 
perquè les persones en situació de sensellarisme els puguin exercir de manera real 
i efectiva. Convé destacar, així mateix, que una part significativa d’aquests drets 
tenen caràcter prestacional i, per tant, exigeixen una actuació material de les admi-
nistracions públiques que s’ha de traduir en una millora de la vida de les persones.

La llei, però, també consagra nous drets específics per a les persones en situació 
de sensellarisme. Concretament: el dret a un espai residencial digne, el dret a un 
centre de baixa exigència, el dret a un títol de transport gratuït, el dret als serveis de 
consigna, bugaderia i dutxa, el dret a l’espai públic, que té diferents manifestacions, 
i el dret a la prestació del servei de tanatori. Tots ells tenen naturalesa o manifesta-
cions prestacionals.

Entre les mesures rellevants per a assegurar els drets de les persones que es 
troben en situació de sensellarisme figura l’acompliment de l’obligació de l’empa-
dronament en tant que és la porta per a l’accés a molts dels drets i a moltes de les 
prestacions. Aquesta qüestió la regula la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, i, en ser una competència concurrent entre l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya, correspon a aquesta el desplegament legislatiu de les ba-
ses. Fent ús de la competència per a desplegar les bases, la llei dedica un article a 
l’empadronament. Per cert, en relació amb l’empadronament, convé recordar la Re-
solució de la presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General 
de Cooperació Autonòmica i Local, de 17 de febrer de 2020, per la qual es dicten 
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal, perquè 
tracta específicament l’empadronament de persones sense domicili, i hi indica que 
els infrahabitatges, i fins i tot l’absència total de sostre, poden i han de figurar com a 
domicilis vàlids en el Padró. D’acord amb els criteris legals previstos s’ha d’acceptar 
com a domicili qualsevol direcció on efectivament visquin els veïns, i es pot recór-
rer, i cal fer-ho, a un «domicili fictici» en els supòsits en què una persona mancada 
de sostre resideixi habitualment en el municipi i sigui coneguda dels serveis socials 
corresponents.

Respecte dels drets específics que la llei crea, destaca pel damunt de tot el dret a 
un espai residencial digne, atenent que aquest espai esdevé la clau de volta del sis-
tema de la llei.

La llei defineix l’espai residencial digne com un espai cobert, d’ús individual o 
col·lectiu, amb dimensions i condicions suficients per a desenvolupar-hi la vida pri-
vada amb respecte al dret a la intimitat, amb disponibilitat d’ús les 24 hores del dia, 
que compta, com a mínim, amb llit, llum, temperatura confortable, accés als serveis 
d’aigua corrent, rentamans, inodor i dutxa, i amb espai per a tenir-hi objectes perso-
nals. D’acord amb la pròpia llei, l’espai residencial digne gaudeix d’una gran versa-
tilitat, ja que, en la mesura que respecti les característiques de la definició, pot con-
sistir tant en un espai al si d’una pensió, com a l’interior d’un hotel, d’un alberg, d’un 
establiment residencial, d’un allotjament dotacional, o en un habitatge d’inserció, o, 
encara, en qualsevol altre tipus d’allotjament o habitatge que els sigui equiparable.
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Com que la prestació del servei d’espai residencial digne està configurada com 
a dret subjectiu, la llei, en tant que disposa en l’apartat 2 de la disposició final set-
zena que el dret de les persones en situació de sensellarisme a un espai residencial 
digne tindrà plens efectes un cop transcorreguts dos anys a comptar des de la seva 
entrada en vigor, es proposa eliminar indefectiblement en un termini de dos anys la 
situació de sensellarisme que consisteix en viure al ras. I és que, en el cas que no es 
garanteixi la prestació del servei d’espai residencial digne, la persona afectada po-
drà exigir-la davant dels tribunals, en haver estat reconeguda com a dret subjectiu.

Ara bé, la llei també articula l’espai residencial digne com la via que ha de per-
metre acabar definitivament amb l’altra manifestació de sensellarisme que aborda. 
Això pot sorprendre, perquè en aquesta altra manifestació de sensellarisme les per-
sones ja disposen d’un espai on viure i, per tant, el fet que la llei els garanteixi un es-
pai residencial digne sembla que únicament els millora la seva situació d’allotjament 
a través de les característiques que han de tenir obligatòriament aquests espais per 
tal de ser considerats dignes i en el fet que es garanteix la continuïtat o permanèn-
cia del servei mentre perduri la situació. De totes maneres, a la llei, i aquí s’hi troba 
l’element clau, no li és indiferent la tria de la modalitat d’espai residencial digna que 
cal promoure i, per aquest motiu, ordena que en la programació dels espais residen-
cials dignes que han de contenir els Plans d’actuació municipal contra el sensella-
risme, i aquesta és una funció cabdal dels Plans, s’hi prioritzin les modalitats que 
millor garanteixin l’autonomia de les persones beneficiàries. Això significa que cal 
promoure la modalitat dels habitatges d’inserció, normalment en règim de lloguer, o 
qualsevol altre tipus d’allotjament o d’habitatge que s’encamini decididament a fer 
possible l’autonomia personal del beneficiari. D’aquesta manera la llei connecta amb 
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i obliga a activar el desple-
gament dels habitatges d’inserció que aquesta preveu en favor de les persones sense 
llar en l’apartat 2 de l’article 70. Per tal que l’activació sigui realment efectiva per a 
les persones en situació de sensellarisme, l’apartat 3 de la disposició final vuitena de 
la llei constreny el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar al Parlament 
de Catalunya, en el termini màxim de vuit mesos a comptar des de l’entrada en vi-
gor de la llei, un projecte de llei que modifiqui la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge, en aquella direcció.

La llei, per consegüent, no neix tan sols per a assistir a les persones en situació 
de sensellarisme, sinó també, i aquest és el seu gran objectiu, per a erradicar aquesta 
situació. D’aquí que, com anuncia el seu títol, les seves mesures tenen una pretensió 
transitòria, en lloc d’una vocació permanent.

Per a garantir que la prestació de l’espai residencial digne sigui un dret subjec-
tiu, la llei li atorga la naturalesa de prestació garantida, i incorpora en la Cartera de 
Serveis Socials les modalitats de prestació que consisteixen en pensió, hotel, alberg, 
establiment residencial, allotjament dotacional o qualsevol altre tipus d’allotjament 
o habitatge que sigui equiparable. Aquesta incorporació es tributària del fet que els 
espais residencials dignes són concebuts com a servei i prestació socials de caràc-
ter bàsic en la mesura que fan front a situacions d’extrema emergència a les quals 
han de donar resposta les administracions públiques. En canvi, la llei deixa fora de 
la Cartera de Serveis Socials la prestació de l’espai residencial digne a través dels 
habitatges d’inserció o a través de qualsevol altre tipus d’habitatge equiparable que 
permeti l’autonomia personal, en considerar que la gestió d’aquest tipus d’habitatges 
ja té la seva pròpia articulació a través de la Xarxa d’habitatges d’inserció social, i el 
seu propi règim jurídic. Per això, pel que fa al règim jurídic dels espais residencials 
dignes en la modalitat d’habitatge d’inserció, la llei es remet a la normativa específi-
ca d’aquests habitatges, si bé introdueix regles particulars sobre les prestacions eco-
nòmiques i ajuts al pagament del lloguer o del cost d’un altre règim d’ús, i respecte 
a l’adjudicació i l’accés, per al supòsit en què els beneficiaris resultin ser persones 
en situació de sensellarisme.
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En el cas dels municipis de menys de 20.000 habitants la llei atorga la gestió del 
servei d’espai residencial digne a la comarca o a l’ens associatiu creat especialment 
amb aquesta finalitat, i té en compte que les comarques supleixen els municipis en 
la titularitat de la competència, en les modalitats incorporades en la Cartera de Ser-
veis Socials, quan es compleix el supòsit de l’apartat segon de l’article 31 de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

Dins del conjunt de drets recollits o consagrats en el títol III de la llei, destaca 
també, pel seu caràcter innovador, el dret a l’espai públic, que, amb les seves múlti-
ples facetes, és una manifestació del dret a la ciutat, i implica la prohibició de dis-
criminació a les persones en situació de sensellarisme.

L’arquitectura o el disseny hostil concebuts per a excloure les persones que es 
troben en situació de sensellarisme esdevé una pràctica reprovable que l’ordenament 
jurídic ha de combatre tant en les construccions privades contigües amb l’espai pú-
blic com en el mobiliari urbà. Amb aquest objectiu, la llei preveu la interdicció 
d’aquelles pràctiques a través de la nul·litat dels contractes que les contenen.

En l’àmbit del dret a la ciutat també cobren rellevància les ordenances de convi-
vència ciutadana o que regulen l’ús de l’espai públic. La llei prohibeix a les ordenan-
ces que tipifiquin com infracció administrativa la pràctica de la mendicitat, llevat 
que suposi l’exercici de violència, intimidació, coacció, extorsió o frau, o s’inscrigui 
en xarxes de delinqüència organitzada, així com les conductes de les persones en 
situació de sensellarisme que consisteixin a menjar i beure en l’espai públic, a utilit-
zar les fonts públiques per a l’higiene mentre no es garanteixi el servei de dutxa, i la 
satisfacció de necessitats fisiològiques mentre no s’hagi fet efectiva la xarxa pública 
de serveis higiènics a què fa referència l’apartat 3 de l’article 17 de la llei. També 
cal que les ordenances recullin les situacions de sensellarisme, i, si esqueia, la cir-
cumstància que les sancions aplicables impedeixen o dificulten la reinserció social, 
a l’hora d’excloure o modular la responsabilitat administrativa sancionadora. La llei 
participa del criteri que la potestat sancionadora s’ha de configurar com a ultima 
ratio, cosa que comporta que l’actuació administrativa cal exercir-la d’acord amb el 
principi de proporcionalitat i a través dels criteris de prevenció, advertència i recon-
ducció d’aquestes situacions als serveis socials. També es preveu expressament la 
possibilitat que els òrgans instructors dels procediments per infraccions de les orde-
nances de convivència ciutadana o que regulen l’ús de l’espai públic procedeixin a 
l’arxiu de les actuacions si resultava que les ordenances no recollien les exclusions 
o les modulacions de la responsabilitat administrativa sancionadora abans esmen-
tades. D’aquesta manera es vol evitar que la imposició de sancions administratives 
esdevingui ineficaç, així com que aquestes impedeixin la plena reintegració a la so-
cietat de les persones en situació de sensellarisme.

V. Actuacions, serveis i planejament de l’activitat de les administracions 
públiques 
El Títol V, «Actuacions, serveis i planejament de l’activitat de les administra-

cions públiques», delimita les diverses actuacions, serveis i instruments que la llei 
preveu i articula per a poder satisfer els drets reconeguts en el títol anterior, al ma-
teix temps que posa en relleu la importància de la planificació per a fer front al sen-
sellarisme. Per tal de fer efectius aquells drets resulta necessari delimitar amb clare-
dat quines responsabilitats assumeixen les administracions públiques implicades per 
raó de la matèria, i planificar-ne adequadament les actuacions.

Pel que fa a les actuacions, destaquen, entre altres qüestions: l’obligació legal i 
periòdica de la realització de recomptes de contrast i d’enquestes en els municipis 
de més de 50.000 habitants, i la recollida de dades per part dels equips de carrer, 
en els municipis de més de 50.000 habitants amb més de 20 persones en situació de 
sensellarisme; l’obligació de prestar assistència sanitària a les persones trobades en 
la via pública, o en qualsevol altre espai, quan existeixi risc immediat greu per a la 
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seva integritat física o psíquica i no sigui possible aconseguir la seva autorització; 
la institucionalització i la previsió de les situacions d’episodis climàtics extrems, de 
crisi sanitària extraordinària, i d’extraordinària i urgent necessitat, amb les obliga-
cions corresponents per a les administracions o autoritats competents; i la regulació 
dels equips de carrer, de naturalesa interdisciplinar, formats per treballadors so-
cials, psiquiatres, experts en reducció de danys i personal de seguretat i prevenció. 
A través d’ells es canalitza l’obtenció de dades i la realització d’enquestes, i a ells 
els correspon el seguiment de casos personalitzats i el contacte de carrer i l’acom-
panyament de les persones en situació de sensellarisme. La llei és conscient que la 
problemàtica que acompanya a les persones en situació de sensellarisme no és tan 
sols un problema de manca d’habitatge, sinó que, malauradament, el deteriorament 
sofert per aquestes persones sol precisar la col·laboració dels serveis socials i dels 
serveis sanitaris i de salut mental.

Quant als serveis, la llei estableix una regulació específica dels centres de baixa 
exigència, centres que han de garantir tots els municipis de més de 50.000 habitants, 
i que són configurats com a prestació garantida i temporal i servei bàsic, que s’in-
corpora a la Cartera de Serveis Socials. En matèria de transports, la llei preveu la 
gratuïtat dels transports públics col·lectius urbans de viatgers, per a garantir el dret a 
la mobilitat a les persones en situació de sensellarisme. En relació amb el transport 
també adopta mesures per a lluitar contra la pràctica reprovable d’alguns municipis 
que consisteix en el desplaçament de persones en situació de sensellarisme amb la 
intenció d’allunyar-les del terme municipal i així defugir les pròpies responsabilitats.

El tema dels serveis es complementa amb el de dutxa per als municipis de més 
de 10.000 habitants, els de consigna i bugaderia per als municipis amb més de 1.000 
habitants, i amb l’accés a una alimentació digna. En el cas dels municipis de menys 
de 20.000 habitants, la competència per a gestionar la prestació dels serveis de con-
signa, bugaderia i dutxa, correspon a la comarca respectiva, que en el supòsit de 
l’apartat 2 de l’article 31 de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, supleix 
els municipis en la titularitat de la competència, o a l’ens associatiu creat especial-
ment amb aquella finalitat.

Respecte als instruments, sobresurten els Plans d’actuació municipal contra el 
sensellarisme que han d’elaborar i aprovar els municipis de més de 50.000 habitants 
i que compten amb més de 20 persones en situació de sensellarisme.

Mentre l’espai residencial digne s’erigeix en la prestació central per a erradicar 
la manca de sostre i en l’eina destinada a aconseguir l’erradicació del sensellaris-
me en el seu conjunt, els Plans d’actuació municipal contra el sensellarisme són 
l’instrument principal que la llei basteix per a fer-ho possible en els municipis més 
afectats pel sensellarisme. D’aquí la seva importància i d’aquí que la llei en reguli 
detalladament el contingut. Ja ha estat comentada la seva funció primordial en la 
programació dels espais residencials dignes. Però la importància dels Plans d’actua-
ció municipal rau també en el fet que han de preveure inexcusablement, a través de 
les programacions de les actuacions que han de contenir, les quals abracen el con-
junt de serveis garantits per la llei, totes les necessitats i exigències que requereixi 
en cada cas la perspectiva de gènere, inclusivament el fet d’haver de disposar, en el 
cas de les dones, d’espais adequats o diferenciats que els permetin poder reconstruir 
el seu projecte vital, i que garanteixin la intimitat i el desenvolupament personals.

En matèria de gènere, també és a través dels Plans d’actuació municipal contra el 
sensellarisme que s’han d’arbitrar les mesures encaminades a escometre el fenomen 
de la invisibilitat de les dones que es troben en situació de sensellarisme. Coherent 
amb això, la llei mana aplicar als equips de carrer la perspectiva de gènere en l’exer-
cici de les seves funcions per tal de dimensionar i donar visibilitat al sensellarisme 
femení. En definitiva, la llei és conscient del fet que la feminització de la pobresa 
s’ha incrementat de manera significativa en els darrers anys, i és coneixedora del 
fet que la fragilitat i la vulnerabilitat es fan més intenses quan la persona en situa-
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ció de sensellarisme és una dona, a causa de trobar-se exposada en molts casos a la 
violència masclista, a la pressió sexual, a una inseguretat major i a un deteriorament 
més gran de la salut. Tots aquests factors reclamen la necessitat d’aportar una pers-
pectiva de gènere al sensellarisme, cosa que cal tenir en compte a l’hora de tractar 
la discriminació de les persones en situació de sensellarisme des d’una perspectiva 
múltiple i intersectorial.

Amb la institucionalització dels Plans d’actuació municipal contra el sensellaris-
me que la llei fa extensiva a tots els municipis de més de 50.000 habitants que comp-
ten amb més de 20 persones en situació de sensellarisme, la llei encara persegueix 
un altre objectiu, com és el de posar fi al fet que l’adopció per aquells municipis de 
mesures destinades a fer front al sensellarisme pugui dependre de la sensibilitat que 
a cadascun d’ells els susciti la matèria.

Per al control de les actuacions de les administracions públiques la llei preveu la 
intervenció del Síndic de Greuges a través de la realització periòdica d’un informe 
especial; la del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que ha de vetllar pel trac-
tament que en donin els mitjans de comunicació i la publicitat, i la de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades. La intervenció d’aquests òrgans de rellevància es-
tatutària fa palesa la necessària implicació de tots els poders públics per a fer front 
amb garanties al sensellarisme i garantir els drets de les persones que es troben en 
aquesta situació.

VI. Disposicions d’organització administrativa i de finançament dels 
serveis 
El títol VI, «Disposicions d’organització administrativa i de finançament dels 

serveis», conté les normes d’organització administrativa específiques que el le-
gislador creu necessàries per a la correcta execució de la llei. En aquest sentit, 
crea la Comissió interdepartamental de les polítiques per a les persones en si-
tuació de sensellarisme, que és un òrgan col·legiat encarregat de la coordinació 
entre els diversos departaments de l’administració pública de la Generalitat de 
Catalunya per tal d’executar amb coherència les polítiques i les accions en aquell 
àmbit; l’òrgan unipersonal coordinador, amb nivell de director general i amb de-
pendència jeràrquica directa del titular del departament competent en matèria 
de serveis socials, al qual s’atribueixen importants funcions executives, i la Co-
missió interadministrativa per a la lluita contra les situacions de sensellarisme, 
òrgan col·legiat interadministratiu d’informació, deliberació, seguiment, reflexió 
i col·laboració entre les diferents administracions públiques competents en ma-
tèria de sensellarisme. Per al cas que s’incompleixin les competències pròpies la 
llei preveu la tècnica de la substitució, i recull la figura de l’encàrrec de gestió 
per al supòsit que no s’estigui en condicions d’assumir-les. La llei també preveu 
la cooperació i la col·laboració interadministrativa mitjançant la celebració de 
convenis.

Als òrgans esmentats, cal encara afegir el Consell Nacional d’Entitats d’atenció i 
lluita contra el sensellarisme, que és un òrgan col·legiat de participació de les orga-
nitzacions i entitats legalment reconegudes, i en el qual també hi són representats els 
grups d’afectats, les unions i les entitats sense personalitat jurídica que tenen cura de 
les persones en situació de sensellarisme.

En aquest mateix títol V, la llei basteix mecanismes per a garantir la suficiència 
financera de les administracions locals i fixa el marc en el qual s’ha de corresponsa-
bilitzar l’administració pública de la Generalitat de Catalunya.

Finalment preveu la col·laboració amb les corporacions de dret públic, i, en par-
ticular, amb els col·legis de l’advocacia en tasques d’orientació, assessorament i de-
fensa jurídiques.
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VII. Mesures i mecanismes per a afavorir i garantir el compliment de la llei
En el Títol VI la llei estableix les «mesures i mecanismes per a afavorir i garantir 

el compliment de la llei», entre les quals destaca el règim d’infraccions i sancions 
específicament destinat a combatre l’aporofòbia i a protegir les persones en situació 
de vulnerabilitat i fragilitat, com són les persones en situació de sensellarisme. L’ex-
pressió aporofòbia, encunyada des de l’àmbit de la filosofia, pretén conceptualitzar 
les actituds basades en el rebuig, el menyspreu o l’odi envers les persones pobres.

Rellevant és també el reconeixement de la qualitat d’interessades per a la defensa 
d’interessos col·lectius vinculats a les persones en situació de sensellarisme a les or-
ganitzacions i entitats legalment reconegudes. Cal recordar que en moltes ocasions 
la vulneració de drets de les persones que es troben en situació de sensellarisme no 
és recorreguda davant de les vies administratives i jurisdiccionals previstes per l’or-
denament jurídic vigent a causa de la fragilitat de les persones afectades. Per aques-
ta raó es considera també necessari conferir a aquelles organitzacions i entitats la 
legitimació per a defensar els drets i interessos legítims col·lectius de les persones en 
situació de sensellarisme davant de la jurisdicció contenciosa administrativa. La llei 
també recorda la possibilitat que aquelles organitzacions i entitats puguin represen-
tar en els procediments administratius les persones que es troben en situació de sen-
sellarisme amb la finalitat de fer valer els drets i els interessos legítims d’aquestes.

Com a garantia del compliment de les obligacions establertes en la llei, aquesta 
preveu un règim administratiu sancionador. Des del dret penal, el legislador estatal 
ha previst una sèrie d’infraccions penals com l’assetjament o els anomenats delictes 
d’odi amb la intenció de protegir, entre altres, a les persones que es troben en situa-
ció de sensellarisme. No obstant això, la llei creu també oportú protegir a aquestes 
persones amb l’establiment d’un règim d’infraccions i sancions administratives que 
complementi l’acció realitzada des del dret penal.

VIII. Disposicions addicionals i finals 
Quatre disposicions addicionals i setze disposicions finals complementen i com-

pleten el text de la llei. Algunes les disposicions finals modifiquen lleis sectorials 
vigents per a adaptar-les i harmonitzar-les al contingut d’aquesta llei. En concret, 
les lleis objecte de modificació són les següents: la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials, la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, la 
Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, i la Llei 13/2006, de 27 de juliol, 
de prestacions socials de caràcter econòmic. Val la pena destacar també les modi-
ficacions que dues disposicions finals fan a la Cartera de Serveis Socials per a in-
corporar-hi la prestació del servei d’espai residencial digne en quatre de les seves 
modalitats, la prestació del servei de centre de baixa exigència, i la prestació social 
de caràcter econòmic per a facilitar l’accés a un espai residencial digne en modalitat 
d’habitatge d’inserció.

IX. Competència 
Aquesta llei es dicta sobre la base de l’article 166 de l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya, pel qual la Generalitat de Catalunya assumeix la competència exclusiva 
en matèria de serveis socials, i de l’article 137 del mateix Estatut, en virtut del qual 
correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d’habi-
tatge. Convé recordar que, d’acord amb l’article 166 de l’Estatut, la competència ex-
clusiva en matèria de serveis socials inclou, en tot cas: a) la regulació i l’ordenació de 
l’activitat de serveis socials, les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques 
amb finalitat assistencial o complementàries d’altres sistemes de previsió pública; b) 
la regulació i l’ordenació de les entitats, els serveis i els establiments públics i pri-
vats que presten serveis socials a Catalunya; c) la regulació i l’aprovació dels plans 
i els programes especí fics dirigits a persones i col·lectius en situació de pobresa o 
de necessitat social, i d) la intervenció i el control dels sistemes de protecció social 

Fascicle segon
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complementària privats. Per la seva banda, convé recordar també que, segons l’arti-
cle 137 de l’Estatut, la competència exclusiva en matèria d’habitatge abraça, en tot 
cas: a) la planificació, l’ordenació, la gestió, la inspecció i el control de l’habitatge 
d’acord amb les necessitats socials i d’equilibri territorial; b) l’establiment de prio-
ritats i objectius de l’activitat de foment de les administracions públiques de Cata-
lunya en matèria d’habitatge i l’adopció de les mesures necessàries per a assolir-los, 
tant amb relació al sector públic com al privat; c) la promoció pública d’habitatges; 
d) la regulació administrativa del comerç referit a habitatges i l’establiment de mesu-
res de protecció i disciplinàries en aquest àmbit; e) les normes tècniques, la inspec-
ció i el control sobre la qualitat de la construcció; f) les normes sobre l’habitabilitat 
dels habitatges; g) la innovació tecnològica i la sostenibilitat aplicable als habitatges, 
i h) la normativa sobre conservació i manteniment dels habitatges i la seva aplicació.

Proposició de llei

Títol I. Disposicions generals 

Capítol I. Finalitat, objecte i àmbit d’aplicació 

Article 1. Finalitat
La llei té com a finalitat afavorir la protecció, la promoció, la integració, la inser-

ció i l’emancipació de les persones en situació de sensellarisme per tal que puguin 
viure dignament i siguin efectivament cobertes llurs necessitats personals bàsiques i 
de caràcter social durant el període transitori en què no disposin d’un habitatge au-
tònom; contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament la percep-
ció social d’aquelles persones; posar fi a les situacions de discriminació i violència 
que pateixen; atendre les necessitats i les especificitats que requereixi la perspec-
tiva de gènere en les persones en situació de sensellarisme; establir les condicions 
perquè, mentre no es resol i garanteix definitivament el dret a l’habitatge, puguin 
exercir de manera real i efectiva i sense entrebancs els drets fonamentals, els drets 
socials i els drets que els reconeix aquesta llei; erradicar la situació de sensellarisme 
definida en la lletra a de l’apartat 1 de l’article 3 de la llei; i posar els elements que 
permetin erradicar la situació de sensellarisme definida en la lletra b de l’apartat 1 
de l’article 3 de la llei.

Article 2. Objectius 
Són objectius de la llei: 
1. Promoure el respecte per les persones en situació de sensellarisme.
2. Lluitar contra la seva exclusió, estigmatització i aïllament socials.
3. Garantir-los el gaudi i l’exercici efectius dels drets i llibertats fonamentals 

i dels drets socials, en igualtat de condicions que les altres persones i garantirlos 
l’exercici i el gaudi efectius del conjunt de drets prestacionals que aquesta llei els 
reconeix.

4. Garantir-los el dret d’accés als serveis socials, amb continuïtat en el temps per 
tal de garantir-los l’autonomia personal, i garantir-los els serveis sanitaris.

5. Establir i potenciar serveis específics que els permetin viure dignament.
6. Acabar amb les situacions de discriminació per raó de gènere.
7. Promoure mesures per a l’erradicació de l’exclusió en l’àmbit de l’habitatge.
8. Garantir en el termini de dos anys el dret a disposar d’un espai residencial dig-

ne a totes les persones que es troben en situació de sensellarisme.
9. Assolir, a través de l’evolució dels espais residencials dignes, un habitatge au-

tònom per a les persones que es troben en situació de sensellarisme.

Article 3. Situació de sensellarisme 
1. Als efectes del que disposa aquesta llei, les persones es troben en situació de 

sensellarisme: 
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a) Quan viuen al ras.
b) Quan, per la circumstància de no disposar d’una llar, pernocten en pensions, 

hotels, albergs, establiments residencials, allotjaments dotacionals, habitatges d’in-
serció, o en algun altre tipus d’allotjament o habitatge equiparable, o en allotjaments 
d’emergència o d’urgència o centres de baixa exigència, amb l’ajuda de les adminis-
tracions públiques de Catalunya, o d’organitzacions i entitats legalment reconegu-
des, o d’unions i entitats sense personalitat jurídica, i que, sense aquest ajut, viurien 
al ras.

2. Les persones que, d’acord amb l’apartat anterior, es troben en situació de sen-
sellarisme coincideixen pràcticament, en el moment d’aprovar-se la llei, amb el con-
junt de persones compreses en les categories operatives 1, 2 i 3 de la tipologia de 
situacions de privació d’habitatge denominada ETHOS (European typology of ho-
melessness and housing exclusion) proposada per FEANTSA (Federació Europea 
d’Organitzacions Nacionals que Treballen amb Persones Sense Llar).

Article 4. Àmbit d’aplicació i garantia de compliment 
1. Els drets, deures i serveis que reconeix o preveu aquesta llei són d’aplicació 

a totes les persones que es troben en situació de sensellarisme tal i com es defineix 
en l’article 3 d’aquesta llei, l’assistència a través de centres de baixa exigència o l’as-
sistència urgent inclusivament. Per a l’accés a un espai residencial digne o als altres 
serveis o mesures de caràcter residencial i de mobilitat previstos en aquesta Llei cal-
drà que es trobin empadronades en un municipi de Catalunya.

2. Les persones de l’apartat anterior que es trobin en minoria d’edat es regeixen 
per allò dispost en la legislació sobre els infants i els adolescents.

3. Totes les persones que es trobin a l’àmbit territorial de Catalunya estan obliga-
des a respectar les prescripcions previstes en aquesta llei i queden en qualsevol cas 
sotmeses al règim d’infraccions i sancions que en garanteix l’aplicació.

4. L’administració pública de la Generalitat de Catalunya i els ens locals de Ca-
talunya han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per a 
fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius.

Capítol II. Definicions

Article 5. Definicions
Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per: 
a) Espai residencial digne: espai cobert, d’ús individual o col·lectiu, amb dimen-

sions i condicions suficients per a desenvolupar-hi la vida privada amb respecte al 
dret a la intimitat, amb disponibilitat d’ús les 24 hores del dia, que compta, com a 
mínim, amb llit, llum, temperatura confortable, accés als serveis d’aigua corrent, 
rentamans, inodor i dutxa, i amb espai per a tenir-hi objectes personals. Quan l’espai 
residencial digne consisteixi en un alberg, un establiment residencial o un allotja-
ment dotacional també haurà de prestar servei de bugaderia i de repàs de la roba, o 
facilitar o tenir accés a aquests serveis.

b) Centre de baixa exigència: espai cobert, d’ús col·lectiu, habilitat per a poder 
reposar-hi i pernoctar-hi, i que compta, com a mínim, amb els serveis de llum, aigua 
corrent i lavabo, i espai per a reposar i pernoctar.

c) Sensellarisme: les situacions previstes a l’article 3 d’aquesta llei.
d) Primer la llar, sense condicions (Housing First Led) (HFL): la política o el 

programa de foment d’espais residencials dignes en la modalitat d’allotjaments o 
habitatges que permeten l’autonomia personal del beneficiari, orientada a les per-
sones en situació de sensellarisme que no requereixen serveis de salut mental ni de 
tractament de drogodependències, sinó necessitats de suport menors.

e) Itineraris cap a la llar en primer lloc, sense condicions (Pathways to Housing 
First) (PHF): la política o el programa de foment d’espais residencials dignes en la 
modalitat d’allotjaments o habitatges que permeten l’autonomia personal del benefi-
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ciari, orientada a les persones en situació de sensellarisme crònica i amb necessitats 
molt complexes. Aquestes necessitats solen consistir en programes de reducció de 
consum de substàncies (Drug Injection Reduction and Treatment) (DIRT) i suport 
intensiu de tractament psiquiàtric. La modalitat d’allotjament o habitatge tendeix a 
ser de nucli reduït per a facilitar els suports específics.

f) Comunitats de llars en primer lloc, sense condicions (Communal Housing 
First) (CHF): la política o el programa de foment d’espais residencials dignes en la 
modalitat d’allotjaments o habitatges que permeten l’autonomia personal dels be-
neficiaris, i que permeten viure en un mateix edifici on els serveis de reducció de 
consum de substàncies (DIRT) i el suport intensiu psiquiàtric són comuns i com-
partits.

g) Organitzacions i entitats legalment reconegudes: les organitzacions, entitats, 
associacions o fundacions, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, le-
galment reconegudes, els estatuts o normes reguladores de les quals comprenen, en-
tre altres finalitats, les relatives a l’atenció de les persones en situació de sensellaris-
me, i que el seu objecte social comprèn les activitats necessàries per a dur-les a terme.

h) Represàlia discriminatòria: el tractament advers o efecte negatiu que es pro-
dueix contra una persona en situació de sensellarisme com a conseqüència de la 
presentació d’una queixa, una reclamació, una denúncia, una demanda o un recurs 
de qualsevol tipus amb l’objectiu d’evitar, disminuir o denunciar la discriminació o 
l’assetjament a què és sotmesa o ha estat sotmesa.

i) Discriminació múltiple: la situació en què una persona és objecte de discrimi-
nació sobre la base de dos o més motius o circumstàncies, entre les quals es troba 
la seva condició de persona en situació de sensellarisme, previstos en la legislació 
europea, estatal o autonòmica, i que actuen de forma interrelacionada.

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

k) Arquitectura i disseny hostils: aquella arquitectura o disseny de mobiliari urbà 
adreçat directament a impedir que les persones en situació de sensellarisme puguin 
refugiar-se a l’espai públic, tal i com poden ser els bancs amb braços al mig, les tan-
ques metàl·liques amb punxes en graons i aparadors o d’altres de similars.

Títol II. Les organitzacions i les entitats legalment reconegudes

Article 6. Els subjectes gestors i proveïdors 
Els serveis i les prestacions previstos en la llei seran gestionats o proveïts per les 

administracions públiques de Catalunya i per les organitzacions i entitats legalment 
reconegudes.

Article 7. Col·laboració de les organitzacions i entitats legalment 
reconegudes 
1. Quan els serveis previstos en aquesta llei siguin gestionats indirectament a tra-

vés de les organitzacions i entitats legalment reconegudes, o simplement per aques-
tes, la prestació o el proveïment del servei s’ha de realitzar, segons escaigui, bé a 
través d’instruments no contractuals, com el simple finançament total o parcial del 
servei, com els instruments de la gestió delegada o del concert social previstos en el 
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pú-
blica, o a través d’altres modalitats de concertació; o bé a través de la celebració de 
contractes amb les administracions públiques de Catalunya, o amb els poders adju-
dicadors corresponents, com ara els contractes de serveis, de serveis a les persones, 
o qualsevol altre tipus de contracte o d’instrument contractual que escaigui i estigui 
d’acord amb allò que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
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sector públic, i la legislació contractual que la complementa i que la desplega i sigui 
vigent a Catalunya.

2. Així mateix, d’acord amb la legislació sobre subvencions, les administracions 
públiques de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, poden establir ajuts i 
subvencions a favor de les organitzacions i entitats legalment reconegudes que ope-
ren a Catalunya quan prestin els serveis que, de manera expressa, aquesta llei els 
permet gestionar.

Article 8. Autorització o comunicació per a la prestació de serveis per 
part de les organitzacions i entitats legalment reconegudes. El Registre 
d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.
1. Per a poder prestar els serveis de consigna, bugaderia, dutxa, espai de baixa 

exigència i espai residencial digne en qualsevol de les quatre modalitats incorpora-
des a la Cartera de Serveis Socials, o per a poder-ne ser el responsable de la presta-
ció, les organitzacions i les entitats legalment reconegudes han de disposar de l’au-
torització o han d’haver presentat la comunicació a què fa referència l’article 71 de la 
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. D’acord amb allò que mana l’apartat 
4 de l’article 71 esmentat, l’autorització o la comunicació comporten la inscripció 
d’ofici en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.

2. Les pensions, els hotels i els albergs que col·laborin en la prestació del servei 
d’espai residencial digne per encàrrec d’una administració pública, o d’una organit-
zació o entitat legalment reconeguda, no precisen haver de disposar de l’autorització 
o haver presentat la comunicació esmentades en l’apartat anterior.

3. Les condicions materials mínimes, les característiques i els requisits tècnics 
que, segons el Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d’autorització adminis-
trativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, Serveis 
i Establiments Socials, han de complir amb caràcter general els establiments que 
presten serveis socials, s’han d’adaptar, d’acord amb allò que estableix la disposició 
final onzena, a les particularitats i necessitats dels serveis previstos en aquesta llei.

4. Les organitzacions i les entitats legalment reconegudes poden acreditar-se 
segons allò previngut en l’article 70 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials, i el Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió de-
legada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. Tanmateix, d’acord amb 
l’apartat 4 de la disposició final onzena de la llei, el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya ha de valorar, per al cas dels serveis d’aquesta llei en què els siguin d’aplica-
ció, la idoneïtat dels requisits d’acreditació fixats en el Decret esmentat.

Article 9. Responsabilitat de les organitzacions i entitats legalment 
reconegudes
Les organitzacions i les entitats legalment reconegudes que, en l’aplicació 

d’aquesta llei, incompleixin els compromisos que hagin contret amb les administra-
cions públiques de Catalunya, seran sancionades d’acord amb allò que es preveu en 
aquesta llei o en la legislació sectorial que hi sigui d’aplicació. Així mateix, en els 
termes en què estigui estipulat i d’acord amb la normativa corresponent, hauran de 
reintegrar totalment o parcialment l’import de les ajudes o subvencions que hagin 
rebut per a la prestació d’activitats o de serveis, quan l’hagin destinat totalment o 
parcialment a altres finalitats.

Títol III. Drets de les persones en situació de sensellarisme

Capítol I. Empadronament 

Article 10. El domicili de les persones en situació de sensellarisme
1. Els serveis d’empadronament tenen l’obligació d’inscriure en el padró munici-

pal a les persones en situació de sensellarisme que resideixin efectivament dins del 
seu terme municipal.
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2. Les administracions municipals de Catalunya, a través dels serveis socials i 
amb la col·laboració, si escau, de les organitzacions i entitats legalment reconegu-
des que ho sol·licitin, han de facilitar a les persones en situació de sensellarisme que 
pernoctin dins del terme municipal una adreça postal, la qual servirà com a lloc de 
residència habitual de cara a l’empadronament, i farà la funció de domicili per a la 
recepció de les notificacions i comunicacions oficials.

3. En el cas que les administracions municipals no determinin cap lloc en con-
cret es farà constar com a domicili la seu principal de la corporació municipal.

4. La fixació d’aquest domicili ho és als mers efectes de possibilitar-ne l’empa-
dronament i no suposa cap alteració de la titularitat, la possessió o l’ús respecte a 
aquelles instal·lacions municipals.

5. A través de les actuacions dels equips de carrer, dels serveis socials munici-
pals i de les organitzacions i entitats legalment reconegudes es promourà l’empadro-
nament de les persones que es trobin en situació de sensellarisme.

6. A partir de les dades de les actuacions dels equips de carrer es revisarà anual-
ment la situació de les persones empadronades per tal d’adequar el padró a la seva 
realitat. En el cas que no es localitzi a la persona en el període de dos anys, ni aques-
ta hagi tingut cap relació amb l’ajuntament durant aquest període, s’iniciaran d’ofici 
els tràmits per a la seva baixa del padró municipal, una vegada fetes les comprovaci-
ons oportunes, que es repetiran almenys dues vegades en dies i hores diferents, amb 
la deguda constància en l’expedient administratiu.

Capítol II. Drets de les persones en situació de sensellarisme 

Article 11. Garantia i efectivitat en l’exercici dels drets 
1. Les administracions públiques de Catalunya vetllaran perquè les persones en 

situació de sensellarisme exerceixin de manera real i efectiva els drets que tenen 
reconeguts, com qualsevol altra persona, en la legislació general i sectorial i, singu-
larment, els següents: 

a) El dret a accedir al sistema públic de serveis socials, en els termes previstos 
en la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

b) El dret a l’assistència sanitària, en els termes previstos en la Llei 16/2003, de 
28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, modificada pel Re-
ial decret llei 7/2018, de 27 de juliol, sobre l’accés universal al Sistema Nacional de 
Salut.

c) El dret a la prestació de la renda garantida de ciutadania quan reuneixin les 
condicions legals establertes en la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garan-
tida de ciutadania.

d) El dret a ser beneficiàries de l’ingrés mínim vital en els termes establerts en 
el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital.

e) El dret a utilitzar els espais públics, i els edificis i els establiments públics, en 
els mateixos termes que qualsevol altra persona.

f) El dret a utilitzar els transports públics i els serveis públics, i a ser-hi atesos, en 
els mateixos termes que qualsevol altra persona, i sense cap tipus de discriminació 
sobre la base de la seva condició de persones en situació de sensellarisme.

g) El dret de sufragi regulat en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim 
electoral general.

h) El dret a la protecció de les dades de caràcter personal en els termes previs-
tos en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, i, en particular, a la seguretat i a la confidencialitat de 
les dades que figuren en els fitxers, sistemes i aplicacions de les administracions 
públiques, així com en els de les organitzacions i entitats legalment reconegudes, i 
en els que puguin haver elaborat els grups d’afectats, les unions i les entitats sense 
personalitat jurídica.
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i) El dret a l’accés i al gaudi dels serveis públics municipals previstos a la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, al municipi en el qual 
estiguin empadronats.

j) El dret a accedir i a participar en els serveis i programes del sistema d’ocupa-
ció de Catalunya previstos a la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. En particular, el gaudi del 
dret subjectiu a l’ocupabilitat, el qual comporta el dret d’inscriure’s gratuïtament al 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el dret a serveis d’orientació, formació i acompa-
nyament o suports adequats.

k) El dret a la documentació necessària per a l’exercici i el gaudi dels drets reco-
neguts, en particular dels enumerats en aquest apartat.

2. Els equips de carrer i els treballadors i les treballadores socials i la resta de 
personal qualificat que treballa per a les persones en situació de sensellarisme han 
de facilitar a aquestes persones la tramitació, si voluntàriament ho desitgen, de la 
documentació que sigui necessària per a poder tenir accés als serveis als quals te-
nen dret d’utilitzar.

Article 12. El dret a un espai residencial digne 
1. Mentre no sigui plenament efectiu el dret a l’habitatge, i com a solució d’ur-

gència, es reconeix a les persones en situació de sensellarisme, en els termes esta-
blerts en els apartats següents d’aquest article, el dret a disposar d’un espai residen-
cial digne.

2. Els municipis, amb la col·laboració de l’administració pública de la Genera-
litat de Catalunya, directament o a través de les organitzacions i entitats legalment 
reconegudes, garantiran un espai residencial digne a totes les persones en situació 
de sensellarisme que voluntàriament ho desitgin. Aquesta prestació temporal tindrà 
continuïtat, i, en aquest sentit, té caràcter permanent mentre els beneficiaris estiguin 
en situació de sensellarisme.

3. L’espai residencial digne, definit en l’article 5, lletra a, de la llei, pot adoptar 
les modalitats de pensió, hotel, alberg, establiment residencial, allotjament dotaci-
onal, habitatge d’inserció o qualsevol altre tipus d’allotjament o habitatge que sigui 
equiparable. D’acord amb allò establert a l’article 5, lletra a, de la llei, els albergs 
també han de fer-ne possible l’ús les 24 hores del dia.

4. Les modalitats de pensió, hotel i alberg, o allotjaments equiparables, només 
s’han d’utilitzar en supòsits d’emergència i d’urgència, o bé en casos en què motiva-
dament hi hagi la previsió del fet que la necessitat de l’espai residencial digne tindrà 
una durada breu, o com a mesura provisional mentre no s’assigni una de les altres 
modalitats. Així mateix, aquelles modalitats s’han d’utilitzar quan siguin necessà-
ries per a cobrir les necessitats de reclusió a què fa referència l’apartat 2 de l’article 
26, en les situacions de crisi sanitària extraordinària, i d’extraordinària i urgent ne-
cessitat.

5. Als espais residencials dignes que adopten la modalitat de pensió, hotel, al-
berg, establiment residencial, allotjament dotacional o un altre tipus d’allotjament o 
habitatge equiparable se’ls incorpora a la Cartera de Serveis Socials en els termes 
que estableix la disposició final segona de la llei, i esdevenen una prestació garanti-
da, proveïda dins de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

Atès el caràcter essencial que per a tota persona representa el poder disposar 
d’un espai cobert on viure, les modalitats d’espai residencial digne enumerades en 
el paràgraf anterior tindran, tot i la seva funció residencial, la naturalesa de servei 
social bàsic als efectes de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i for-
men part dels serveis i prestacions socials bàsics als quals es refereix l’article 14.3 
de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a 
Espanya i la seva integració social.
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En relació amb les modalitats del servei d’espai residencial digne que són objec-
te d’incorporació a la Cartera de Serveis Socials, la competència per a gestionar la 
prestació del servei d’espai residencial digne correspon, en el supòsit dels municipis 
de menys de 20.000 habitants i en concordança amb allò establert sobre les àrees 
bàsiques de serveis socials en l’article 34 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de ser-
veis socials, a la comarca respectiva, que en el supòsit de l’apartat 2 de l’article 31 
de la llei esmentada supleix aquells municipis en la titularitat de la competència, o 
a l’ens associatiu creat especialment amb aquella finalitat. La prestació pot fer-se 
directament o a través de les organitzacions i entitats legalment reconegudes. En el 
cas que l’establiment on es presti el servei estigui radicat en un municipi altre que 
el d’estada habitual del beneficiari del servei, aquest tindrà dret a un títol de trans-
port gratuït que el permeti desplaçar-se des d’aquest municipi fins al municipi on es 
presta el servei i viceversa.

Quan per raons materials, tècniques o econòmiques un municipi amb una po-
blació compresa entre 20.000 i 50.000 habitants no pugui garantir la prestació del 
servei d’espai residencial digne, i aquest servei s’hagi de prestar en una de les mo-
dalitats incorporades a la Cartera de Serveis Socials, la comarca respectiva n’assu-
mirà la prestació, directament o a través de les organitzacions i entitats legalment 
reconegudes. En el cas que l’establiment on es presti el servei estigui radicat en un 
municipi altre que el d’estada habitual del beneficiari del servei, aquest tindrà dret a 
un títol de transport gratuït que el permeti desplaçar-se des d’aquest municipi fins al 
municipi on es presta el servei i viceversa.

6. L’espai residencial digne en la modalitat d’habitatge d’inserció o en qualsevol 
altre tipus d’habitatge equiparable que permeti l’autonomia personal, es regeix per la 
normativa específica d’aquests habitatges i per les previsions contingudes en aquesta 
llei. En matèria d’adjudicació i accés, i amb relació a les prestacions econòmiques 
per al pagament del lloguer o del cost d’un altre règim d’ús, serà d’aplicació allò que 
estableixen les disposicions finals vuitena, novena i desena de la llei. En el supòsit 
dels municipis de menys de 20.000 habitants correspon a la comarca respectiva, o 
a l’ens associatiu creat especialment, la competència per a gestionar la prestació del 
servei d’espai residencial digne en la modalitat esmentada en el paràgraf anterior, 
gestió que farà directament o a través de les organitzacions i entitats legalment reco-
negudes. Quan per raons materials, tècniques o econòmiques un municipi amb una 
població compresa entre 20.000 i 50.000 habitants no pugui garantir la prestació 
del servei d’espai residencial digne, i aquest servei s’hagi de prestar en la modalitat 
esmentada en el paràgraf primer d’aquest apartat, la comarca respectiva n’assumirà 
la prestació, directament o a través de les organitzacions i entitats legalment reco-
negudes.

7. Els municipis de més de 50.000 habitants que comptin amb més de 20 perso-
nes en situació de sensellarisme, a l’hora de programar, dins del Pla d’actuació mu-
nicipal contra el sensellarisme que preveu l’article 32 de la llei, la xarxa d’espais re-
sidencials dignes, han de potenciar i escollir, entre les diferents modalitats d’espais 
residencials dignes, aquelles modalitats que garanteixen millor l’autonomia perso-
nal dels beneficiaris. En aquest sentit, s’han de prioritzar els habitatges d’inserció i 
aquells altres tipus d’allotjament o habitatge equiparables que permetin l’autonomia 
personal. Aquest mateix criteri ha de presidir la programació contra el sensellaris-
me que, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 33 de la llei, han d’aprovar els municipis 
de més de 50.000 habitants que compten amb 20 o menys persones en situació de 
sensellarisme i els municipis que compten amb una població entre els 5.000 i els 
50.000 habitants. Els altres municipis han d’adoptar aquell criteri en la mesura de 
les seves disponibilitats.

8. Per tal de fer possible i incrementar progressivament i percentualment l’apli-
cació del criteri de l’apartat anterior, i d’acord amb els mandats dels apartats 1 i 2 
de l’article 70 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, el Go-
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vern de la Generalitat de Catalunya, l’administració pública de la Generalitat de 
Catalunya, els municipis i els altres ens locals de Catalunya, en l’àmbit de les se-
ves competències respectives, han de prioritzar, en la normativa i en les polítiques 
d’habitatge, l’increment del nombre d’habitatges d’inserció disponibles i de pisos de 
lloguer social.

9. En la programació dels espais residencials dignes que els Plans d’actuació 
municipal contra el sensellarisme han de contenir, els municipis han d’incorporar-hi 
la perspectiva de gènere i preveure-hi, quan sigui aconsellable o necessari, espais 
diferenciats, per tal de satisfer les necessitats específiques que requereix la garantia 
efectiva de la intimitat, la dignitat i la llibertat des de la perspectiva de gènere.

10. En el supòsit d’unitats familiars o de convivència que es trobin en situació 
de sensellarisme, la modalitat d’espai residencial digne ha de permetre allotjarlos 
conjuntament tot respectant les característiques i els requisits que defineixen l’espai 
residencial digne.

Article 13. Dret a un centre de baixa exigència 
En els municipis de més de 50.000 habitants, les persones en situació de sense-

llarisme que es trobin en alguna de les circumstàncies recollides en l’article 27 tenen 
dret a accedir a un centre de baixa exigència.

Article 14. El dret a un títol de transport, i als serveis de consigna, 
bugaderia i dutxa 
Les persones en situació de sensellarisme tenen dret a obtenir el títol de transport 

que els pugui correspondre d’acord amb allò previst en l’article 28 de la llei, i a dis-
posar d’un servei de consigna, a accedir a un servei de bugaderia i a disposar d’un 
servei de dutxa en els termes previstos en l’article 30.

Article 15. El dret de sufragi
Per tal d’assegurar que les persones en situació de sensellarisme puguin exercir 

el dret de sufragi regulat en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim elec-
toral general, els equips de carrer, i les organitzacions i les entitats legalment re-
conegudes, fomentaran que les persones que es troben en aquella situació que no 
hagin rebut en qualsevol classe d’elecció la corresponent targeta censal realitzin la 
consulta del cens electoral per a comprovar-ne la inscripció, i, en el cas de l’exis-
tència d’errors, els ajudaran a formular la reclamació que, sobre les dades censals, 
correspongui.

Article 16. Serveis funeraris 
1. D’acord amb la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, les persones 

difuntes que en morir estaven en situació de sensellarisme, i que segons les indica-
cions dels serveis socials municipals requereixen que el servei funerari es presti gra-
tuïtament o de forma bonificada, tenen el dret a la prestació del servei de tanatori, el 
qual comprendrà la prestació de sala de vetlla, per un període mínim de tres hores, 
i d’oratori per un període mínim de 30 minuts.

2. El dret de l’apartat anterior el poden exercir, d’acord amb allò establert en la 
Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, els familiars del difunt o els serveis 
socials municipals. Així mateix el poden exercir les organitzacions i les entitats le-
galment reconegudes si acrediten haver tingut un vincle amb el difunt. Les ordenan-
ces o els reglaments de regulació dels serveis funeraris aprovats pels municipis han 
d’establir els requisits que acrediten la vinculació que permet a les organitzacions 
i entitats legalment reconegudes exercir aquell dret. El Departament de l’adminis-
tració pública de la Generalitat de Catalunya competent en la matèria ha d’aprovar, 
amb l’audiència prèvia de les entitats associatives municipals més representatives, 
un reglament que reguli els requisits que acrediten aquell vincle, per tal que sigui 
d’aplicació supletòria en els municipis que no ho hagin regulat.
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3. Si amb posterioritat a la prestació dels serveis funeraris es tenia coneixement 
del fet que el difunt disposava de patrimoni, els hereus o els familiars que, d’acord 
amb la legislació civil, resten obligats a la prestació d’aliments, hauran de contribuir 
a les despeses de la prestació del servei de tanatori d’acord amb allò que es fixi re-
glamentàriament. En el supòsit dels familiars no hereus, l’administració municipal 
en el terme de la qual s’hagi prestat el servei de tanatori realitzarà la corresponent 
liquidació a través d’un procediment contradictori.

Article 17. Dret a l’espai públic 
1. Les persones en situació de sensellarisme tenen dret a l’espai públic en igualtat 

de condicions amb la resta de la ciutadania.
2. Les administracions locals han d’adoptar les mesures necessàries per a eli-

minar l’arquitectura o disseny hostils que impedeixi a les persones en situació de 
sensellarisme refugiar-se en espais coberts o resguardats al carrer. Aquesta previ-
sió haurà d’incorporar-se als plans d’ordenació urbanística municipal o, si escau, en 
les normes de planejament urbanístic, així com en els plecs de contractació. Seran 
nuls de ple dret els contractes del sector públic que prevegin la contractació d’obra 
pública o la instal·lació de mobiliari urbà que incorpori elements d’arquitectura o 
disseny hostils, d’acord amb els articles 39.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic i de l’article 47.1.g) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Els ens locals han de preveure i planificar una xarxa pública de serveis higi-
ènics accessible en edificis i espais públics, o en la via pública, perquè puguin ser 
utilitzats per les persones en situació de sensellarisme que es troben en el supòsit de 
la lletra a de l’apartat 1 de l’article 3 de la llei.

4. Es prohibeix que les ordenances municipals tipifiquin com infracció adminis-
trativa la pràctica de la mendicitat, llevat que suposi exercici de violència, intimi-
dació, coacció, extorsió o frau, o s’inscrigui en xarxes de delinqüència organitzada. 
Així mateix, les ordenances municipals tampoc no podran tipificar com infracció 
administrativa les conductes de les persones en situació de sensellarisme que con-
sisteixin en menjar i beure en l’espai públic, en utilitzar les fonts públiques per a la 
higiene mentre no es garanteixi el servei de dutxa previst en l’apartat 3 de l’article 
30 de la llei, i la satisfacció de necessitats fisiològiques mentre no s’hagi fet efectiva 
la xarxa pública de serveis higiènics a què fa referència l’apartat 3 d’aquest article.

5. Mentre no estigui plenament garantit el dret a un espai residencial digne, i 
mentre no es compti amb centres de baixa exigència en nombre suficient per a aixo-
plugar a les persones en situació de sensellarisme que es trobin en un dels supòsits 
previstos en l’apartat 1 de l’article 27 de la llei, els municipis no podran impedir la 
conducta de dormir en la via pública, o en altres espais públics oberts, a les perso-
nes que es trobin en situació de sensellarisme, llevat del cas que el lloc ocupat im-
pedeixi de manera manifesta el trànsit lliure de les persones per les voreres, avin-
gudes, passatges o altres espais públics, o que, de manera clara i evident, comporti 
riscos per a la persona que dorm en la via pública o en un altre espai públic obert, 
o per a tercers.

6. Les ordenances de convivència ciutadana i ús de l’espai públic han de preveu-
re les situacions de sensellarisme, quan aquestes hagin incidit en la comissió d’una 
infracció, com a causa d’exempció o d’atenuació de responsabilitat administrativa 
sancionadora, i especialment quan les sancions aplicables impedeixin o dificultin la 
seva reinserció social. La no previsió d’aquestes situacions per l’ordenança determi-
narà la nul·litat de les sancions imposades a les persones en situació de sensellaris-
me. Els òrgans instructors dels procediments per infraccions a aquestes ordenances 
podran procedir en aquest cas a l’arxiu de les actuacions.

7. L’actuació de la policia municipal o del personal encarregat d’aplicar les or-
denances de l’apartat anterior ha de subjectar-se, d’acord amb el principi de propor-
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cionalitat, als criteris de prevenció, advertiment i de reconducció de les situacions 
als serveis socials.

Títol IV. Actuacions, serveis i planejament de l’activitat de les 
administracions públiques 

Capítol I. Actuacions de les administracions públiques 

Article 18. Actuacions de les administracions públiques de Catalunya i 
el seu control
L’administració pública de la Generalitat de Catalunya i els ens locals de Catalu-

nya han de vetllar, amb especial cura de les exigències en matèria de gènere, pel dret 
de les persones en situació de sensellarisme a no ser discriminades ni a ser objecte 
de tractaments violents, vexatoris o degradants.

A aitals efectes, les dites administracions han de: 
a) Perseguir qualsevol discriminació de les persones en situació de sensellarisme 

en l’accés als espais públics, per raó de la seva condició.
b) Garantir la formació i la sensibilització adequada del personal al seu servei 

perquè en els serveis públics no es produeixin discriminacions envers les persones 
en situació de sensellarisme ni aquella mena de tractaments.

c) Establir les mesures pertinents per a garantir un tracte adequat de les persones 
en situació de sensellarisme en qualsevol dependència o servei de les administra-
cions públiques catalanes.

d) Perseguir disciplinàriament les conductes discriminatòries o vexatòries que 
es produeixen en l’accés o en la prestació dels seus serveis, i denunciar aquelles que 
siguin constitutives d’una infracció penal.

e) Perseguir disciplinàriament qualsevol altra conducta discriminatòria o vexa-
tòria de que siguin objecte les persones en situació de sensellarisme, i denunciar-les 
quan siguin constitutives d’una infracció penal.

f) Establir garanties de confidencialitat i seguretat per a les persones en situació 
de sensellarisme que denunciïn discriminacions, violència, maltractaments o vexa-
cions.

g) Donar suport específic a les persones en situació de sensellarisme que, per 
la seva condició, han patit discriminacions, violència, maltractaments o vexacions.

h) Promoure la conscienciació de la població sobre la dignitat de les persones en 
situació de sensellarisme i el necessari respecte envers elles.

2. Així mateix, les administracions públiques de Catalunya, en el marc de les 
seves respectives competències, han de: 

a) Elaborar polítiques de salut pública que tinguin en compte l’especificitat de les 
persones en situació de sensellarisme i vetllin pel seu dret a la salut.

b) Adaptar la cartera de serveis socials, quan escaigui, a les necessitats específi-
ques de les persones en situació de sensellarisme.

c) Posar especial cura en el suport a les persones en situació de sensellarisme 
que estiguin en situació de vulnerabilitat o aïllament o exclusió social, i adoptar les 
mesures preventives necessàries davant de les situacions que puguin posar en perill 
la seva vida o comportar un risc greu per a la seva salut.

d) Tenir en compte la especificitat de les persones en situació de sensellarisme en 
les polítiques d’inserció sociolaboral i d’ocupació, i impulsar-ne l’accés en el mercat 
de treball.

e) Incorporar a les convocatòries de subvenció en matèria de treball criteris que 
tinguin en compte la situació de les persones en situació de sensellarisme. En parti-
cular, cal tenir present l’accés de les persones en situació de sensellarisme als itine-
raris d’orientació, acompanyament i suport, i a la contractació, a través de les em-
preses d’inserció.
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f) Garantir l’orientació i l’assessorament jurídics que precisin les persones en si-
tuació de sensellarisme, directament o a través del Consell de l’Advocacia Catalana 
o dels Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, i de les organitzacions i entitats legal-
ment reconegudes.

g) Establir instruments de col·laboració amb les entitats que treballen en l’atenció 
de les persones en situació de sensellarisme i adoptar mesures de foment.

3. El Síndic de Greuges haurà de presentar cada dos anys un informe especial 
sobre el sensellarisme i el compliment per les administracions públiques de Cata-
lunya de les obligacions previstes en la llei. Així mateix, en els municipis de més 
de 50.000 habitants que comptin amb la figura d’un síndic o síndica municipal de 
greuges, aquest o aquesta haurà de fer cada dos anys un informe anàleg referit al 
seu municipi.

4. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya vetllarà perquè els continguts del 
mitjans de comunicació i la publicitat que s’hi emeti siguin respectuosos amb les 
persones en situació de sensellarisme.

Article 19. Dades de caràcter personal 
D’acord amb allò establert en l’article 18, apartat 4, de la Constitució i en la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, l’administració pública de la Generalitat de Catalunya, els ens locals, 
les organitzacions i les entitats legalment reconegudes i, en el seu cas, els grups 
d’afectats, les unions i les entitats sense personalitat jurídica han de respectar la 
confidencialitat de les dades personals de les persones en situació de sensellaris-
me en els mateixos termes que en el cas de les altres persones. Pel que fa a les ad-
ministracions públiques, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i el Síndic de 
Greuges vetllaran especialment perquè aquella confidencialitat sigui efectivament 
respectada.

Article 20. Obligació de prestar assistència sanitària a les persones 
trobades en la via pública, o en qualsevol altre espai, quan existeixi 
risc immediat greu per a la seva integritat física o psíquica i no sigui 
possible aconseguir la seva autorització
Els centres, serveis i establiments sanitaris de Catalunya, d’acord amb allò que 

disposa la lletra b de l’apartat 2 de l’article 9 de la Llei 41/2002, de 14 de novem-
bre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria 
d’informació i documentació clínica, la qual té la condició de bàsica, han d’assistir, 
a través de les intervencions clíniques indispensables a favor de la salut del pacient, 
sense necessitat de comptar amb el seu consentiment, a les persones que hagin estat 
trobades en la via pública, o en qualsevol altre espai, en una situació de risc imme-
diat greu per a la seva integritat física o psíquica i que els impedeix manifestar amb 
consciència l’autorització per a ser assistides, bo i consultant, quan les circumstàn-
cies ho permetin, els familiars o les persones que hi estan vinculades de fet.

Article 21. Altes dels centres, serveis i establiments sanitaris de 
Catalunya
1. Els departaments de l’administració pública de la Generalitat de Catalunya 

competents en matèria de sanitat i en matèria de serveis socials, i els municipis de 
més de 50.000 habitants, han de signar protocols de coordinació per tal de canalit-
zar i garantir, en les altes o sortides del centres, dels serveis i dels establiments sa-
nitaris de Catalunya, l’assistència a les persones en situació de sensellarisme que es 
troben en el supòsit de la lletra a de l’apartat 1 de l’article 3 de la llei.

2. Així mateix, el departament de l’administració pública de la Generalitat de 
Catalunya competent en matèria de sanitat, prèvia audiència del departament com-
petent en matèria de serveis socials i de les entitats associatives municipals més re-
presentatives, ha d’aprovar un protocol de coordinació general, que serà d’aplicació 
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pels centres, serveis i establiments sanitaris radicats en els municipis que no hagin 
signat un protocol de coordinació.

3. La Comissió interdepartamental de les polítiques per a les persones en situació 
de sensellarisme vetllarà per la signatura d’aquests convenis. En l’informe especial 
que el Síndic de Greuges, d’acord amb allò previst en l’apartat 3 de l’article 18 de la 
llei, ha de presentar cada dos anys, es farà un seguiment específic d’aquesta qüestió.

Article 22. Atenció a víctimes de violència per aporofòbia
1. La Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, prestarà 

una atenció integral real i efectiva a les persones víctimes de violència per aporo-
fòbia.

2. Aquesta atenció ha de comprendre l’assistència i l’assessorament jurídics, l’as-
sistència sanitària, incloent-hi l’atenció especialitzada, i mesures socials en l’atenció 
primària tendents a facilitar, si així fos necessari, la seva recuperació integral.

3. D’acord amb la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-dis-
criminació, l’aporofòbia consisteix en el rebuig, el menyspreu o l’odi envers les per-
sones pobres, sense sostre o sense llar.

Article 23. Equips de carrer 
1. Els municipis de més de 50.000 habitats i amb més de 20 persones en situació 

de sensellarisme han de comptar amb equips de carrer interdisciplinaris la compo-
sició dels quals estarà formada per treballadors socials, psiquiatres, experts en re-
ducció de danys i personal de seguretat i prevenció.

2. Els Plans d’actuació municipal contra el sensellarisme han de determinar el 
nombre i el tipus de professionals que són necessaris, i el dimensionament dels 
equips de carrer, per poder satisfer adequadament les funcions que la llei els enco-
mana. Els equips de carrer han de treballar de manera transversal.

3. Són funcions dels equips de carrer: 
a) L’obtenció de dades sobre el nombre, la ubicació i altres factors de les persones 

en situació de sensellarisme que es troben en el supòsit de la lletra a de l’apartat 1 de 
l’article 3 de la llei, així com l’elaboració d’estudis sociològics i urbans per detectar 
les seves necessitats. L’obtenció de dades ha de permetre l’obtenció de les dades de-
mogràfiques bàsiques que requereixi l’anàlisi que, amb relació a aquelles persones, 
ha de contenir el Pla territorial sectorial d’habitatge. L’obtenció, el tractament i l’ús 
de les dades ha de respectar la normativa vigent sobre la protecció de dades perso-
nals. Reglamentàriament es determinarà la freqüència amb la qual s’han d’obtenir 
les dades sobre el nombre i la ubicació, els altres factors sobre els quals és possible 
recollir dades, i la metodologia que cal utilitzar-hi, la qual ha de servir-se de criteris 
homogenis que permetin la comparació diacrònica i sincrònica dels valors i de les 
dades obtinguts, i que facilitin l’elaboració d’anàlisis i estudis estadístics. Les dades 
relatives al nombre i a la ubicació de les persones en situació de sensellarisme que 
es troben en el supòsit de la lletra a de l’apartat 1 de l’article 3 de la llei s’han de co-
municar a l’òrgan unipersonal coordinador previst en l’apartat 2 de l’article 34 per 
tal que pugui elaborar el Mapa del sensellarisme a Catalunya, i a les organitzacions 
i entitats legalment reconegudes que les sol·licitin.

b) La realització de les enquestes a que fan referència els apartats 3 i 4 de l’arti-
cle 24 de la llei. Reglamentàriament es determinaran les dades mínimes que, en tots 
els casos, i per tal de tenir un coneixement adequat del perfil i les necessitats de les 
persones en situació de sensellarisme, han de recollir les enquestes.

c) El seguiment de casos personalitzats i de les necessitats de cooperació entre 
serveis a través de taules de coordinació.

d) El contacte de carrer amb les persones en situació de sensellarisme que es tro-
ben en el supòsit de la lletra a de l’apartat 1 de l’article 3 de la llei, i el corresponent 
acompanyament. Aquest acompanyament ha de consistir en l’orientació d’aquestes 
persones, directament o redirigint-les voluntàriament, respecte, entre altres serveis i 
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activitats, dels serveis sanitaris, la inscripció en el padró, l’obtenció d’un espai resi-
dencial digne, l’assistència jurídica i la sol·licitud d’entrevistes a entitats vinculades 
a programes de formació i d’inserció sociolaboral. Així mateix, l’acompanyament 
també ha de consistir en el tractament sociosanitari, quan escaigui, per part d’ex-
perts en reducció de danys i de psiquiatres.

e) Aquelles altres funcions que aquesta llei els atribueix expressament i les que 
altres lleis els puguin atribuir.

4. En els supòsits d’actuacions en entorns insegurs, d’alerta o emergència civil i 
de previsible conducta antisocial greu dels beneficiaris, els equips de carrer podran 
rebre la col·laboració i el suport dels serveis de seguretat i prevenció. 5. En les fun-
cions i actuacions dels equips de carrer cal aplicar la perspectiva de gènere per di-
mensionar i donar visibilitat al sensellarisme femení, comprendre’n les necessitats, 
poder oferir serveis i espais residencials adequats, així com tractaments especialit-
zats respecte de la violència envers les dones.

Article 24. Recomptes de contrast i enquestes
1. Els municipis de més de 50.000 habitants, directament o a través de les orga-

nitzacions i entitats legalment reconegudes, han de fer periòdicament recomptes de 
contrast de les persones en situació de sensellarisme que hi hagi en el municipi i que 
es troben en el supòsit de la lletra a de l’apartat 1 de l’article 3 de la llei.

2. La preparació, la realització i la gestió dels recomptes ha de respectar la nor-
mativa vigent sobre protecció de dades personals.

3. Així mateix, aquells municipis han de fer regularment enquestes entre les 
persones en situació de sensellarisme per a obtenir dades estadístiques destinades 
a saber les necessitats i les mancances específiques d’aquest sector de la població, 
a complimentar les anàlisis de la seva situació que han de contenir els plans locals 
d’habitatge, i a permetre l’adopció de les polítiques públiques que siguin més efi-
cients per a corregir aquelles necessitats i mancances. En els municipis que comp-
ten amb més de 20 persones en situació de sensellarisme, les enquestes correspon 
realitzar-les als equips de carrer.

4. Reglamentàriament es determinarà la freqüència dels recomptes, així com la 
metodologia que cal aplicar en els recomptes i les enquestes, la qual ha de contenir 
una criteris homogenis que permetin la comparació diacrònica i sincrònica dels va-
lors i de les dades obtinguts.

5. La recollida de dades i d’informació estadístiques ha de respectar els principis 
i els criteris de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, i, en 
especial, les disposicions que fan referència al secret estadístic. A més, el tractament 
i l’ús de les dades que s’hi obtinguin ha de respectar la normativa vigent sobre la 
protecció de dades personals.

6. Quan la llei determina per a la prestació obligatòria d’un servei, o per a la rea-
lització preceptiva d’una activitat, l’exigència d’un nombre mínim de persones en si-
tuació de sensellarisme, aquest nombre, que comprèn els dos supòsits de situació de 
sensellarisme recollits en l’apartat 1 de l’article 3 de la llei, ha d’incloure, pel que fa 
a les persones que viuen al ras, el valor més alt que s’hagi obtingut entre els recomp-
tes de contrast i les dades sobre el nombre de persones en situació de sensellarisme 
que, en virtut d’allò previst en la lletra a de l’apartat 3 de l’article 23, corresponen 
obtenir als equips de carrer.

7. Quan els municipis amb població de fins a 50.000 habitants tinguin coneixe-
ment del fet que en el seu terme municipal hi resideixen persones que es troben en 
la situació de sensellarisme corresponent al supòsit de la lletra a de l’apartat 1 de 
l’article 3 de la llei, i que aquestes persones porten residint-hi en aquesta situació 
més de tres mesos, ho han de comunicar a l’òrgan unipersonal coordinador previst 
en l’apartat 2 de l’article 34 per tal que la dada numèrica i la ubicació puguin reco-
llir-se en el Mapa del sensellarisme a Catalunya.
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Article 25. Episodis climàtics extrems 
1. Els municipis, durant el període transitori establert en l’apartat 2 de la dispo-

sició final setzena, han de preveure i executar l’obertura i l’accés d’espais públics en 
el supòsit d’episodis climàtics extrems perquè les persones en situació de sensellaris-
me s’hi puguin aixoplugar i refugiar. En el cas que, d’acord amb l’apartat 4 d’aquest 
article, s’activi una situació d’episodi climàtic extrem, els equips de carrer, amb la 
col·laboració dels serveis de protecció civil, del Servei o Sistema d’Emergències Mè-
diques i la policia local, contactaran, atendran i, si escau, tindran cura del trasllat de 
les persones que es troben en el supòsit de la lletra a de l’apartat 1 de l’article 3 de 
la llei. Això es realitzarà amb independència de l’adopció per les administracions 
públiques, amb caràcter general i per a qualsevol sector de la població, de mesures 
d’obertura i d’accés a espais públics davant d’episodis climàtics extrems.

2. Transcorregut el període transitori previst en l’apartat 2 de la disposició final 
setzena, les administracions públiques hauran d’adoptar les mesures esmentades en 
l’apartat anterior per a les persones en situació de sensellarisme que voluntàriament 
hagin decidit no accedir a un espai residencial digne o que, per altres raons, encara 
no hi hagin accedit. En qualsevol cas, les administracions públiques, d’acord amb la 
legislació de protecció civil, han d’adoptar totes les mesures que siguin necessàries 
i adequades per a salvaguardar qualsevol persona davant d’aquells fenòmens mete-
orològics.

3. Quan l’episodi climàtic extrem representi un risc immediat greu per a la in-
tegritat física d’una persona determinada i aquesta s’oposi a la mesura de trasllat, 
l’administració podrà traslladar-la sense disposar del seu consentiment, si bé aques-
ta intervenció requerirà l’autorització o la ratificació judicials.

4. El Govern de la Generalitat de Catalunya determinarà reglamentàriament les 
alertes meteorològiques que activin, als efectes d’aquesta llei, una situació d’episodi 
climàtic extrem.

Article 26. Situacions de crisi sanitària extraordinària, i d’extraordinària i 
urgent necessitat
1. En el cas de crisis sanitàries extraordinàries, i en els altres casos d’extraordi-

nària i urgent necessitat, com el de fuites o emissions de gasos o fums tòxics, que 
aconsellin o facin obligatori el confinament de les persones en domicilis, les auto-
ritats corresponents han d’adoptar immediatament les mesures específiques que si-
guin necessàries i adequades per a garantir la protecció de les persones que es tro-
ben en la situació de sensellarisme que defineix la lletra a de l’apartat 1 de l’article 
3 de la llei.

2. En qualsevol cas, quan les crisis de l’apartat anterior siguin persistents, i les 
diferents modalitats d’espai residencial digne no siguin suficients per a poder reclou-
re totes les persones que es troben en la situació de sensellarisme que defineix la 
lletra a de l’apartat 1 de l’article 3 de la llei, les administracions públiques han d’ha-
bilitar espais tancats, segurs i dignes, a partir d’equipaments existents o de nous de 
caràcter permanent o desmuntable, que permetin el confinament i l’aïllament efec-
tius d’aquelles persones. Els equips de carrer tindran la iniciativa i col·laboraran en 
les tasques de contacte, atenció i trasllat.

3. Quan per raó d’una crisi sanitària extraordinària, les autoritats competents 
decretin, amb la cobertura legal corresponent, el confinament obligatori de la po-
blació, les administracions públiques competents podran confinar les persones que 
es trobin en la situació de la lletra a de l’apartat 1 de l’article 3 de la llei en els es-
pais residencials dignes disponibles o en els espais que, d’acord amb l’apartat ante-
rior, hagin habilitat. Aquesta mesura restrictiva de la llibertat requerirà, quan no es 
compti amb el consentiment de l’interessat, l’autorització o la ratificació judicials, 
d’acord amb allò establert en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa. En decidir sobre l’autorització o la ratificació, el 
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jutge haurà de tenir en compte, en fer la valoració, la suficiència, la correcció i l’ade-
quació de l’espai de confinament que s’assigna. En el cas que la mesura consisteixi 
en la prohibició d’estar en la via pública o en qualsevol altre espai públic durant una 
franja horària, les administracions públiques competents podran recloure les per-
sones que es trobin en la situació de la lletra a de l’apartat 1 de l’article 3 de la llei, 
durant el temps comprès en la franja horària, en els espais esmentats en el paràgraf 
anterior, amb la corresponent autorització o ratificació judicials si no es comptava 
amb el consentiment de l’interessat. Aquella mesura administrativa ha de preveure 
una destinació adequada de les pertinences i dels animals de companyia de la per-
sona afectada.

Capítol II. Serveis de les administracions públiques 

Article 27. Centres de baixa exigència 
1. Els municipis de més de 50.000 habitants han de garantir amb la col·laboració 

de l’administració pública de la Generalitat de Catalunya, directament o a través de 
les organitzacions i entitats legalment reconegudes, centres de baixa exigència en 
nombre suficient perquè s’hi puguin aixoplugar les persones que, com a conseqüèn-
cia d’una emergència, o d’una circumstància, d’una situació o d’una vulnerabilitat 
especialment greus, en tinguin necessitat; les persones que, tot i estar en la situació 
de sensellarisme, decideixin voluntàriament no acollir-se al servei d’un espai resi-
dencial digne; les persones que tinguin dificultats manifestes d’adaptar-se adequa-
dament en un espai residencial digne, i les persones en situació de sensellarisme que 
no estiguin empadronades.

2. El servei de centre de baixa exigència constitueix una prestació de caràcter 
temporal, amb naturalesa de prestació garantida i que ha de tenir continuïtat mentre 
el beneficiari la necessiti, que s’incorpora a la Cartera de Serveis Socials en els ter-
mes que estableix la disposició final segona de la llei, i que, atès el caràcter essen-
cial que per a tota persona representa el poder disposar d’un espai cobert on reposar 
i pernoctar, te reconeguda la tipologia de servei social bàsic als efectes de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i forma part dels serveis i prestacions 
socials bàsics als quals es refereix l’article 14, apartat 3, de la Llei orgànica 4/2000, 
d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 
social.

3. Quan raons de gènere ho facin aconsellable o necessari, l’obligació de l’apartat 
primer comportarà la de disposar d’espais o locals diferenciats.

4. Per al gaudi del servei de centre de baixa exigència no és imprescindible estar 
empadronat.

Article 28. El desplaçament amb transports col·lectius urbans de 
viatgers 
1. D’acord amb l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de 

finançament del sistema de transport públic de Catalunya, l’administració compe-
tent en matèria de transports que pertoqui en cada cas ha de fixar i aprovar, d’acord 
amb la seva normativa reguladora, una tarifa gratuïta per a les persones en situació 
de sensellarisme que els permeti desplaçar-se amb un títol de transport gratuït dins 
del terme municipal del municipi en què resideixin i hi estiguin empadronades. En 
el cas que els municipis pertanyin a una àrea metropolitana, el títol de transport gra-
tuït ha de permetre el desplaçament dins del territori de tota l’àrea.

Quan s’acrediti que la persona en situació de sensellarisme necessita desplaçar-se 
de manera quotidiana a un municipi limítrof, i es tracti d’un cas no comprès en el 
supòsit de les àrees metropolitanes, també tindrà dret a un títol de transport gratuït 
per a desplaçar-s’hi. Aquest títol de transport serà facilitat per l’administració com-
petent en matèria de transports que pertoqui.
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2. L’acreditació de la condició de persona en situació de sensellarisme per a ob-
tenir el títol de transport correspondrà als serveis socials municipals i a les organit-
zacions i entitats legalment reconegudes. L’acreditació emesa per a obtenir el títol 
tindrà una vigència de quatre mesos, transcorreguts els quals caldrà renovar-la. El 
títol de transport gratuït també tindrà una vigència de quatre mesos, transcorreguts 
els quals caducarà. Reglamentàriament es regularà la manera d’acreditar la condició 
de persona en situació de sensellarisme i el procediment per a la sol·licitud i l’adjudi-
cació del títol de transport gratuït. Per al supòsit que l’experiència pràctica aconselli 
modificar el temps de vigència del títol de transport gratuït, s’autoritza el Govern 
de la Generalitat de Catalunya per a poder fer la modificació mitjançant una norma 
reglamentària.

3. El reglament previst en l’apartat anterior ha d’establir un topall d’ingressos 
econòmics a partir del qual la persona en situació de sensellarisme no té dret al títol 
de transport gratuït previst en aquest article.

4. L’ús del títol de transport gratuït serà personal i intransferible. Qualsevol ús 
fraudulent serà objecte de sanció d’acord amb aquesta llei i la reglamentació del ser-
vei de transport corresponent.

5. El títol de transport gratuït previst en aquest article té la consideració de ser-
vei bàsic.

Article 29. Lluita contra el desplaçament per part d’alguns municipis 
de persones en situació de sensellarisme amb la intencionalitat 
d’allunyar-les-en
1. L’administració pública de la Generalitat de Catalunya perseguirà, a través de 

l’òrgan unipersonal coordinador previst a l’apartat 2 de l’article 34, la conducta dels 
municipis que pugui consistir en el lliurament d’un títol de transport a les persones 
en situació de sensellarisme que hi viuen o hi romanen, amb la intencionalitat de 
facilitar-los un mitjà de desplaçament per tal d’allunyar-les-en. Així mateix l’òrgan 
unipersonal coordinador esmentat perseguirà les conductes dels municipis que con-
sisteixin en la perpetració de qualsevol altra estratègia destinada a satisfer aquell 
propòsit d’allunyament o en cooperar-hi.

2. L’administració pública de la Generalitat de Catalunya vigilarà la perpetració 
d’aquelles conductes, per tal de prevenir-les i evitar-les.

3. En el supòsit que, prèvia l’obertura d’expedient i amb l’acompliment dels trà-
mits d’audiència del municipi presumptament responsable i d’aportació per aquest 
de les proves que consideri oportunes, quedi acreditada la comissió d’una de les 
conductes previstes en l’apartat 1 d’aquest article, l’òrgan unipersonal coordinador 
esmentat en l’apartat 1 d’aquest article resoldrà que aquell municipi ha comès una 
conducta, o que hi ha cooperat, destinada a allunyar a una o més persones en situa-
ció de sensellarisme, i li notificarà la resolució.

4. Contra la resolució de l’òrgan unipersonal coordinador, el municipi responsa-
ble podrà interposar recurs d’alçada.

5. Quan la resolució sigui ferma en via administrativa, en haver transcorregut el 
termini per a interposar el recurs d’alçada o en haver-se desestimat aquest recurs, es 
procedirà a fer pública la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya. L’òrgan unipersonal coordinador ho ha de posar en coneixement del Síndic de 
Greuges, el qual, si ho creu oportú, obrirà el procediment d’investigació correspo-
nent d’acord amb l’apartat 1 de l’article 42 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, 
del Síndic de Greuges.

Article 30. Servei de consigna, i servei de bugaderia i de dutxa, i 
l’accés a una alimentació digne
1. Almenys mentre no sigui plenament efectiu el dret de les persones en situació 

de sensellarisme a disposar d’un espai residencial digne, els municipis de més de 
1.000 habitants han de garantir a aquestes persones, directament o a través de les 
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organitzacions i entitats legalment reconegudes, un servei de consigna perquè hi pu-
guin dipositar les pertinences personals. Així mateix, directament o de manera indi-
recta, aquells municipis han de garantir l’accés a un servei de bugaderia. Una vegada 
s’hagi fet efectiu el dret a disposar d’un espai residencial digne, els municipis de més 
de 1.000 habitants continuaran garantint l’accés a un servei de consigna i a un servei 
de bugaderia a les persones que voluntàriament no s’hagin acollit a un espai residen-
cial digne. Així mateix han de garantir un servei de bugaderia a aquelles persones 
que resideixin en un espai residencial digne que no presti o no pugui facilitar l’accés 
a aquest servei. Els serveis de consigna i de bugaderia es consideren serveis bàsics.

2 Sens perjudici d’allò que estableix l’apartat anterior, en els municipis que, per 
raó del volum de la seva població, compten amb districtes o altres divisions terri-
torials de gestió desconcentrada, hi ha d’haver un servei de consigna en tots i cada 
un d’aquells districtes o àrees territorials en què, d’acord amb les dades procedents 
dels equips de carrer o dels recomptes de contrast, hi hagi encara una població su-
perior a 30 persones en situació de sensellarisme que no disposa d’un espai residen-
cial digne.

3. Almenys mentre no sigui plenament efectiu el dret de les persones en situació 
de sensellarisme a disposar d’un espai residencial digne, els municipis de més de 
10.000 habitants han de garantir, directament o a través de les organitzacions o en-
titats legalment reconegudes, un servei de dutxa a les persones que es troben en la 
situació de sensellarisme que defineix la lletra a de l’apartat 1 de l’article 3 de la llei. 
El servei de dutxa es considera servei bàsic.

4. En concordança amb allò establert sobre les àrees bàsiques de serveis socials 
en l’article 34 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en el supòsit dels 
municipis de menys de 20.000 habitants correspon a la comarca respectiva, que en 
el supòsit de l’apartat 2 de l’article 31 de la llei esmentada supleix els municipis en 
la titularitat de la competència, o a l’ens associatiu creat especialment, la competèn-
cia per a gestionar la prestació dels serveis de consigna, bugaderia i dutxa previstos 
en els apartats 1, 2 i 3 d’aquest article, gestió que farà directament o a través de les 
organitzacions i entitats legalment reconegudes. En el cas que l’establiment on es 
presti el servei estigui radicat en un municipi altre que el del beneficiari del servei, 
aquest tindrà dret a un títol de transport gratuït que el permeti desplaçar-se des del 
seu municipi fins al municipi on es presta el servei i viceversa.

5. Quan per raons materials, tècniques o econòmiques un municipi amb una 
població compresa entre 20.000 i 50.000 habitants no pugui garantir els serveis de 
consigna, de bugaderia o de dutxa, la comarca respectiva n’assumirà la prestació, di-
rectament o a través de les organitzacions i entitats legalment reconegudes. En el cas 
que l’establiment on es presti el servei estigui radicat en un municipi altre que el del 
beneficiari del servei, aquest tindrà dret a un títol de transport gratuït que el permeti 
desplaçar-se des del seu municipi fins al municipi on es presta el servei i viceversa.

6. Els ens locals de Catalunya, directament o a través de les organitzacions o en-
titats legalment reconegudes, dels grups d’afectats, de les unions i de les entitats sen-
se personalitat jurídica que tenen cura de les persones en situació de sensellarisme, 
han de vetllar i garantir que les persones en situació de sensellarisme accedeixin a 
una alimentació digna.

Capítol III. Planejament de l’activitat de les administracions públiques 
de Catalunya 

Article 31. Pla sectorial de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials 
El pla sectorial que comprengui la situació de necessitat d’atenció prevista en 

la lletra c de l’article 7 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, que, 
d’acord amb l’apartat 2 de l’article 38 d’aquesta mateixa llei, ha d’elaborar periòdi-
cament el departament de l’administració pública de la Generalitat de Catalunya 
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competent en matèria de serveis socials, ha de contenir un tractament específic del 
supòsit de les persones en situació de sensellarisme, el qual ha de tenir en comp-
te les previsions i les obligacions d’aquesta llei per tal d’afavorir-ne i garantir-ne el 
compliment.

Article 32. Els Plans d’actuació municipal contra el sensellarisme 
1. Els municipis de més de 50.000 habitants que comptin amb més de 20 perso-

nes en situació de sensellarisme han d’elaborar i aprovar un Pla d’actuació munici-
pal contra el sensellarisme. Aquests Plans tenen com a objectiu afavorir i garantir el 
compliment de les previsions i obligacions previstes en aquesta llei.

2. Els Plans d’actuació municipal contra el sensellarisme, que han de tenir una 
durada entre tres i cinc anys, han de comprendre necessàriament una programació 
detallada de les actuacions que el municipi pretén realitzar per a garantir el com-
pliment de les obligacions que la llei estableix en matèria d’espais residencials dig-
nes, centres de baixa exigència, recomptes i enquestes, episodis climàtics extrems, 
desplaçament amb transports urbans de viatgers, serveis de consigna, bugaderia i 
de dutxa, i alimentació digna, així com per a garantir també el compliment de totes 
aquelles altres obligacions, serveis i qüestions previstos en la llei o que en deriven. 
Els Plans d’actuació municipal contra el sensellarisme també han de contenir la pre-
visió de les mesures bàsiques que cal adoptar en situacions de crisi sanitària i d’ex-
traordinària i urgent necessitat.

3. La programació de les actuacions ha de contenir en tots els casos la previsió 
dels terminis d’execució.

4. La programació de les actuacions que han de contenir tots els Plans d’actua-
ció municipal contra el sensellarisme ha de preveure inexcusablement, i per a totes 
elles, totes les necessitats i exigències que requereixi la perspectiva de gènere, el fet 
de disposar d’espais diferenciats quan sigui necessari inclusivament, per a evitar que 
els riscos de violència, d’assetjament, de manca d’intimitat o de qualsevol altra natu-
ralesa discriminin les dones en el gaudi dels drets, serveis i activitats que promouen 
les actuacions programades. Els Plans d’actuació municipal contra el sensellarisme 
han de incorporar mesures per a escometre el fenomen de la invisibilitat de les do-
nes que es troben en situació de sensellarisme.

5. En la programació dels espais residencials dignes, els municipis, d’acord amb 
allò que estableix l’apartat 7 de l’article 12 de la llei, han de prioritzar, entre les di-
ferents modalitats que pot adoptar aquest servei, les que millor garanteixin l’auto-
nomia personal de les persones beneficiàries. Quan s’adoptin aquestes modalitats, la 
seva programació ha de respondre a les polítiques de HFL, PHF i CHF. Així mateix, 
en la programació caldrà respectar, d’acord amb allò que preveu l’apartat anterior, 
les necessitats i les exigències que requereixi la perspectiva de gènere, i caldrà pre-
veure espais residencials dignes que permetin allotjar íntegrament les unitats fami-
liars o de convivència que es trobin en el seu conjunt en situació de sensellarisme.

6. La programació dels espais residencials dignes dels Plans d’actuació munici-
pal contra el sensellarisme ha de determinar les condicions i els requisits que cal 
reunir per poder-hi allotjar animals de companyia. En qualsevol cas, els animals de 
companyia han d’estar identificats, i enregistrats o censats, en tots els supòsits que 
així ho exigeix el Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril.

7. La programació del espais residencials dignes, que els Plans d’actuació muni-
cipal contra el sensellarisme han d’incloure, ha de configurar el suport especialitzat 
dels usuaris.

8. La programació dels Plans d’actuació municipal contra el sensellarisme ha de 
determinar el nombre i el tipus de professionals que són necessaris per als equips 
de carrer, i el nombre i la dimensió d’aquests equips, per tal de poder satisfer ade-
quadament les funcions que l’article 23 de la llei els encomana. En la programació 



BOPC 283
11 d’abril de 2022

3.01.02. Proposicions de llei 60

de les actuacions dels equips de carrer cal determinar-ne la coordinació, els criteris 
d’actuació i la composició en cada cas, segons siguin les funcions a realitzar.

9. En la programació de les actuacions que comptin amb la col·laboració de l’ad-
ministració pública de la Generalitat de Catalunya o d’altres administracions públi-
ques, el Pla d’actuació municipal contra el sensellarisme hi ha de fer constar aquesta 
circumstància, així com els termes de la col·laboració.

10. Els Plans d’actuació municipal contra el sensellarisme també han de conte-
nir totes aquelles altres mesures, qüestions i extrems que el municipi cregui oportú 
d’incloure-hi per a prevenir i per a fer front al sensellarisme, així com per a prevenir 
i per a fer front, en general, a totes les manifestacions de privació d’habitatge.

Article 33. Programació contra el sensellarisme 
1. Els municipis de més de 50.000 habitants que compten amb 20 o menys per-

sones en situació de sensellarisme, i els municipis amb població entre els 5.000 i els 
50.000 habitants, han d’aprovar una programació que garanteixi el compliment de 
les obligacions i exigències que en matèria de sensellarisme els atribueix la llei. Els 
municipis en els quals no hi pernocten persones en situació de sensellarisme també 
han de redactar una programació, si bé amb caràcter preventiu.

2. Així mateix, els municipis de menys de 5.000 habitants han de garantir el 
compliment de les obligacions i exigències que en matèria de sensellarisme els atri-
bueix la llei.

3. D’acord amb allò previst en l’apartat 1 de l’article 36, les províncies, a través 
de les Diputacions provincials, les comarques o l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, segon qui en sigui competent, cooperaran amb els municipis de fins a 50.000 
habitants, assumiran d’acord amb ells encàrrecs en l’exercici de aquelles compe-
tències que la llei atribueix a aquests i que per raons materials o tècniques no es-
tiguin en condicions d’exercir, i els substituiran quan incompleixin les obligacions 
imposades per aquesta llei. Els municipis també poden associar-se amb altres en 
mancomunitats per a la prestació dels serveis la competència dels quals els atribu-
eix aquesta llei.

Títol V. Disposicions d’organització administrativa i de finançament dels 
serveis 

Capítol I. Disposicions orgàniques, de relacions interadministratives i de 
finançament de les prestacions, actuacions i serveis

Article 34. Comissió interdepartamental de les polítiques per a les 
persones en situació de sensellarisme, i l’òrgan unipersonal coordinador
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha de disposar d’un òrgan col·legiat 

que coordini l’execució de les polítiques i les accions de l’administració pública de 
la Generalitat de Catalunya per a les persones en situació de sensellarisme. Aquest 
òrgan, que s’ha de dotar de mitjans personals i materials suficients, pren la denomi-
nació de Comissió interdepartamental de les polítiques per a les persones en situació 
de sensellarisme, i s’adscriu al departament competent en matèria de serveis socials. 
Reglamentàriament es desplegarà la composició i les funcions de la Comissió.

2. La presidència de la Comissió Interdepartamental correspon a un delegat no-
menat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, el qual tindrà, a més, com a òrgan 
unipersonal coordinador, amb nivell de director general i amb dependència jeràr-
quica directa del titular del departament competent en matèria de serveis socials, 
funcions executives.

3. A més del conjunt de competències o funcions que li atribueix aquesta llei, 
l’òrgan unipersonal coordinador ha d’elaborar el Mapa del sensellarisme a Catalu-
nya. Aquest Mapa, que és l’expressió numèrica i territorial de les persones en si-
tuació de sensellarisme, constitueix un instrument que, entre altres comeses, ha de 
servir per a facilitar l’elecció, quan escaigui, de la forma de cooperació interadmi-
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nistrativa que pugui ser més idònia i eficient. El Mapa ha de comprendre els dos su-
pòsits de situació de sensellarisme recollits en l’apartat 1 de l’article 3 de la llei. Les 
administracions públiques, les organitzacions i les entitats legalment reconegudes, 
i les unions i les entitats sense personalitat jurídica han de facilitar, quan els ho re-
quereixi l’òrgan unipersonal coordinador, el nombre de persones que atenen que es 
troben en la situació de sensellarisme de la lletra b de l’apartat 1 de l’article 3 de la 
llei. També correspon a l’òrgan unipersonal coordinador recopilar anualment la in-
formació sobre el nombre de persones en situació de sensellarisme traspassades i les 
causes del traspàs. Reglamentàriament es regularà l’obtenció de les dades relatives 
als traspassos, l’anàlisi de les quals ha de servir per a millorar les mesures preventi-
ves adoptades per les administracions públiques i minorar el nombre de defuncions. 
En qualsevol cas caldrà respectar la normativa de protecció de dades personals i del 
secret estadístic.

4. L’òrgan unipersonal coordinador ha d’informar anualment el Parlament i el 
Consell Nacional d’Entitats d’atenció i lluita contra el sensellarisme de les mesures 
adoptades des del Govern en compliment d’aquesta llei. En aquest informe anual 
també s’hi han de fer constar les mesures legals sobre habitatge adoptades pel Go-
vern de la Generalitat de Catalunya per a erradicar les situacions de sensellarisme, i 
les polítiques d’habitatge desplegades amb aquesta finalitat.

Article 35. Cooperació i col·laboració entre les administracions 
públiques. La Comissió interadministrativa per a la lluita contra les 
situacions de sensellarisme
1. L’administració pública de la Generalitat de Catalunya, les províncies a través 

de les Diputacions provincials, les comarques, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
els municipis de Catalunya han de determinar fórmules de cooperació i d’intercan-
vi d’informació respectant la normativa de protecció de dades, per tal d’establir els 
marcs convencionals i pressupostaris pertinents per a l’acompliment del que esta-
bleix aquesta llei.

2. Es crea la Comissió interadministrativa per a la lluita contra les situacions de 
sensellarisme, com a òrgan col·legiat interadministratiu d’informació, deliberació, 
seguiment, reflexió i col·laboració entre les administracions públiques competents 
en matèria de sensellarisme. Aquesta Comissió, que com a mínim ha de reunir-se 
en sessió ordinària dues vegades a l’any, estarà integrada pel titular de l’òrgan uni-
personal de coordinació, que la presidirà, cinc representants de l’administració pú-
blica de la Generalitat de Catalunya amb nivell de director general, tres alcaldes en 
representació dels municipis de més de 50.000 habitants, dos alcaldes en represen-
tació dels altres municipis, un president de Diputació provincial en representació 
de les províncies, tres presidents de Consells comarcals i un representant de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. La Comissió ha de desenvolupar, en tot cas, les fun-
cions següents: 

a) intercanviar informació sobre les polítiques desplegades en aplicació d’aques-
ta llei.

b) deliberar sobre l’aplicació de la llei.
c) recolzar, assessorar i fer recomanacions per a una més correcta, coordinada i 

efectiva aplicació de la llei.
d) promoure fórmules de cooperació entre les administracions públiques per a 

un exercici més eficient i eficaç de les competències que la llei els assigna. Regla-
mentàriament es regularà la designació dels membres de la Comissió i el règim de 
funcionament.

3. El Govern de la Generalitat de Catalunya, en compliment d’allò que esta-
bleixen els apartats 1 i 5 d’aquest article, ha d’habilitar en el pressupost anual una 
dotació econòmica específica que, d’acord amb les previsions d’impacte econòmic 
contingudes en l’informe econòmic i pressupostari d’aquesta llei, garanteixi, tenint 
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en compte les aportacions de les altres administracions públiques, la suficiència fi-
nancera dels municipis a l’hora de satisfer les obligacions que deriven de la llei.

4. Pel que fa al finançament dels serveis socials bàsics són d’aplicació els apar-
tats 1, 2, 3 i 5 de l’article 60 i els articles 61 i 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, 
de serveis socials.

5. En relació amb els altres serveis i activitats previstos en la llei, l’administració 
pública de la Generalitat de Catalunya s’ha de coresponsabilitzar, en compliment 
dels apartats 1 i 3 d’aquest article, de les despeses derivades de l’aplicació d’aquesta 
llei, amb l’assumpció, d’acord amb el marc convencional i pressupostari pertinent, 
d’un percentatge entre el 40 i el 60 per cent del cost, compromís que consignarà en 
una partida específica dels pressupostos anuals de la Generalitat de Catalunya. En 
qualsevol cas, l’administració pública de la Generalitat de Catalunya ha de garantir 
la suficiència financera i assegurar el compliment de la legislació d’estabilitat pres-
supostària i sostenibilitat financera.

6. Els municipis i els altres ens locals competents han de consignar en els seus 
pressupostos les dotacions que, segons els marcs convencionals i pressupostaris per-
tinents, siguin necessàries per a finançar les obligacions que deriven de la llei.

7. El departament de l’administració pública de la Generalitat de Catalunya i les 
àrees dels ens locals de Catalunya competents en matèria pressupostària han de fer 
les modificacions pressupostàries que siguin necessàries per a complir el que esta-
bleix aquesta llei, bo i respectant allò que requereix la legislació d’estabilitat pressu-
postària i sostenibilitat financera.

Article 36. Trasllats de l’exercici de competències 
1. Quan un municipi de fins a 50.000 habitants no estigui en condicions d’assu-

mir directament o mancomunadament, per raons materials, tècniques o econòmi-
ques, l’exercici de competències que en matèria de sensellarisme els atribueix aques-
ta llei, i es tracti de supòsits en els quals la gestió de la competència o competències 
no està atribuïda expressament per la llei a la comarca respectiva o a un ens associa-
tiu creat expressament, la província a través de la Diputació provincial, la comarca, 
o l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord amb les competències respectives, hi 
intervindran mitjançant la subscripció de convenis interadministratius de coopera-
ció o mitjançant l’assumpció, a través de convenis, de la realització de les activitats 
materials o de gestió que el municipi els encarregui. En el cas d’incompliment de les 
obligacions previstes en aquesta llei per part d’un municipi, l’administració pública 
de la Generalitat de Catalunya, la província o la comarca corresponents, segons en 
siguin competents, i en la mesura que l’incompliment afecti l’exercici de les seves 
competències i l’obligació tingui garantida legalment o pressupostàriament la cober-
tura econòmica, podrà procedir, previ requeriment, a substituir-lo en l’exercici de la 
competència o de les competències afectades o desateses. El requeriment ha de re-
cordar el compliment de l’obligació al municipi i concedir-li un termini, no inferior 
a un mes, perquè compleixi.

2. Quan un municipi de més de 50.000 habitants incompleixi l’obligació prevista 
en l’apartat 1 de l’article 24 de la llei, l’administració pública de la Generalitat de 
Catalunya ha de procedir a l’exercici de la potestat d’execució subsidiària regulada 
en l’article 151 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Capítol II. Òrgan col·legiat de participació 

Article 37. El Consell Nacional d’Entitats d’atenció i lluita contra el 
sensellarisme 
1. Es crea el Consell Nacional d’Entitats d’atenció i lluita contra el sensellarisme, 

adscrit al departament competent en matèria de serveis socials, com a organisme col-
legiat de participació de les organitzacions i entitats legalment reconegudes, i com 
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a òrgan consultiu de les administracions públiques. També en poden formar part els 
grups d’afectats, les unions i les entitats sense personalitat jurídica que tenen cura 
de les persones en situació de sensellarisme.

2. En el Consell Nacional d’Entitats d’atenció i lluita contra el sensellarisme hi 
haurà com a mínim un representant per cada una de les organitzacions i entitats le-
galment reconegudes. Reglamentàriament se’n determinarà la composició, tenint en 
compta la participació i la representació dels grups d’afectats, de les unions i entitats 
sense personalitat jurídica que tenen cura de les persones en situació de sensellaris-
me, i se n’establirà el règim jurídic de funcionament i la forma de designació dels re-
presentants dels grups d’afectats i de les unions i entitats sense personalitat jurídica.

3. Són funcions del Consell Nacional d’Entitats d’atenció i lluita contra el sense-
llarisme les següents: 

a) Assessorar les administracions públiques catalanes quan li sigui requerit.
b) Emetre informes per a les administracions públiques catalanes quan els siguin 

requerits. En qualsevol cas, serà preceptiva l’emissió d’un informe del Consell en 
el procediment d’elaboració per part de l’administració pública de la Generalitat de 
Catalunya dels avantprojectes o projectes de llei o de reglament que tractin o afec-
tin específicament el sensellarisme o les situacions d’exclusió residencial o privació 
d’habitatge. Transcorregut un mes des de la petició de l’informe sense que aquest 
hagi estat lliurat, prosseguirà la tramitació del procediment.

c) Informar la part corresponent al tractament específic del supòsit de les perso-
nes en situació de sensellarisme que ha de contenir el pla sectorial esmentat en l’arti-
cle 31 de la llei, i els altres plans sobre les persones en situació de sensellarisme que 
elabori l’administració pública de la Generalitat de Catalunya. Els municipis poden 
sotmetre-li els Plans d’actuació municipal contra el sensellarisme que elaborin, per 
tal que els informi.

d) Fer estudis sobre la situació de les persones en situació de sensellarisme o ex-
clusió residencial.

e) Examinar i deliberar sobre l’informe anual de l’òrgan unipersonal coordinador 
previst a l’apartat 4 de l’article 34 de la llei.

f) Fer suggeriments i propostes a les administracions públiques de Catalunya per 
a millorar la situació i les condicions de les persones en situació de sensellarisme o 
d’exclusió residencial o privació d’habitatge.

4. La creació d’aquest Consell no impedeix en cap cas que en els municipis es 
puguin crear xarxes o consells locals, amb funcions d’assessorament i proposta, que 
integrin les organitzacions i les entitats legalment reconegudes que, en el respectiu 
terme municipal, treballen en favor de les persones que es troben en situació de sen-
sellarisme. Els grups d’afectats, les unions i les entitats sense personalitat jurídica 
que tenen cura de les persones en situació de sensellarisme, també poden formar 
part, en el respectiu terme municipal, de les xarxes o consells locals que puguin 
crear-s’hi.

Quan hagi estat creada formalment una xarxa o consell d’àmbit local, els muni-
cipis respectius que tinguin el deure d’aprovar un Pla d’actuació municipal contra 
el sensellarisme li hauran de sol·licitar preceptivament un informe abans d’aprovar 
l’esmentat Pla.

Capítol III. Col·laboració amb Corporacions de dret públic 

Article 38. Col·laboració amb Corporacions de dret públic 
1. L’administració pública de la Generalitat de Catalunya i els municipis de Ca-

talunya, en la mesura que ho creguin oportú, proposaran al Consell de l’Advocacia 
Catalana, o als Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, la formalització de convenis 
de col·laboració destinats a garantir l’orientació, l’assessorament i la defensa jurídi-
ques de les persones en situació de sensellarisme.
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2. Les esmentades administracions també fomentaran la col·laboració entre les 
organitzacions i les entitats legalment reconegudes i els Consells i els Col·legis pro-
fessionals l’activitat dels quals pugui beneficiar especialment a les persones en si-
tuació de sensellarisme.

Títol VI. Mesures i mecanismes per a afavorir i garantir el compliment 
de la llei 

Capítol I. Mesures de legitimació i representació 

Article 39. Representació de les persones en situació de sensellarisme i 
legitimació per a la defensa dels drets i interessos col·lectius d’aquestes 
persones 
1. D’acord amb l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques es reconeix a les 
organitzacions i entitats legalment reconegudes la titularitat dels interessos legítims 
col·lectius de les persones en situació de sensellarisme.

2. En la mesura que ho prevegin llurs estatuts o normes reguladores, les orga-
nitzacions i les entitats legalment reconegudes podran actuar, quan l’interessat les 
autoritzi, en representació de les persones en situació de sensellarisme davant de les 
administracions públiques de Catalunya, d’acord amb allò que estableix l’article 5 
de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les ad-
ministracions públiques.

3. D’acord amb allò previst en la lletra b de l’apartat 1 de l’article 19 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es 
confereix a les organitzacions i entitats legalment reconegudes la legitimació per a 
la defensa dels drets i interessos legítims col·lectius de les persones en situació de 
sensellarisme.

4. El reconeixement de l’apartat 1 d’aquest article és sens perjudici de la condi-
ció d’interessades que, en virtut de l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 39/2015, de l’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
correspon en qualsevol cas a les organitzacions i entitats legalment reconegudes, en 
la mesura que siguin titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius. 
Així mateix, l’atribució de legitimació de l’apartat 3 d’aquest article és sens perju-
dici de la legitimació que, en virtut de la lletra a de l’apartat 1 de l’article 19 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administra-
tiva, correspon a les organitzacions i entitats legalment reconegudes, en la mesura 
que disposin d’un dret o interès legítim.

Capítol II. Infraccions i sancions 

Article 40. Concepte d’infracció 
Són infraccions administratives les accions o omissions tipificades com a infrac-

cions per aquesta llei i que estan compreses dins de l’àmbit competencial de la Ge-
neralitat de Catalunya o dels ens locals de Catalunya, sempre que no constitueixin 
delicte o falta.

Article 41. Infraccions per la vulneració dels drets de les persones en 
situació de sensellarisme 
1. Les infraccions administratives per la vulneració dels drets de les persones 

en situació de sensellarisme poden ser lleus, greus o molt greus, d’acord amb el que 
estableix aquesta llei.

2. Són infraccions lleus: 
a) Incomplir l’obligatorietat de formular denúncies d’acord amb allò previst a 

l’article 44 d’aquesta llei. Quan l’incompliment provingui d’agents de l’autoritat o 
de la resta de personal al servei de les administracions públiques i hagin actuat en 
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l’exercici de les funcions del càrrec, la infracció tindrà la consideració de falta lleu i 
donarà lloc a l’exigència de la corresponent responsabilitat disciplinària.

b) Fer servir expressions vexatòries injustes, per qualsevol mitjà, contra les per-
sones en situació de sensellarisme d’una manera intencionada.

c) Emetre intencionadament expressions vexatòries injustes respecte de les per-
sones en situació de sensellarisme, en els mitjans de comunicació, en discursos o en 
intervencions públiques.

3. Són infraccions greus: 
a) Dificultar injustificadament a les persones en situació de sensellarisme el gau-

di dels drets que reconeix aquesta llei.
b) Cometre accions contra les persones en situació de sensellarisme, per causa de 

la seva condició, que siguin vexatòries, degradants o que comportin tractaments dis-
criminatoris, sempre que aquestes accions no siguin constitutives de delicte o falta.

c) Portar a terme actes que comportin l’aïllament, el rebuig o el menyspreu pú-
blic, notori i explícit, de persones en situació de sensellarisme.

d) Fer servir expressions vexatòries que incitin la manca de respecte contra les 
persones en situació de sensellarisme d’una manera intencionada i reiterada.

e) Malmetre o destruir objectes o propietats de persones en situació de sensella-
risme, sempre que aquestes accions no constitueixin delicte o falta.

f) Emetre intencionadament i reiteradament expressions vexatòries que incitin a 
la manca de respecte de les persones en situació de sensellarisme, en els mitjans de 
comunicació, en discursos o en intervencions públiques.

g) Cometre una represàlia discriminatòria. Quan el presumpte infractor sigui un 
agent de l’autoritat o formi part de la resta del personal al servei d’una administra-
ció pública i hagi actuat en l’exercici de les funcions del càrrec, la infracció tindrà 
la consideració de falta greu i donarà lloc a l’exigència de la corresponent responsa-
bilitat disciplinària.

4. Són infraccions molt greus: 
a) Impedir o dificultar a una persona, d’una manera intencionada, la realització 

d’un tràmit o l’accés a un servei públic o establiment obert al públic, per causa de la 
seva condició de persona en situació de sensellarisme. Quan el presumpte infractor 
sigui un agent de l’autoritat o formi part de la resta del personal al servei de l’admi-
nistració pública i hagi actuat en l’exercici de les funcions del càrrec, la infracció 
tindrà la consideració de falta molt greu i donarà lloc a l’exigència de la correspo-
nent responsabilitat disciplinària.

b) Impedir l’ús d’un espai públic per una o més persones en situació de sensella-
risme amb dret a utilitzar-lo.

c) L’assetjament o el comportament agressiu cap a persones en situació de sense-
llarisme, per causa de la seva condició, quan no siguin constitutius de delicte o falta.

d) Convocar actes o activitats encaminades a incitar l’odi o la violència contra 
les persones en situació de sensellarisme, o la seva discriminació, sempre que no 
constitueixin delicte o falta.

5. La discriminació múltiple i la victimització secundària incrementen d’un grau, 
respecte a cadascuna de les causes que hi concorren, el tipus d’infracció establert 
per aquesta llei, o bé es considerarà un criteri d’agreujament en la imposició de la 
sanció. En tot cas, la discriminació múltiple comportarà l’increment d’un grau quan 
a la discriminació per la situació de sensellarisme s’hi afegeixi la discriminació per 
raó de gènere, identitat o expressió de gènere, o per pertinença a col·lectius com els 
de les persones immigrants, de la tercera edat, amb discapacitat, seropositives, amb 
creences religioses, o el poble gitano.

6. En el cas que es tractin d’expressions vexatòries injustes realitzades per les 
persones que tinguin o hagin tingut un parentesc d’afectivitat amb la víctima es 
procedirà a traslladar les actuacions al Ministeri Fiscal per si es dedueixen respon-
sabilitats de caràcter penal d’acord amb l’apartat 4 de l’article 173 del Codi Penal.
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7. Quan s’utilitzi violència, inclosa la intimidació personal i la força en les coses, 
sense estar legítimament autoritzat per a la realització d’alguna de les conductes pre-
vistes en els apartats anteriors es procedirà a traslladar les actuacions al Ministeri 
Fiscal per si es dedueixen responsabilitats de caràcter penal 

8. En els supòsits que les conductes d’assetjament es realitzin de forma insistent 
i reiterada, sense estar legítimament autoritzat, de forma que s’alteri greument el 
desenvolupament de la vida quotidiana es procedirà a traslladar les actuacions al 
Ministeri Fiscal per si es dedueixen responsabilitats de caràcter penal.

Article 42. Infraccions de les organitzacions i entitats legalment 
reconegudes en l’incompliment de les obligacions de la llei 
1. La manca de coordinació de les organitzacions i entitats legalment recone-

gudes, quan és per la seva causa, amb els Serveis Socials, i la manca de remissió a 
aquests serveis de la informació exigible legalment que els sigui requerida, constitu-
eix una infracció lleu. També té la consideració de lleu l’incompliment de l’obliga-
ció de formular denúncies que estableix l’article 44 de la llei. Quan l’organització o 
l’entitat legalment reconeguda cometi una infracció lleu, i resulti que en el moment 
de la comissió ja hagi comès dues infraccions lleus fermes en la via administrativa, 
la nova infracció es considerarà una infracció greu. Aquesta regla s’aplicarà de ma-
nera successiva i cíclica.

2. L’incompliment com a conseqüència de conducta negligent per les organitza-
cions i entitats legalment reconegudes de les altres obligacions que adquireixin en 
l’aplicació d’aquesta llei constitueix una infracció administrativa. Aquesta infracció 
tindrà la consideració de greu, excepte quan la conducta infractora consisteixi en 
una conducta reincident comesa dins del termini de dos anys a comptar des de la 
comissió de la primera infracció, supòsit en el qual la infracció serà molt greu.

3. La gestió fraudulenta o l’ús indegut per les organitzacions i entitats legalment 
reconegudes dels títols de transports gratuïts previstos en l’article 28 de la llei cons-
titueixen infraccions molt greus, sempre que aquestes conductes no siguin constitu-
tives d’infracció penal.

4. Les conductes que consisteixin en infraccions de les disposicions reguladores 
de la funció estadística, o en infraccions de les disposicions reguladores de la pro-
tecció de dades personals, són sancionades d’acord amb allò establert en la norma-
tiva corresponent.

Article 43. Condició de persona interessada en els procediments 
administratius sancionadors 
La presentació d’una denúncia no atorga, per sí sola, la condició de persona in-

teressada en el procediment administratiu sancionador. Les persones que es troben 
en situació de sensellarisme que hagin estat víctimes d’alguna de les infraccions 
tipificades en aquesta llei tenen la condició de persones interessades en el procedi-
ment administratiu sancionador corresponent. També tenen aquesta condició les or-
ganitzacions i entitats legalment reconegudes, sempre i quan el seu àmbit territorial 
d’actuació inclogui el lloc on s’ha comés la infracció en la qual sigui víctima una 
persona en situació de sensellarisme.

Article 44. Obligatorietat de formular denúncies 
Els agents de l’autoritat, el personal adscrit als serveis amb competències deri-

vades d’aquesta llei i les organitzacions i les entitats legalment reconegudes estan 
obligats a formular denúncies quan, en l’exercici de les seves funcions o en les seves 
activitats, tinguin notícia d’una infracció en la qual sigui víctima una persona en si-
tuació de sensellarisme.



BOPC 283
11 d’abril de 2022

3.01.02. Proposicions de llei 67 

Article 45. Sancions per les infraccions per la vulneració dels drets de 
les persones en situació de sensellarisme 
1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa d’una quantia entre 150 

i 1.500 euros. Quan el presumpte infractor de la infracció prevista en la lletra a de 
l’apartat 2 de l’article 41 sigui un agent de l’autoritat o formi part de la resta del per-
sonal al servei de l’administració pública, i l’omissió hagi estat comesa en l’exercici 
de les funcions del càrrec, la infracció tindrà la consideració de falta lleu i donarà 
lloc a l’exigència de la corresponent responsabilitat disciplinària.

2. Les infraccions greus són sancionades amb una multa d’una quantia entre 
1.501 i 3.000 euros. Quan el presumpte infractor de la infracció prevista en la lletra g  
de l’apartat 3 de l’article 41 sigui un agent de l’autoritat o formi part de la resta del 
personal al servei de l’administració pública, i hagi actuat en l’exercici de les fun-
cions del càrrec, la infracció tindrà la consideració de falta greu i donarà lloc a l’exi-
gència de la corresponent responsabilitat disciplinària.

3. Les infraccions molt greus són sancionades amb una multa d’una quantia entre 
3.001 i 6.000 euros. Quan el presumpte infractor de la infracció prevista en la lletra a  
de l’apartat 4 de l’article 41 sigui un agent de l’autoritat o formi part de la resta del 
personal al servei de l’administració pública, i hagi actuat en l’exercici de les fun-
cions del càrrec, la infracció tindrà la consideració de falta molt greu i donarà lloc a 
l’exigència de la corresponent responsabilitat disciplinària.

4. Per a la determinació de la quantia de la multa, l’òrgan competent ha de man-
tenir la proporció adequada entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la 
sanció, aplicades a la lesió ocasionada i al nombre de persones afectades. En qualse-
vol cas, la graduació de la multa ha de considerar especialment els criteris següents: 

a) El grau de culpabilitat i la intencionalitat de l’infractor.
b) La continuïtat o la persistència en la conducta infractora.
c) Els perjudicis físics, morals i materials causats a persones o béns i la situació 

de risc creada o mantinguda.
d) La reincidència o la reiteració 
e) La discriminació múltiple i la victimització secundària, llevat que hagi incre-

mentat un grau el tipus d’infracció.
5. Quan ho justifiqui l’adequació deguda entre la sanció que s’hagi d’aplicar amb 

la gravetat del fet constitutiu de la infracció i les circumstàncies concurrents, l’òrgan 
competent per a resoldre pot imposar la sanció en el grau inferior.

6. Quan de la comissió d’una infracció derivi necessàriament la comissió d’una 
altra o altres infraccions, s’ha d’imposar únicament la sanció corresponent a la in-
fracció més greu comesa.

Article 46. Sancions per a les infraccions comeses per les 
organitzacions i entitats legalment reconegudes en l’incompliment de 
les obligacions de la llei 
1. Les infraccions lleus són sancionades amb un advertiment.
2. Les infraccions greus són sancionades amb una multa d’una quantia entre 500 

i 3.000 euros.
3. Les infraccions molt greus són sancionades amb la suspensió de la realització 

d’activitats vinculades a la llei per un termini entre tres mesos i un any.
4. Per a la graduació de la sanció cal ponderar el grau de culpabilitat o l’existèn-

cia d’intencionalitat, la continuïtat o la persistència en la conducta infractora, i la 
naturalesa dels perjudicis causats.

Article 47. Concurrència de les sancions administratives amb l’ordre 
jurisdiccional penal 
1. Les infraccions i les sancions que estableix la llei ho són sense perjudici de les 

previstes en altres lleis i de les accions i omissions tipificades com a delicte i de les 
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penes previstes en el Codi Penal i lleis penals especials, llevat d’allò que estableixen 
els apartats següents.

2. No es poden sancionar d’acord amb aquesta llei les conductes que ho hagin 
estat penalment o administrativament quan s’apreciï identitat de subjecte, fet i fo-
nament jurídic.

3. Si en qualsevol moment del procediment administratiu sancionador es consi-
dera que els fets poden ser constitutius d’un il·lícit penal, l’òrgan competent d’acord 
amb els articles 48 o 49 de la llei ha de traslladar-los al Ministeri Fiscal, sol·licitant 
testimoni sobre les actuacions practicades a l’efecte i ha d’acordar-ne la suspensió 
fins que es rebi la comunicació a què es refereix el paràgraf primer de l’apartat se-
güent o fins que recaigui resolució judicial. La suspensió haurà de ser notificada a 
la persona interessada.

4. Si el Ministeri Fiscal no trobava mèrits per a procedir penalment contra tots 
o algun dels subjectes obligats, ho ha de comunicar a l’òrgan competent perquè pu-
gui continuar el procediment administratiu sancionador. Si, per contra, el Ministeri 
Fiscal interposava una denúncia o una querella, també ho ha de comunicar a l’òrgan 
competent, així com també ha de comunicar el resultat d’aquestes actuacions.

5. La resolució que es dicti en el procediment administratiu sancionador ha de 
respectar, en qualsevol cas, els fets que hagin pogut ser declarats provats en la sen-
tència ferma.

Article 48. Competència sancionadora en el supòsit de les infraccions 
per la vulneració dels drets de les persones en situació de 
sensellarisme 
1. La competència per a resoldre els procediments que s’incoïn en aplicació del 

règim sancionador previst en els articles 41 i 45 de la llei correspon a l’òrgan uni-
personal coordinador de l’administració pública de la Generalitat de Catalunya que 
preveu l’apartat 2 de l’article 34 de la llei.

2. No obstant allò previst en l’apartat anterior, en el cas de la infracció lleu tipi-
ficada en la lletra b de l’apartat 2 de l’article 41, de les infraccions greus tipificades 
en les lletres b, c, d, i e de l’apartat 3 de l’article 41, i de les infraccions molt greus 
tipificades en les lletres b, c i d, de l’apartat 4 de l’article 41, la competència per a 
incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors correspon al municipi en 
el qual s’hagi comès la infracció, sempre i quan aquest l’hagi assumida a través de 
l’aprovació d’una ordenança que tipifiqui les esmentades infraccions i hi estableixi 
les sancions corresponents establertes en aquesta llei. En els municipis que no hagin 
assumit la competència esmentada, aquesta serà exercida per l’administració pública 
de la Generalitat de Catalunya i la resolució dels procediments correspondrà a l’òr-
gan indicat en l’apartat anterior.

En els casos de la infracció greu tipificada en la lletra g de l’apartat 3 de l’article 
41, i de la infracció molt greu tipificada en la lletra a de l’apartat 4 del mateix article, 
quan el presumpte infractor sigui aliè al tràmit, al servei o a l’establiment, la com-
petència per a incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors correspon a 
l’administració titular del tràmit, servei o establiment. En canvi, quan el presumpte 
infractor sigui un agent de l’autoritat o formi part de la resta del personal al servei 
d’una administració pública i hagi actuat en l’exercici de les funcions del càrrec, la 
infracció té la consideració de falta en els termes previstos en aquesta llei, i la com-
petència per a incoar, instruir i resoldre el procediment disciplinari correspon a l’òr-
gan que la tingui atribuïda d’acord amb la legislació sobre el personal al servei de 
l’administració que correspongui. En el cas de la infracció lleu tipificada en la lletra a  
de l’apartat 2 de l’article 41, quan el presumpte responsable de l’incompliment sigui 
un agent de l’autoritat o formi part de la resta del personal al servei d’una adminis-
tració pública i hagi actuat en l’exercici de les funcions del càrrec, la infracció té la 
consideració de falta lleu i la competència per a incoar, instruir i resoldre el proce-
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diment disciplinari correspon a l’òrgan que la tingui atribuïda d’acord amb la legis-
lació sobre el personal al servei de l’administració que correspongui.

Article 49. Competència sancionadora en el supòsit de les 
infraccions de les organitzacions i entitats legalment reconegudes en 
l’incompliment de les obligacions de la llei 
La competència per a resoldre els procediments que s’incoïn en aplicació del 

règim sancionador previst en els articles 42 i 46 de la llei correspon a l’òrgan uni-
personal coordinador de l’administració pública de la Generalitat de Catalunya que 
preveu l’apartat 2 de l’article 34 de la llei.

Disposicions addicionals 

Disposició addicional primera. Mesures per a afavorir la inserció 
sociolaboral 
1. En l’àmbit de les competències respectives, el Govern de la Generalitat de 

Catalunya i els municipis de Catalunya han d’adoptar les mesures específiques que 
siguin necessàries per a afavorir la inserció sociolaboral de les persones en situació 
de sensellarisme. En aquest sentit, l’administració pública de la Generalitat de Cata-
lunya farà l’oferta de plans individuals d’inserció i es promourà el compromís de les 
persones esmentades de subscriure’ls i complir-los.

2. Les persones en situació de sensellarisme que gaudeixen de la prestació del 
servei d’espai residencial digne estan obligades, si no tenen treball, a mantenir-se 
inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i a no rebutjar una oferta de 
treball adequada i per al qual estiguin degudament capacitades, d’acord amb el que 
estableix la normativa sobre la prestació per desocupació. Estan exemptes d’aquesta 
obligació les persones que no es troben en situació d’incorporar-se al mercat laboral 
a curt o mitjà termini, segons el criteri dels serveis socials municipals o acreditació 
de les organitzacions i entitats legalment reconegudes.

Disposició addicional segona. Mesures per a afavorir la formació 
En l’àmbit de les seves competències respectives, l’administració pública de la 

Generalitat de Catalunya i els municipis de Catalunya han de promoure la partici-
pació i la integració de les persones en situació de sensellarisme en els plans i acti-
vitats de caràcter formatiu, i han d’adaptar, quan escaigui, el contingut dels plans i 
activitats a les necessitats específiques d’aquelles persones.

Disposició addicional tercera. Servei d’informació, orientació i derivació 
1. Tots els municipis de més de 20.000 habitants han de garantir serveis d’in-

formació, orientació i de derivació a serveis especialitzats per tal que les persones 
nouvingudes puguin ser informades dels seus drets i dels seus deures, i per a poder 
detectar necessitats específiques, com poden ser-ho, entre altres, la demanda d’asil 
o la denúncia de tracta de persones.

2. Quan per raons materials, tècniques o econòmiques un municipi amb pobla-
ció compresa entre els 20.001 i els 50.000 habitants no pugui garantir els serveis 
d’informació, orientació i de derivació de l’apartat anterior, la comarca respectiva 
d’assumirà la prestació.

Disposició addicional quarta. Adaptació dels serveis socials 
1. En l’àmbit de les competències respectives, el Govern de la Generalitat de 

Catalunya i els municipis de Catalunya han d’adaptar el funcionament dels serveis 
socials a les exigències que derivin de l’aplicació d’aquesta llei.

2. En qualsevol cas, han de posar especial èmfasi en l’oferiment efectiu de trac-
tament psicològic o psiquiàtric a aquelles persones en situació de sensellarisme que 
ho precisin, i, en general, han de facilitar l’orientació per a l’accés als serveis mèdics 
quan escaiguin.
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Disposicions finals 

Disposició final primera. Modificació de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, 
de serveis socials 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, es modifica en els termes se-

güents: 
U. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 16, amb la redacció següent: 
«4. No obstant tractar-se de serveis residencials, el servei d’espai residencial dig-

na per a persones en situació de sensellarisme i el servei de centre de baixa exigèn-
cia regulats en la Llei XX/202X, de XX de xxxxx, de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme, també tenen la naturalesa de servei social 
bàsic.» 

Dos. S’afegeix una nova lletra r a l’article 17, amb la redacció següent: 
«r) Garantir un espai residencial digne a les persones en situació de sensellarisme.»

Tres. S’afegeix una nova lletra s a l’article 17, amb la redacció següent: 
«s) Garantir centres de baixa exigència a les persones en situació de sensellarisme.» 

Quatre. Es dona nova numeració a l’apartat «1.1.7. Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones» de l’annex de la llei, que queda redactat de la manera següent: «1.1.9. 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones».

Cinc. S’afegeixen els nous apartats 1.1.7., 1.1.7.1., 1.1.7.2., 1.1.7.3. i 1.1.7.4., en l’an-
nex de la llei, amb la redacció següent: 

«1.1.7. Servei d’espai residencial digne per a persones en situació de sensellarisme  
1.1.7.1. Servei d’espai residencial digne per a persones en situació de sensellarisme, en  
modalitat de pensió o d’allotjament equiparable 

1.1.7.2. Servei d’espai residencial digne per a persones en situació de sensellaris-
me, en modalitat d’hotel o d’allotjament equiparable 

1.1.7.3. Servei d’espai residencial digne per a persones en situació de sensellarisme,  
en modalitat d’alberg o d’allotjament equiparable 

1.1.7.4. Servei d’espai residencial digne per a persones en situació de sensellaris-
me, en modalitat d’establiment residencial, d’allotjament dotacional o d’allotjament 
equiparable»

Sis. S’afegeix un nou apartat 1.1.8, en l’annex de la llei, amb la redacció següent: 
«1.1.8. Servei de centre de baixa exigència».

Disposició final segona. Modificació del Decret 142/2010 d’11 d’octubre, 
pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 
1. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis So-

cials 2010-2011, es modifica en els termes següents: 
U. Es dona nova numeració a l’apartat «1.1.7 Serveis de suport als serveis socials 

bàsics» de l’annex 1, que queda redactat de la manera següent: 
«1.1.9 Serveis de suport als serveis socials bàsics» 

Dos. S’afegeixen els nous apartats 1.1.7, 1.1.7.1, 1.1.7.2, 1.1.7.3 i 1.1.7.4, en l’annex 
1, amb la redacció següent: 

«1.1.7 Servei d’espai residencial digne per a persones en situació de sensellarisme 
1.1.7.1 Servei d’espai residencial digne per a persones en situació de sensellaris-

me, en modalitat de pensió o d’allotjament equiparable 
1.1.7.2 Servei d’espai residencial digne per a persones en situació de sensellaris-

me, en modalitat d’hotel o d’allotjament equiparable 
1.1.7.3 Servei d’espai residencial digne per a persones en situació de sensellaris-

me, en modalitat d’alberg o d’allotjament equiparable 
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1.1.7.4 Servei d’espai residencial digne per a persones en situació de sensellaris-
me, en modalitat d’establiment residencial, d’allotjament dotacional o d’allotjament 
equiparable» 

Tres. Les prestacions 1.1.7.1 Servei d’espai residencial digne per a persones en 
situació de sensellarisme, en modalitat de pensió o d’allotjament equiparable; 1.1.7.2 
Servei d’espai residencial digne per a persones en situació de sensellarisme, en mo-
dalitat d’hotel o d’allotjament equiparable; 1.1.7.3 Servei d’espai residencial digne 
per a persones en situació de sensellarisme, en modalitat d’alberg o d’allotjament 
equiparable; i 1.1.7.4 Servei d’espai residencial digne per a persones en situació de 
sensellarisme, en modalitat d’establiment residencial, d’allotjament dotacional o 
d’allotjament equiparable, es defineixen de la manera següent: 

«Prestació 1.1.7.1. Servei d’espai residencial digneper a persones 
en situació de sensellarisme, en modalitat de pensió o 
d’allotjament equiparable

Garantia de la prestació Prestació garantida.

Descripció Servei que ofereix un espai residencial digne a les 
persones en situació de sensellarisme a través d’una 
pensió o d’un allotjament equiparable.

Objecte Facilitar un espai on dormir-hi i on poder-hi desenvolupar 
la vida privada.

Funcions Allotjament.

Higiene personal.

Suport personal.

Tipologia de la prestació Prestació de servei: servei bàsic.

Situació de la població 
destinatària Persones en situació de sensellarisme.

Edat població destinatària A partir del 18 anys.

Forma de prestació En pensió o en un altre tipus d’allotjament equiparable 
que satisfaci els requisits i les exigències mínimes 
previstes en la lletra a de l’article 5 de la Llei XX/202X, de 
XX de xxxxx, de mesures transitòries i urgents per a fer 
front i erradicar el sensellarisme.

Perfils professionals Gestió des de personal professional (treballador/a 
social) i ajuda externa de suport i acompanyament de 
professionals (treballador/a social, educador/a social, 
psiquiatre/a, psicòleg/loga, personal dels serveis sanitaris) 
i de voluntariat.

Ràtios professionals Es disposarà de personal suficient en nombre i perfil per 
a la prestació del servei, segons les necessitats de cada 
supòsit.

Estàndards de qualitat Els que estableix el Pla de qualitat previst en la Llei de 
serveis socials per a aquesta prestació.

Criteris d’accés - normativa 
reguladora

Els criteris d’accés són els següents: a) estar acreditat 
com a persona en situació de sensellarisme pels serveis 
socials municipals o per una organització o entitat 
legalment reconeguda, i b) estar empadronat en un 
municipi de Catalunya.

Prestació 1.1.7.2. Servei d’espai residencial digne per a persones 
en situació de sensellarisme, en modalitat d’hotel o 
d’allotjament equiparable

Garantia de la prestació Prestació garantida.

Descripció Servei que ofereix un espai residencial digne a les 
persones en situació de sensellarisme a través d’un hotel 
o d’un allotjament equiparable

Objecte Facilitar un espai on dormir-hi i on poder-hi desenvolupar 
la vida privada.
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Funcions Allotjament.

Higiene personal

Suport personal

Tipologia de la prestació Prestació de servei: servei bàsic.

Situació de la població 
destinatària Persones en situació de sensellarisme.

Edat població destinatària A partir del 18 anys.

Forma de prestació En hotel o en un altre tipus d’allotjament equiparable que 
satisfaci els requisits i les exigències mínimes previstes 
en la lletra a de l’article 5 de la Llei XX/202X, de XX de 
xxxxx, de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme.

Perfils professionals Gestió des de personal professional (treballador/a 
social) i ajuda externa de suport i acompanyament de 
professionals (treballador/a social, educador/a social, 
psiquiatre/a, psicòleg/loga, personal dels serveis sanitaris) 
i de voluntariat.

Ràtios professionals Es disposarà de personal suficient en nombre i perfil per 
a la prestació del servei, segons les necessitats de cada 
supòsit.

Estàndards de qualitat Els que estableix el Pla de qualitat previst en la Llei de 
serveis socials per a aquesta prestació.

Criteris d’accés - normativa 
reguladora

Els criteris d’accés són els següents: a) estar acreditat 
com a persona en situació de sensellarisme pels serveis 
socials municipals o per una organització o entitat 
legalment reconeguda, i b) estar empadronat en un 
municipi de Catalunya

Prestació 1.1.7.3. Servei d’espai residencial digne per a persones 
en situació de sensellarisme, en modalitat d’alberg o 
d’allotjament equiparable Garantia de la prestació

Garantia de la prestació Prestació garantida.

Descripció Servei que ofereix un espai residencial digne a les 
persones en situació de sensellarisme a través d’un hotel 
o d’un allotjament equiparable

Objecte Facilitar un espai on dormir-hi i on poder-hi desenvolupar 
la vida privada.

Funcions Allotjament.

Acolliment.

Convivència.

Suport personal.

Higiene personal

Bugaderia i repàs de roba.

Tipologia de la prestació Prestació de servei: servei bàsic.

Situació de la població 
destinatària Persones en situació de sensellarisme.

Edat població destinatària A partir del 18 anys.

Forma de prestació En alberg o en un altre tipus d’allotjament equiparable que 
satisfaci els requisits i les exigències mínimes previstes 
en la lletra a de l’article 5 de la Llei XX/202X, de XX de 
xxxxx, de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme.

Perfils professionals Personal profesional i voluntariat. Ajuda externa de suport 
i acompanyament de professionals (treballador/a social, 
educador/a social, psiquiatre/a, psicòleg/loga, personal 
dels serveis sanitaris) i de voluntariat.

Ràtios professionals Es disposarà de personal suficient en nombre i perfil per 
a la prestació del servei, segons les necessitats de cada 
supòsit.
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Estàndards de qualitat Els que estableix el Pla de qualitat previst en la Llei de 
serveis socials per a aquesta prestació.

Criteris d’accés - normativa 
reguladora

Els criteris d’accés són els següents: a) estar acreditat 
com a persona en situació de sensellarisme pels serveis 
socials municipals o per una organització o entitat 
legalment reconeguda, i b) estar empadronat en un 
municipi de Catalunya

Prestació 1.1.7.4. Servei d’espai residencial digne per a persones 
en situació de sensellarisme, en modalitat d’establiment 
residencial, d’allotjament dotacional o d’allotjament 
equiparable

Garantia de la prestació Prestació garantida.

Descripció Servei que ofereix un espai residencial digne a les 
persones en situació de sensellarisme a través d’un 
establiment residencial, d’un allotjament dotacional o d’un 
allotjament equiparable.

Objecte Facilitar un espai on dormir-hi i on poder-hi desenvolupar 
la vida privada.

Funcions Allotjament.

Acolliment.

Convivència.

Suport personal.

Higiene personal

Bugaderia i repàs de roba.

Tipologia de la prestació Prestació de servei: servei bàsic.

Situació de la població 
destinatària Persones en situació de sensellarisme.

Edat població destinatària A partir del 18 anys.

Forma de prestació En establiment residencial, allotjament dotacional o en 
un altre tipus d’allotjament equiparable que satisfaci els 
requisits i les exigències mínimes previstes en la lletra a  
de l’article 5 de la Llei XX/202X, de XX de xxxxx, de 
mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme.

Perfils professionals Personal profesional i voluntariat. Ajuda externa de suport 
i acompanyament de professionals (treballador/a social, 
educador/a social, psiquiatre/a, psicòleg/loga, personal 
dels serveis sanitaris) i de voluntariat.

Ràtios professionals Es disposarà de personal suficient en nombre i perfil per 
a la prestació del servei, segons les necessitats de cada 
supòsit.

Estàndards de qualitat Els que estableix el Pla de qualitat previst en la Llei de 
serveis socials per a aquesta prestació.

Criteris d’accés - normativa 
reguladora

Els criteris d’accés són els següents: a) estar acreditat 
com a persona en situació de sensellarisme pels serveis 
socials municipals o per una organització o entitat 
legalment reconeguda, i b) estar empadronat en un 
municipi de Catalunya.»

Quatre. S’afegeix un nou apartat 1.1.8, en l’annex 1, amb la redacció següent: 
«1.1.8 Servei de centre de baixa exigencia»

Cinc. La prestació 1.1.8 Servei de centre de baixa exigència es defineix de la ma-
nera següent: 

«Prestació 1.1.8. Servei de centre de baixa exigència

Garantia de la prestació Prestació garantida.

Descripció Servei d’acolliment i de suport que ofereix un espai per a re-
posar i pernoctar a les persones en situació de sensellarisme.
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Objecte Facilitar un espai on reposar-hi i dormir-hi.

Funcions Allotjament.

Acolliment.

Convivència.

Suport personal.

Tipologia de la prestació Prestació de servei: servei bàsic

Situació de la població 
destinatària Persones en situació de sensellarisme.

Edat població destinatària A partir del 18 anys.

Forma de prestació En centre de baixa exigència que compleixi els requisits 
i les exigències previstes en la lletra b de l’article 5 de la 
Llei XX/202X, de XX de xxxxx, de mesures transitòries i 
urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme, o en 
equipament d’emergència o urgència.

Perfils professionals Personal professional i voluntariat.

Ràtios professionals Es disposarà de personal suficient en nombre i perfil per a 
la prestació del servei.

Estàndards de qualitat Els que estableix el Pla de qualitat previst en la Llei de 
serveis socials per a aquesta prestació.

Criteris d’accés– normativa 
reguladora

El criteri d’accés és el de trobar-se en situació de 
sensellarisme.»

2. Atès que les noves prestacions 1.1.7 i 1.1.8, ja ho cobreixen, es suprimeix l’ex-
pressió «o que no en disposen» de la Descripció de la prestació «1.1.3.2 Servei de 
residència temporal per a persones adultes en situació d’exclusió social».

3. El Govern de la Generalitat de Catalunya pot modificar a través d’una norma 
reglamentària amb rang de Decret les modificacions introduïdes per aquesta llei 
al Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 
2010-2011.

Disposició final tercera. Modificació del Text únic de la Llei de la funció 
pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
El Text únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat 

de Catalunya, que resulta de la refosa aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, es modifica en els termes següents: 

U. S’afegeix una nova lletra q a l’article 115, amb la redacció següent: 
«q) El fet d’impedir o dificultar a una persona, d’una manera intencionada, la 

realització d’un tràmit o l’accés a un servei púbic o establiment obert al públic, per 
causa de la seva condició de persona en situació de sensellarisme.» 

Dos. S’afegeixen les dues noves lletres v i w a l’article 116, amb la redacció se-
güent: 

«v) La comissió d’una represàlia discriminatòria a una persona en situació de 
sensellarisme.»

«w) El fet d’impedir l’ús de l’espai públic previst en l’apartat 5 de l’article 17 de 
la Llei XX/202X, de XX de xxxxx, de mesures transitòries i urgents per a fer front 
i erradicar el sensellarisme, quan es compleixin les condicions que s’hi estableixen 
i la persona o les persones en situació de sensellarisme respectin les condicions pre-
vistes en aquell apartat.» 

Tres. S’afegeix una nova lletra i a l’article 117, amb la redacció següent: 
«i) L’incompliment de formular les denúncies a què obliga l’article 44 de la Llei 

XX/202X, de XX de xxxxx, de mesures transitòries i urgents per a fer front i erra-
adicar el sensellarisme.»
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Disposició final quarta. Modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, 
de la renda garantida de ciutadania 
La Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, es modifica 

en els termes següents: 
S’afegeix entre les situacions previstes a la lletra a de l’apartat 1 de l’article 7 la 

de les persones que es troben en situació de sensellarisme, de manera que la lletra a 
esmentada queda redactada de la manera següent: 

«a) Ésser majors de vint-i-tres anys, o de divuit anys si es troben en alguna de 
les situacions següents: 

– Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec.
– Ésser òrfenes dels dos progenitors.
– Haver estat víctimes de violència masclista en l’àmbit de la llar.
– Trobar-se en la situació de sensellarisme definida en la lletra c de l’article 5 de 

la Llei XX/202X, de XX de xxxxx, de mesures transitòries i urgents per a fer front 
i erradicar el sensellarisme.

– Qualsevol altra situació o circumstància que s’estableixi per reglament.»

Disposició final cinquena. Modificació de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, 
sobre serveis funeraris 
La Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, es modifica en els termes 

següents: 
U. Es numeren de nou els apartats 3, 4 i 5 de l’article 7, que passen a ser, respec-

tivament, els apartats 4, 5 i 6.

Dos. S’intercala un nou apartat 3 a l’article 7, amb la redacció següent: 
«3. Les persones difuntes que, d’acord amb allò previst en la lletra d de l’apartat 

anterior, es beneficiïn de la prestació gratuïta o de forma bonificada del servei, te-
nen dret, juntament amb la prestació de les altres funcions de l’activitat dels serveis 
funeraris considerats mínims, i si ho sol·liciten algun familiar o els servis socials 
municipals, a la prestació del servei de tanatori, el qual comprendrà la prestació de 
sala de vetlla, per un període mínim de tres hores, i d’oratori per un període mínim 
de 30 minuts.

Si amb posterioritat a la prestació dels serveis funeraris es tenia coneixement 
del fet que el difunt disposava de patrimoni, els hereus o els familiars que, d’acord 
amb la legislació civil, resten obligats a la prestació d’aliments, hauran de contribuir 
a les despeses de la prestació del servei de tanatori d’acord amb allò que es fixi re-
glamentàriament. En el supòsit dels familiars no hereus, l’administració municipal 
en el terme de la qual s’hagi prestat el servei de tanatori realitzarà la corresponent 
liquidació a través d’un procediment contradictori.»

Disposició final sisena. Aprovació dels Plans d’actuació municipals 
contra el sensellarisme 
1. En el termini d’un any a comptar des de l’entrada en vigor de la llei, els muni-

cipis de més de 50.000 habitants que comptin amb més de 20 persones en situació 
de sensellarisme han d’haver aprovat el Pla d’actuació municipal contra el sensella-
risme.

2. Quan un municipi que no estigui obligat a elaborar i aprovar el Pla d’actuació 
municipal contra el sensellarisme passi a reunir les dues condicions que l’obliguen a 
fer-ho, haurà d’haver-lo aprovat abans del dia 31 de desembre de l’any següent al del 
compliment de les dues condicions.

Disposició final setena. Adaptació de les ordenances municipals als 
preceptes de la llei 
Els municipis de Catalunya que tenen aprovades ordenances sobre comporta-

ment cívic o convivència ciutadana en l’espai públic tenen l’obligació d’adaptar-les, 
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quan continguin preceptes que s’hi oposin, als principis i a les disposicions d’aques-
ta llei, en un termini de sis mesos a comptar des de la seva entrada en vigor.

Disposició final vuitena. Espais residencials dignes per a persones en 
situació de sensellarisme, en modalitat d’habitatge d’inserció i mandat 
de modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, i de modificació del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla 
per al dret a l’habitatge 
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha d’aprovar, en el termini de vuit 

mesos a comptar des de l’entrada en vigor de la llei, un decret que estableixi els cri-
teris i els principis generals als quals han de subjectar-se els procediments que han 
d’aprovar les administracions i les organitzacions i les entitats legalment reconegu-
des que siguin titulars d’habitatges d’inserció per a procedir a adjudicar-los quan 
estiguin adscrits a un espai residencial digne per a persones en situació de sensella-
risme. Quan l’habitatge sigui de titularitat pública, en el procediment d’adjudicació, 
que, atesa la naturalesa urgent del servei, no té que ser necessàriament de concur-
rència competitiva, serà preceptiva l’emissió d’un informe per part dels serveis so-
cials municipals.

2. En el cas dels espais residencials dignes per a persones en situació de sense-
llarisme en modalitat d’habitatge d’inserció en règim de lloguer, o d’un altre règim 
d’ús, no són d’aplicació les prestacions per al pagament del lloguer regulades en el 
Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge. Per a ajudar a satisfer 
el lloguer o el cost d’un altre règim d’ús en aquells supòsits, la llei crea en la dispo-
sició final novena, completada per la disposició final desena, una nova prestació de 
dret subjectiu, que afegeix a la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic, que es denomina: «prestació per a facilitar l’accés a un espai 
residencial digne, en modalitat d’habitatge d’inserció, a les persones que, d’acord 
amb la Llei XX/202X, de XX de xxxxx, de mesures transitòries i urgents per a fer 
front i erradicar el sensellarisme, es troben en la situació de sensellarisme».

3. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha de presentar al Parlament de Ca-
talunya en el termini d’un vuit mesos a comptar des de l’entrada en vigor de la llei, 
un projecte de llei de modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret 
a l’habitatge, per tal d’incorporar-hi mesures que permetin incrementar el nombre 
d’habitatges d’inserció amb l’objectiu de poder cobrir les necessitats d’espais resi-
dencials dignes per a persones en situació de sensellarisme, en modalitat d’habitatge 
d’inserció.

4. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha de modificar, en el termini de 
vuit mesos a comptar des de l’entrada en vigor de la llei, el Decret 75/2014, de 27 
de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, per a cohonestar-lo amb les exigències 
de la llei i, en particular, tenir-hi present les incorporacions de polítiques o pro-
grames de HFL, PHF i CHF per a les persones en situació de sensellarisme que 
accedeixin a un espai residencial digne en modalitat d’habitatge d’inserció o de 
qualsevol altre tipus d’habitatge equiparable que permeti l’autonomia personal del 
beneficiari.

Disposició final novena. Modificació de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, 
de prestacions socials de caràcter econòmic per a crear una nova 
prestació de dret subjectiu denominada «prestació per a facilitar l’accés 
a un espai residencial digne, en modalitat d’habitatge d’inserció, a 
les persones que, d’acord amb la Llei XX/202X, de XX de xxxxx, de 
mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme, 
es troben en la situació de sensellarisme»
La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, es 

modifica en els termes següents: 
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S’afegeix un nou article 20 bis amb la redacció següent: 
«Article 20 bis. Prestació per a facilitar l’accés a un espai residencial digne, en 

modalitat d’habitatge d’inserció, a les persones que, d’acord amb la Llei XX/202X, 
de XX de xxxxx, de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sen-
sellarisme, es troben en la situació de sensellarisme 

1. Es crea una prestació de dret subjectiu per atendre el pagament del lloguer, o 
del cost del règim d’ús que correspongui, d’un espai residencial digne en modalitat 
d’habitatge d’inserció, per a les persones en situació de sensellarisme a qui se’ls ad-
judiqui un d’aquests habitatges i no disposin de prou ingressos per a satisfer el llo-
guer o el cost del règim d’ús corresponent.

2. Tenen dret a ésser beneficiàries de la prestació regulada en aquest article les 
persones en situació de sensellarisme que es trobin en la situació definida en l’apar-
tat anterior.

3. La quantia mensual de la prestació regulada per aquest article serà, per a cada 
persona beneficiària, la quantitat que resulti de la diferència entre l’import del llo-
guer, o del cost del règim d’ús corresponent, i la quantitat que, d’acord amb els seus 
ingressos, pugui destinar al pagament del lloguer o al pagament d’aquell cost. Per 
al càlcul de la quantia es tindrà en compte que els ingressos totals mensuals de la 
persona beneficiària més l’import mensual de la prestació no poden ser en cap cas 
inferiors a l’indicador de renda de suficiència establert per l’article 15.2, i, a més, 
que la quantia ha de permetre satisfer l’import del lloguer de l’habitatge d’inserció, o 
el cost del seu règim d’ús, sense detriment de les altres necessitats que ha de cobrir 
l’indicador de renda de suficiència.

4. La quantia mensual de la prestació es modificarà quan variïn els ingressos de 
la persona beneficiària.

5. Són causes d’extinció de la prestació regulada en aquest article, a més de les 
establertes amb caràcter general, les següents: 

a) Disposar d’uns ingressos superiors a l’indicador de renda de suficiència que 
permetin satisfer l’import del lloguer o el cost del règim d’ús de l’habitatge de in-
serció, i l’import de les altres necessitats que preveu cobrir l’indicador de renda de 
suficiència.

b) L’extinció del contracte de lloguer de l’espai residencial digne, en modalitat 
d’habitatge d’inserció, o del règim d’ús corresponent, del qual el beneficiari n’era el 
llogater o l’usuari.

6. La prestació creada per aquest article per a facilitar l’accés a un espai residen-
cial digne, en modalitat d’habitatge d’inserció, a les persones que es troben en situa-
ció de sensellarisme, és compatible amb la percepció de qualsevol altre prestació, 
ajut o subvenció. Tanmateix, al supòsit previst en aquest article no li són d’aplicació 
les prestacions per al pagament del lloguer i les prestacions d’urgència especial que, 
en desplegar allò que estableix l’article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge, regula el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a 
l’habitatge.»

Disposició final desena. Modificació del Decret 142/2010 d’11 d’octubre, 
pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 
A més de la modificació realitzada al Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual 

s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, per la disposició final segona de la 
llei, l’esmentat Decret es modifica també en els termes següents: S’afegeix un nou 
apartat 2.1.17 en l’annex 1, amb la redacció següent: «2.1.17 Prestació per a facilitar 
l’accés a un espai residencial digne, en modalitat d’habitatge d’inserció, a les perso-
nes que, d’acord amb la Llei XX/202X, de XX de xxxxx, de mesures transitòries i 
urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme, es troben en la situació de sen-
sellarisme».
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Disposició final onzena. Modificació del Decret 205/2015, de 15 de 
setembre, del règim d’autorització administrativa i de comunicació 
prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, Serveis i 
Establiments Socials, i valoració del Decret 69/2020, de 14 de juliol, 
d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis 
Socials d’Atenció Pública 
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha de modificar, en el termini de vuit 

mesos a comptar des de l’entrada en vigor de la llei, el Decret 205/2015, de 15 de-
setembre, del règim d’autorització administrativa i de comunicació prèvia dels ser-
veis socials i del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials per a adaptar les 
previsions que s’hi contenen per a les modalitats del servei d’espai residencial digne 
per a persones en situació de sensellarisme de pensió, hotel, alberg, establiment re-
sidencial, allotjament dotacional o de qualsevol tipus d’allotjament equiparable, i a 
les del servei de centre de baixa exigència.

2. En aquesta adaptació caldrà seguir els criteris següents: 
a) Les condicions materials mínimes, les característiques i els requisits tècnics 

que, segons el Decret 205/2015, de 15 de setembre, han de complir els establiments, 
no seran d’aplicació a les pensions, als hotels i als albergs l’activitat principal dels 
quals no consisteixi en la prestació del servei d’espai residencial digne, els quals 
establiments han de respectar les condicions materials, característiques i requisits 
tècnics que siguin exigibles en el seu sector respectiu.

b) Les condicions convenientment adaptades del Decret 205/2015, de 15 de se-
tembre, seran d’aplicació als establiments residencials, allotjaments dotacionals i 
altres allotjaments equiparables que prestin el servei d’espai residencial digne per 
a persones en situació de sensellarisme que es posin en funcionament una vegada 
transcorreguts sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor de les adaptacions. Pel 
que fa als establiments esmentats que estiguin en funcionament en el moment de 
l’entrada en vigor de les adaptacions o que entrin en funcionament abans no trans-
corrin sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor de les adaptacions, cal establir 
un període de temps raonable i suficient perquè puguin ajustar-se a les noves con-
dicions previstes en el Decret 205/2015, de 15 de setembre, una vegada hagi estat 
adaptat.

c) Sigui quina sigui la modalitat de prestació, l’espai residencial digne per a per-
sones en situació de sensellarisme sempre ha de respectar les característiques espe-
cificades en la lletra a de l’article 5 de la llei.

d) La prestació del servei de centre de baixa exigència sempre ha de respectar les 
característiques especificades en la lletra b de l’article 5 de la llei.

3. Als serveis que consigna, bugaderia i dutxa se’ls aplicarà, atesa la gran varie-
tat de maneres en què poden prestar-se, les condicions materials que en cada cas es 
considerin suficients i adequades al tipus de servei concret que s’utilitzi.

4. En el termini de vuit mesos a comptar des de l’entrada en vigor de la llei, 
el Govern de la Generalitat de Catalunya ha de valorar la idoneïtat dels requisits 
d’acreditació establerts en el Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert 
social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, per al cas 
dels serveis d’aquesta llei en què els siguin d’aplicació i, si esqueia, de modificar-los.

Disposició final dotzena. Estratègia Integral per a fer front i erradicar 
totes les manifestacions de sensellarisme a Catalunya 
1. En el termini d’un any a comptar des de l’entrada en vigor de la llei, el Govern 

de la Generalitat de Catalunya ha de proposar al Consell Nacional d’Entitats d’aten-
ció i lluita contra el sensellarisme, i a aquelles altres entitats que no en formen part 
per la circumstància de treballar en àmbits de l’exclusió residencial o de la privació 
d’habitatge no compresos en els supòsits definits en aquesta llei com de sensella-
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risme, una Estratègia Integral per a fer front i erradicar totes les manifestacions de 
sensellarisme, exclusió residencial o privació d’habitatge presents a Catalunya.

2. En l’elaboració de l’Estratègia Integral hi han de participar l’administració pú-
blica de la Generalitat de Catalunya, una representació dels ens locals de Catalunya, 
persones expertes i les entitats que treballen en el camp del sensellarisme, l’exclusió 
residencial o la privació d’habitatge, i es prendrà com a base de treball la documen-
tació produïda en virtut de l’aplicació de l’Acord GOV/161/2016, de 20 de desembre, 
pel qual s’aprova l’elaboració de l’Estratègia Integral per a l’Abordatge del Sensella-
risme a Catalunya.

3. L’Estratègia Integral per a fer front i erradicar totes les manifestacions de sen-
sellarisme a Catalunya ha d’abraçar el conjunt de supòsits compresos, en el moment 
d’aprovar-se la llei, en les 13 categories operatives de la tipologia de situacions de 
privació d’habitatge denominada ETHOS.

Disposició final tretzena. Vocabulari en matèria de sensellarisme 
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha d’instar l’Institut d’Estudis Cata-

lans, com a autoritat lingüística, perquè adopti un vocabulari propi en l’àmbit del 
sensellarisme i sigui inclòs en el Diccionari de la Llengua Catalana, amb l’objecte 
de normalitzar-ne les expressions i sensibilitzar la població sobre les situacions des-
crites en aquesta llei. En concret, caldrà que s’estudiï la incorporació en el Dicciona-
ri de paraules com aporofòbia o sensellarisme, o d’altres que en siguin equivalents.

Disposició final catorzena. Modificacions legislatives 
El Parlament de Catalunya ha de remetre a la Mesa del Congrés dels Diputats, 

d’acord amb les facultats previstes a l’apartat 2 de l’article 87 de la Constitució, una 
proposició de llei orgànica modificativa del Codi penal per a sancionar les conduc-
tes reprovables de les quals siguin víctimes les persones que es trobin en situació de 
sensellarisme, i delegar davant del Congrés dels Diputats un màxim de tres mem-
bres del Parlament de Catalunya encarregats de la seva defensa.

Disposició final quinzena. Desplegament reglamentari 
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya i els titulars dels departaments cor-

responents en cada cas, en l’àmbit de les competències respectives, han de dictar in-
excusablement, en el termini de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor de la 
llei, les disposicions reglamentàries que siguin necessàries per a desplegar-la i per a 
executar-ne els preceptes.

2. En el termini de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor de la llei, el 
Govern de la Generalitat de Catalunya i el titular del departament corresponent en 
cada cas, d’acord amb les competències respectives, han de dictar inexcusablement 
els reglaments als quals la llei es remet expressament a través de remissions singu-
lars o específiques.

Disposició final setzena. Entrada en vigor 
1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
2. No obstant això, el dret de les persones en situació de sensellarisme a un es-

pai residencial digne, reconegut en l’article 12 de la llei, tindrà plens efectes un cop 
transcorreguts dos anys a comptar des de l’entrada en vigor de la llei.

3. Així mateix, la restricció de supòsits d’utilització del servei d’espai residen-
cial digne per a persones en situació de sensellarisme, en modalitat de pensió, hotel, 
alberg o allotjament equiparable, establerta en la primera part de l’apartat 4 de l’ar-
ticle 12 de la llei, tindrà efectes un cop transcorreguts cinc anys a comptar des de 
l’entrada en vigor de la llei.
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Disposició final dissetena. Impacte pressupostari
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

recs als Pressupostos de la Generalitat, o una disminució dels ingressos, produiran 
efectes a partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor de la llei.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 12.04.2022 al 20.04.2022).
Finiment del termini: 21.04.2022; 10:30 h.

Proposició de llei d’equitat territorial per al desenvolupament 
sostenible de les àrees rurals
202-00039/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 44860 i 46310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.04.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari 

d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei d’Equitat Territorial per al desenvolupament sostenible 
de les àrees rurals

Exposició de motius
Una de les principals conseqüències de la crisi econòmico-financera de 2008 

va ser l’augment de les desigualtats. Quan fa ja més d’una dècada de l’inici d’aque-
lla devastadora crisi, les desigualtats a Catalunya continuen a uns nivells extre-
madament elevats i estan essent agreujades pels efectes de la crisi sanitària de la  
Covid-19. Si observem la distribució territorial d’aquestes desigualtats, ràpidament 
ens n’adonarem que les conseqüències d’aquestes dues crisis no han afectat per igual 
a tots els territoris, sinó que els efectes s’han concentrat en determinats indrets.

La desigualtat té una dimensió geogràfica i s’expressa sobre el territori. En aquest 
sentit, l’exclusió social i la vulnerabilitat no només es manifesten a determinats bar-
ris metropolitans, que ho fan, sinó que també afecten de forma especialment signi-
ficativa a les àrees rurals on, d’altra banda, l’estructura d’oportunitats per al desen-
volupament local acostuma a ser més limitada.

En les àrees rurals aquest fenomen acostuma a traduir-se en una problemàtica 
molt concreta de conseqüències molt complexes: el despoblament rural. Ja fa temps 
que moltes de les àrees rurals de Catalunya han de fer front al despoblament, una 
problemàtica que preocupa al Parlament de Catalunya i per la qual es va crear la 
Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural. En la passada legislatura, 
el Parlament ja va aprovar diverses mocions sobre aquesta problemàtica, com son la 
Moció 46/XII sobre el foment del món rural i de l’alta muntanya, la Moció 108/XII  
sobre les accions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
amb relació a la gestió del territori, la Moció 109/XII sobre la Catalunya rural, la 
Moció 121/XII sobre la cobertura del servei públic de salut mental en l’àmbit ru-



BOPC 283
11 d’abril de 2022

3.01.02. Proposicions de llei 81 

ral, la Moció 149/XII sobre el despoblament rural o la Moció 154/XII sobre la co-
hesió territorial. En la present legislatura el Parlament s’ha tornat a posicionar sobre 
aquesta qüestió amb la Moció 45/XIV sobre l’accés als serveis a la Catalunya poc 
poblada.

És ben conegut que el despoblament rural està directament vinculat als dèficits 
en l’estructura d’oportunitats de molts d’aquests territoris: menor productivitat, un 
mercat laboral més limitat, menys oportunitats formatives, dificultats en la mobili-
tat, dèficits en infraestructures i serveis, etc. No podem obviar, d’altra banda, que el 
despoblament té unes enormes conseqüències per a la gestió del territori, doncs és 
determinant per a grans objectius com poden ser la sobirania alimentària, la preven-
ció d’incendis, la preservació del patrimoni, la gestió del paisatge o la lluita contra 
l’emergència climàtica, entre d’altres. Cap d’aquests grans reptes podrà afrontar-se 
si no tenim un món rural poblat, viu i actiu.

En els darrers 10 anys la població de Catalunya ha augmentat en 250.000 habi-
tants. Però hi ha 18 comarques i l’Aran, per tant gairebé la meitat del territori, on la 
població ha disminuït: l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Bages, el Baix Ebre, el Ber-
guedà, la Cerdanya, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, la Noguera, el 
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, el Solsonès, 
la Terra Alta i l’Urgell. Aquesta Catalunya buidada és també empobrida, tant pel 
que fa al nivell de productivitat com pel que fa a la renda familiar disponible.

Més recentment, d’altra banda, hem vist com el confinament provocat per la pan-
dèmia de la Covid-19 ha originat un cert moviment demogràfic vers el món rural, i 
son nombrosos els petits municipis han recuperat població. Se’ns presenta així una 
clara oportunitat per al repoblament rural que no hauríem de desaprofitar. Tanma-
teix, si no garantim els serveis bàsics, si no facilitem el teletreball i si no generem les 
condicions per a la reactivació i la diversificació de l’economia en aquests territoris, 
aleshores difícilment podrem consolidar o intensificar aquesta tendència.

És cert que en moltes àrees rurals de Catalunya fa temps que s’hi estan duent a 
terme nombroses iniciatives de desenvolupament rural, la majoria de les quals amb 
el finançament de fons europeus en el marc del Programa LEADER. A la vista dels 
resultats, però, sembla evident que no n’hi ha prou amb aquestes iniciatives. Per po-
der abordar aquesta problemàtica de forma efectiva cal una aposta més decidida, 
amb un enfoc transversal que impliqui als diferents departaments del Govern i amb 
un major esforç d’inversió pública des dels Pressupostos de la Generalitat. Aquest és 
el plantejament de la present llei.

En aquesta línia, i per tal d’analitzar els reptes actuals del món rural i identifi-
car les accions necessàries per fer-hi front, la Comissió Interdepartamental sobre 
Despoblament Rural ha impulsat l’elaboració de l’Agenda Rural de Catalunya, un 
procés participatiu de planificació estratègica a través del qual s’ha de definir el full 
de ruta per al desenvolupament territorial, socioeconòmic i ambiental del món rural 
català per als propers anys, tot incorporant els Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible (ODS).

En sintonia amb aquest procés de planificació estratègica, aquesta llei vol oferir, 
per una banda un marc legislatiu de reconeixement de drets al món rural i, per al-
tra banda, instruments específics de planificació territorial i d’intervenció integral. 
L’objectiu no és altre que afrontar la problemàtica de la desigualtat territorial a les 
àrees rurals mitjançant una aproximació novedosa i progressista com és la de l’equi-
tat territorial, entesa com l’accés igualitari, per a tots els territoris, als mateixos ni-
vells de renda i de serveis públics. O, en altres paraules, garantint que visquis on 
visquis de Catalunya tinguis les mateixes oportunitats d’accés a uns nivells equita-
tius de renda i de serveis. En aquest sentit, el concepte d’equitat territorial supera, i 
en certa mesura es contraposa, al tradicional concepte d’equilibri territorial. El que 
es pretén és generar igualtat a través del desenvolupament territorial, entès com un 
desenvolupament humà i no com un desenvolupament únicament econòmic. Per 

Fascicle tercer
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tant, no es tracta d’equilibrar el territori a través d’una distribució més o menys ho-
mogènia o uniforme de la població, l’activitat econòmica o determinats usos del sòl; 
sinó que es tracta de garantir arreu l’accés a unes mateixes condicions de renda i de 
serveis, i fer-ho a través del desenvolupament local de cada territori, des de les seves 
especificitats i, per tant, entenent i posant en valor l’enorme diversitat geogràfica del 
nostre país.

Per assolir aquest objectiu la present llei desplega el concepte d’equitat territo-
rial com un dret a ser garantit, fixa uns objectius d’equitat territorial per a les àrees 
rurals i estableix dos instruments per al desenvolupament de les àrees rurals: el Pla 
d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees Rurals i el Fons de Fo-
ment del Programa d’Intervenció Integral per als territoris més vulnerables.

La Llei està integrada per quatre capítols i tres disposicions finals.
– El Capítol I estableix els objectius de la llei, defineix les àrees rurals com 

aquelles que tenen una densitat poblacional inferior a 300 habitants/Km2, defineix 
el concepte d’Equitat Territorial com un dret i introdueix el concepte de Desenvo-
lupament Territorial Sostenible des de la perspectiva del desenvolupament humà.

– El Capítol II fixa els objectius d’equitat territorial per a les àrees rurals, en-
tesos com aquells indicadors que s’haurien de complir en totes les àrees rurals per 
garantir l’equitat territorial, tals com l’accés als serveis sanitaris, l’accés als serveis 
educatius, l’accés a l’habitatge, la connectivitat, el transport públic i el transport ro-
dat entre d’altres.

– El Capítol III estableix el Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de 
les Àrees Rurals com un Pla Territorial Sectorial, coordinat pel Departament de la 
Presidència o pel Departament competent en matèria de desenvolupament rural, 
amb l’objectiu d’eradicar les enormes desigualtats territorials que afecten les àrees 
rurals i despoblades de Catalunya, tot diversificant i dinamitzant l’economia rural 
d’acord amb les característiques específiques de cada zona i amb la participació dels 
Grups d’Acció Local (GAL) del programa LEADER, de manera que sigui el propi 
territori qui impulsi les seves pròpies iniciatives de desenvolupament.

– El capítol IV crea el Fons de Foment del Programa d’Intervenció Integral per 
als territoris més vulnerables com un instrument financer de la Generalitat destinat 
al desenvolupament de les àrees rurals que, per llurs característiques, requereixen 
una atenció especial.

– Les Disposicions Finals tenen relació amb el desplegament normatiu i pressu-
postari.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei té per objecte avançar cap a l’equitat territorial al conjunt de les 

Àrees Rurals de Catalunya, impulsant polítiques de Desenvolupament Territorial 
Sostenible i amb especial atenció a les àrees rurals més vulnerables.

2. Aquesta llei és d’aplicació a les Àrees Rurals de Catalunya, enteses com aque-
lles vegueries, comarques o àrees geogràficament diferenciables que tenen una den-
sitat poblacional inferior a 300 habitants/Km2.

Article 2. Conceptes bàsics
A l’efecte d’aquesta llei, s’entén per: 
1. Equitat Territorial: s’entén per Equitat Territorial, en el marc d’aquesta llei, 

un accés igualitari, per a tots els territoris, als mateixos nivells de renda i de serveis 
públics.

2. L’Equitat Territorial com a dret: Totes les persones residents a Catalunya tenen 
dret a gaudir d’unes condicions d’accés equitatiu als mateixos nivells de renda i de 
serveis públics, amb independència del territori on resideixin. Correspon als poders 
públics garantir les condicions que fan possible l’exercici d’aquest dret.
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3. Desenvolupament Territorial Sostenible: el conjunt de mesures d’iniciativa pú-
blica, privada o comunitària orientades a la millora de les condicions de vida del 
conjunt de persones que habiten en un determinat territori sense comprometre les 
necessitats de les generacions futures.

Capítol II. Els objectius d’Equitat Territorial a les Àrees Rurals

Article 3. Catàleg d’Àrees Rurals
1. En base a la definició de l’article 1.2, el Departament de la Presidència o el 

Departament competent en matèria de desenvolupament rural elaborarà un Catàleg 
de les Àrees Rurals de Catalunya, tot delimitant-les cartogràficament.

2. Totes les Àrees Rurals de Catalunya hauran de tendir a complir amb els ob-
jectius fixats en els articles d’aquest capítol. El Govern de la Generalitat haurà de 
vetllar perquè així sigui.

Article 4. Accés a l’habitatge
1. Per tal de garantir l’accés a l’habitatge a les Àrees Rurals de Catalunya, els 

instruments de planificació de la política d’habitatge han de preveure els recursos 
necessaris per tal que el percentatge d’habitatge social a cadascuna de les Àrees Ru-
rals de Catalunya sigui igual o superior al de la mitjana catalana.

2. El Departament competent en matèria d’habitatge de la Generalitat de Cata-
lunya elaborarà un Pla per a rehabilitació d’habitatges i l’habitabilitat d’habitatges 
buits a les zones rurals amb l’objectiu de revertir les dinàmiques de despoblament.

Article 5. Accés als serveis sanitaris i farmacèutics
1. L’accés als serveis sanitaris bàsics ha d’estar garantit en totes les Àrees Rurals 

de Catalunya i els desplaçaments per accedir-hi han de ser viables i raonables. Per ga-
rantir-ho el Departament competent en matèria de salut de la Generalitat de Catalunya 
potenciarà el model d’hospitals de muntanya, intensificarà la col·laboració entre els 
centres hospitalaris de referència i els centres assistencials i hospitalaris de l’àmbit ru-
ral i elaborarà un Pla per a la Millora de l’Accessibilitat dels Serveis Sanitaris Rurals.

2. El temps d’espera per al servei d’atenció primària i per a les proves diagnòs-
tiques a les Àrees Rurals ha de tendir a ser igual al de la mitjana de Catalunya. No 
podrà ser, en cap cas, superior al 5% d’aquesta mitjana.

3. Totes les Àrees Rurals de Catalunya han de tenir garantit un servei d’ambu-
lància les 24 hores del dia i un servei de transport sanitari a la demanda per a pro-
fessionals i pacients.

4. El Departament competent en matèria de Salut adequarà el mapa de zones 
farmacèutiques a la realitat territorial del país i impulsarà, conjuntament amb els 
organismes competents, incentius per a l’establiment de farmàcies a les Àrees Ru-
rals de Catalunya.

Article 6. Accés als serveis educatius
1. L’accés als serveis educatius d’infantil, primària i secundària ha d’estar garan-

tit en totes les Àrees Rurals de Catalunya en condicions d’igualtat i inclusivitat. El 
Departament competent en matèria d’educació de la Generalitat de Catalunya rea-
litzarà, conjuntament amb els municipis de les diferents Àrees Rurals de Catalunya 
i la comunitat educativa, una planificació territorialitzada del mapa escolar que eviti 
la segregació i garanteixi en aquests territoris una previsió suficient i real de places 
a l’escola pública per a les diferents etapes educatives.

2. Tots els nuclis de població de les Àrees Rurals que no disposin d’un centre pú-
blic d’educació infantil, primària o secundària obligatòria han de tenir garantit l’ac-
cés amb transport públic i gratuït als respectius centres públics més propers.

3. La Generalitat de Catalunya bonificarà íntegrament el servei de menjador a 
totes les famílies d’Àrees Rurals que, per no disposar d’un centre educatiu públic 
corresponent a les etapes d’educació infantil, educació primària o educació secun-
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dària obligatòria al seu nucli de població, escolaritzin els seus fills o filles en escoles 
públiques d’un nucli de població proper.

4. El Departament competent en matèria d’educació de la Generalitat de Catalu-
nya garantirà l’accés a l’escolarització i atenció especialitzada a tot l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques resident a les Àrees Rurals de Catalunya, sense 
que això suposi cap tipus de sobre cost per a les seves famílies.

5. Les diferents Àrees Rurals de Catalunya tendiran a estructurar els seus serveis 
educatius mitjançant Zones Escolars Rurals.

6. El Departament competent en matèria d’educació de la Generalitat de Cata-
lunya impulsarà Plans Educatius Territorialitzats a totes les Zones Escolars Rurals 
de Catalunya.

7. La Generalitat de Catalunya crearà un sistema d’ajuts públics, universal i pro-
gressiu segons el nivell de renda, amb l’objectiu de cobrir les despeses de transport 
i allotjament dels i les estudiants d’estudis superiors que hagin de residir fora de llur 
domicili a causa dels estudis que cursen.

Article 7. Accés als serveis culturals
1. Totes les Àrees Rurals de Catalunya han de disposar dels següents serveis 

culturals bàsics dins la pròpia àrea: biblioteques, arxius, museus, sales de teatre i 
cinemes.

2. El Departament competent en matèria de cultura de la Generalitat de Catalu-
nya elaborarà un Pla d’Accés a la Cultura en zones rurals per tal de garantir i dina-
mitzar els serveis culturals a les diferents Àrees Rurals de Catalunya.

Article 8. Accés als serveis tecnològics
1. Totes les Àrees Rurals de Catalunya han de tenir garantida la cobertura de 

xarxes mòbils de banda ampla amb la millor tecnologia disponible.
2. L’accés a la fibra òptica ha d’estar garantit a tots els nuclis de població de totes 

les Àrees Rurals de Catalunya.
3. La Generalitat de Catalunya ha de desplegar la fibra òptica, incloent el darrer 

km, a tots els nuclis de població de més de 100 habitants abans del 31 de desembre 
de 2022 i a la resta de nuclis de població abans del 31 de desembre de 2023.

Article 9. Accés a la mobilitat
1. Tots els municipis o nuclis de població de més de 100 habitants han de tenir 

garantit un servei de transport públic, ja sigui amb una freqüència diària raonable o 
amb un sistema de transport a la demanda.

2. Tots els nuclis de població de més de 25 habitants han de tenir garantit l’accés 
rodat per mitjà de vies segures i amb un manteniment adequat.

3. El Departament competent en matèria de transport de la Generalitat de Ca-
talunya elaborarà un Pla de Mobilitat per a cadascuna de les Àrees Rurals de Ca-
talunya amb l’objectiu de garantir una mobilitat accessible, sostenible i segura, tot 
millorant la connectivitat dels diferents nuclis de població.

4. Cadascuna de les vegueries de Catalunya es dotarà d’una Autoritat Territori-
al de Mobilitat amb la finalitat de coordinar el transport públic de viatgers dins els 
respectius àmbits territorials.

5. El sistema tarifari del transport públic serà integrat i per a tota Catalunya. Les 
persones residents a les diferents Àrees Rurals de Catalunya podran beneficiar-se 
de bonificacions tarifàries.

Article 10. Accés als serveis energètics
1. El Departament competent en matèria d’energia de la Generalitat de Catalunya 

elaborarà un Pla d’Acció Energètica Sostenible per a cadascuna de les Àrees Rurals 
de Catalunya amb l’objectiu de garantir l’accés als serveis energètics bàsics i avançar 
cap a l’autosuficiència energètica.
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2. La planificació per part de la Generalitat de Catalunya d’infraestructures i 
instal·lacions energètiques a les Àrees Rurals de Catalunya haurà de comptar amb 
l’aprovació dels municipis afectats.

Article 11. Accés als serveis bancaris
L’Institut Català de Finances operarà com a banca pública comercial per tal de, 

entre d’altres, garantir la prestació de serveis bancaris de forma estable –amb pre-
sència permanent o intermitent– a tots els municipis de menys de 500 habitants i al 
conjunt de les Àrees Rurals de Catalunya.

Article 12. Dinamització econòmica i accés a l’ocupació
1. L’Administració de la Generalitat facilitarà el teletreball als seus treballadors 

i treballadores residents a les Àrees Rurals de Catalunya, sempre que el servei ho 
permeti i no afecti a l’atenció al públic.

2. El Govern de la Generalitat, amb la participació dels Departaments compe-
tents en matèria de promoció econòmica, treball, agricultura, ramaderia, pesca i 
alimentació i indústria, comerç i turisme, elaborarà un Pla de Dinamització Eco-
nòmica de les zones rurals amb l’objectiu de revitalitzar econòmicament i generar 
ocupació a les Àrees Rurals de Catalunya.

3. El model de desenvolupament econòmic de cadascuna de les Àrees Rurals de 
Catalunya haurà de respondre a les especificitats de cada territori i s’haurà de plani-
ficar des d’una perspectiva multisectorial, evitant l’abandonament del sector primari 
i promovent tant els sectors secundari i terciari com el teletreball.

4. Des del Departament competent en matèria de turisme de la Generalitat de 
Catalunya es fomentaran a les Àrees Rurals les activitats turístiques desestaciona-
litzades, sostenibles i vinculades als valors locals.

Article 13. Serveis ecosistèmics, ambientals i paisatgístics
1. Les Àrees Rurals de Catalunya desenvolupen un conjunt de serveis ecosistè-

mics, ambientals i paisatgístics que son essencials per al progrés i la sostenibilitat 
del conjunt del país.

2. Les Àrees Rurals de Catalunya tenen dret a rebre finançament pel manteni-
ment d’aquests serveis essencials. Una normativa específica concretarà els meca-
nismes de recaptació i distribució d’aquest finançament que, en tot cas, es destinarà 
al Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees Rurals previst en 
aquesta llei, inclòs el Fons de Foment del Programa d’Intervenció Integral per als 
territoris més vulnerables.

3. El Govern de la Generalitat vetllarà per a la preservació de la biodiversitat i de 
la riquesa natural, monumental i paisatgística de les zones rurals, doncs és un ele-
ment primordial per garantir el desenvolupament territorial sostenible de les Àrees 
Rurals de Catalunya.

4. El Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de 
Catalunya elaborarà un Pla d’Ordenació Paisatgística de les zones rurals, tot combi-
nant els usos agrícoles, ramaders i forestals amb l’objectiu de preservar la biodiver-
sitat i avançar cap a un model territorial sostenible i energèticament eficient.

Article 14. Ajudes i bonificacions als territoris amb despoblament
1. Aquelles Àrees Rurals o nuclis de població de menys de 500 habitants que 

perdin població de forma continuada durant 5 anys consecutius podran rebre ajudes 
directes i bonificacions en matèria fiscal.

2. Aquestes ajudes i bonificacions es concretaran en una normativa específica i 
podran dirigir-se tant als ajuntaments d’aquestes àrees com a les persones físiques 
que hi resideixin i a les persones jurídiques que hi tinguin el seu domicili social i la 
seu de l’adreça efectiva.

3. Quan les mesures s’adrecin a les persones físiques residents en aquestes àrees, 
s’entendran limitades sempre a aquelles persones físiques que compleixin el requisit 
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de residència efectiva, que implicarà romandre en els municipis en qüestió durant 
almenys 183 dies a l’any.

4. Quan les mesures s’adrecin a les persones jurídiques caldrà que constituei-
xi el seu objecte social la realització d’activitats econòmiques en l’àmbit geogràfic 
d’aquestes àrees i que almenys un administrador, o en el cas de les sucursals un re-
presentant legal, resideixi a aquestes àrees.

Capítol III. Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees 
Rurals

Article 15. Objecte i característiques del Pla
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya, entre les seves accions per desplegar 

l’Agenda Rural de Catalunya, elaborarà un Pla d’Equitat Territorial per al Desenvo-
lupament de les Àrees Rurals que tindrà caràcter de Pla Territorial Sectorial.

2. L’objectiu del Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees 
Rurals és eradicar les enormes desigualtats territorials que afecten les àrees rurals i 
despoblades de Catalunya, tot diversificant i dinamitzant l’economia rural amb cri-
teris de sostenibilitat i d’acord amb les característiques específiques de cada zona.

3. L’àmbit d’aplicació del Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les 
Àrees Rurals és tot el territori de Catalunya.

4. El Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees Rurals té una 
vigència màxima de 5 anys i pot ésser revisat o modificat pel Govern de la Genera-
litat a proposta del Conseller o la Consellera de la Presidència o del Conseller o la 
Consellera competent en matèria de desenvolupament rural d’acord amb els proce-
diments establerts en aquesta mateixa llei.

Article 16. Diagnosi sobre l’Equitat Territorial a Catalunya
El Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees Rurals partirà 

de l’elaboració d’una diagnosi sobre l’Equitat Territorial a Catalunya que, basant-se 
en els treballs de l’Agenda Rural de Catalunya i de forma territorialitzada a nivell 
comarcal, de vegueria i d’Àrees Rurals, contemplarà, com a mínim, els següents 
elements: 

a) Indicadors demogràfics, entre els quals: 
i. Taxa de despoblament
ii. Índex d’envelliment
iii. Índex de sobre-envelliment
b) Indicadors econòmics, entre els quals: 
i. Renda Familiar Bruta Disponible
ii. Taxa d’atur (total, juvenil i femení)
iii. Productivitat per sectors
c) Indicadors socials, entre els quals: 
i. Temps mitjà d’espera a l’Atenció Primària
ii. Fracàs escolar
iii. Accessibilitat dels habitatges de propietat i de lloguer
iv. Pobresa energètica
d) Indicadors de connectivitat, entre els quals: 
i. Percentatge de territori sense cobertura mòbil de banda ampla.
ii. Percentatge de territori sense accés a fibra òptica.
e) Indicadors ambientals, entre els quals: 
i. Indicadors ecològics del paisatge.
ii. Indicadors de contaminació ambiental.
iii. Indicadors d’eficiència energètica.
f) Anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) per al desen-

volupament territorial tant a nivell comarcal com a nivell de vegueria.
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Article 17. Documentació del Pla
El Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees Rurals es for-

malitza, com a mínim, mitjançant els documents següents: 
a) La diagnosi sobre l’Equitat Territorial a Catalunya, d’acord amb l’establert en 

l’article anterior.
b) Els objectius a assolir pel Pla en els diferents indicadors d’Equitat Territorial.
c) La memòria descriptiva i justificativa del Pla.
d) La coordinació amb els instruments de planificació previstos en el capítol 

II d’aquesta Llei i amb altres instruments de planificació territorial.
e) Les inversions a realitzar pels diferents Departaments de la Generalitat.
f) El Programa d’Intervenció Integral per als territoris més vulnerables.
g) L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.
h) L’Informe de Sostenibilitat Ambiental.

Article 18. Elaboració i tramitació del Pla
1. Correspon al Departament de la Presidència o al Departament competent en 

matèria de desenvolupament rural elaborar el Pla d’Equitat Territorial per al Desen-
volupament de les Àrees Rurals.

2. El Departament responsable de l’elaboració del Pla consultarà la idoneïtat 
del mateix als diferents organismes sectorials i territorials afectats, especialment 
aquells que formen part de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament 
Rural.

3. La tramitació del Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àre-
es Rurals es realitzarà seguint el procediment establert per a la tramitació dels Plans 
Territorials Sectorials.

4. L’aprovació del Pla d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees 
Rurals correspon al Govern de la Generalitat.

Capítol IV. Fons de Foment del Programa d’Intervenció Integral per als 
territoris més vulnerables

Article 19. Creació del Fons de Foment del Programa d’Intervenció 
Integral per als territoris més vulnerables.
Es crea el Fons de Foment del Programa d’Intervenció Integral per als territoris 

més vulnerables com un instrument financer de la Generalitat destinat al desenvo-
lupament integral i sostenible de les àrees rurals que, per llurs característiques, re-
quereixen una atenció especial de l’Administració, d’acord amb els criteris fixats per 
aquesta Llei i el reglament que la desenvolupa.

Article 20. Dotació del Fons
1. Poden rebre finançament del Fons els municipis, mancomunitats de munici-

pis i Consells Comarcals en l’àmbit d’actuació dels quals s’emplacen les àrees que 
compleixen la condició d’Àrea Rural d’Atenció Especial, d’acord amb els criteris 
establerts per l’article 20.

2. La participació en el Fons ha d’ésser sol·licitada pels municipis, mancomuni-
tats de municipis o Consells Comarcals d’acord amb el que estableix aquesta Llei i 
el reglament que la desenvolupa.

3. Les sol·licituds per rebre finançament del Fons poden ser presentades de forma 
individual per una única administració o de forma conjunta entre diferents adminis-
tracions de l’Àrea Rural d’Atenció Especial sol·licitant.

4. En el cas de sol·licituds conjuntes caldrà crear un Òrgan Gestor amb participa-
ció de totes les administracions sol·licitants.

Article 21. Definició d’Àrees Rurals d’Atenció Especial
1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per Àrea Rural d’Atenció Especial, la co-

marca, vegueria o àrea rural geogràficament diferenciable que, tenint una densitat 
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poblacional inferior a 300 habitants/Km2, es troba, o es pot trobar si no s’hi actua, 
en alguna de les situacions següents: 

a) Una problemàtica demogràfica causada per la pèrdua de població i/o pel seu 
envelliment.

b) Un empobriment de la seva població, essent la renda bruta familiar disponible 
inferior a la mitjana de Catalunya.

c) Una problemàtica de desenvolupament econòmic, amb uns nivells de produc-
tivitat bruta per habitant inferiors als de la mitjana de Catalunya.

d) Una problemàtica de vulnerabilitat ambiental o paisatgística com a conse-
qüència dels canvis experimentats en el conjunt de les dinàmiques socials, econò-
miques i demogràfiques del territori en qüestió.

2. Les Àrees Rurals d’Atenció Especial poden o no coincidir amb la delimitació 
cartogràfica del catàleg d’Àrees Rurals de la Generalitat de Catalunya previst en 
l’article 6.

3. Els criteris d’avaluació objectiva de les situacions que especifica l’apartat 1 
s’han d’establir per reglament.

Article 22. Prioritat en el finançament
Entre les àrees rurals que compleixen les condicions per a ésser considerats Àre-

es Rurals d’Atenció Especial als efectes d’aquesta Llei, es dóna prioritat per a rebre 
finançament del Fons a les actuacions que s’apliquin en algun dels àmbits territo-
rials següents: 

a) Les àrees amb una densitat demogràfica inferior als 100 habitants per Km2.
b) Les àrees de muntanya.
c) Les Reserves de la Biosfera.

Article 23. Projectes d’Intervenció Integral
1. Les administracions que, de forma individual o conjunta, sol·licitin el finan-

çament del Fons hauran de presentar un Projecte d’Intervenció Integral elaborat a 
través d’un procés de participació ciutadana i amb un calendari d’execució d’entre 
3 i 5 anys.

2. Els Projectes d’Intervenció Integral han de contenir, com a mínim: 
a) Memòria metodològica i participativa de com s’ha elaborat el projecte.
b) Delimitació de l’àrea en què es vol intervenir.
c) Descripció de la situació social, econòmica i ambiental que té la zona.
d) Proposta d’actuació, detallant cadascuna de les intervencions previstes.
e) Valoració de la necessitat de l’actuació i els requeriments de manteniment.
f) Calendari de desplegament.
g) Recursos previstos, amb l’aportació que es proposa de cada Administració.
h) Marc institucional i de participació ciutadana per al desplegament del projecte.
3. Els Projectes d’Intervenció Integral han d’indicar si hi ha altres intervencions 

públiques en curs o projectades en el mateix àmbit.
4. Els Projectes d’Intervenció Integral han de tenir per objectiu el desenvolupa-

ment territorial sostenible de l’Àrea Rural sobre la que s’intervé i han de preveure 
intervencions en almenys quatre dels següents camps, sens perjudici que puguin in-
corporar actuacions en d’altres àmbits: 

a) Demografia i cicles de vida
b) Habitatge
c) Promoció econòmica i ocupació
d) Educació i formació
e) Indústria
f) Sector primari
g) Noves tecnologies
h) Emancipació de la dona al món rural
i) Transició ecològica
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j) Gestió paisatgística, gestió forestal i gestió marítima

Article 24. Procediment
1. El procediment i els requisits per a participar en el Fons i fer-ne efectives les 

aportacions als projectes seleccionats s’han d’establir per reglament.
2. El reglament ha d’establir, com a mínim, que el Departament de la Presidència 

o el Departament competent en matèria de desenvolupament rural publiqui anual-
ment l’inici del procediment, la documentació que els municipis han de presentar 
juntament amb la sol·licitud de participació en el Fons i els criteris motivats per a 
l’avaluació objectiva de les sol·licituds que es presentin.

3. Les administracions que poden rebre finançament del fons poden sol·licitar l’as-
sistència tècnica de l’Administració de la Generalitat per a elaborar els projectes que 
han de presentar, i també per a executar-los en el cas que obtinguin finançament del 
Fons.

4. La percepció de finançament del Fons és compatible amb la percepció de sub-
vencions procedents d’altres fonts públiques o privades per a l’execució dels matei-
xos projectes, sempre que el finançament percebut no en superi el cost total.

Article 25. Determinació dels projectes a finançar
1. Les sol·licituds de participació en el Fons seran examinades per una comis-

sió integrada per persones en representació de l’Administració de la Generalitat, de 
l’Administració local i dels sectors afectats. Després de l’anàlisi de les sol·licituds 
presentades, la comissió farà una proposta d’adjudicació del Fons.

2. La composició i el règim de funcionament d’aquesta comissió es determina 
per reglament, amb criteris de paritat de gènere i prèvia consulta a les entitats repre-
sentatives dels ens locals. La majoria dels membres de la comissió han de corres-
pondre a la Generalitat de Catalunya i la representació dels ens locals no pot ésser 
inferior a les dues cinquenes parts del total.

3. Durant el procés d’adjudicació, si la comissió ho creu necessari pot demanar 
informació complementària als sol·licitants i, si escau, proposar ajustaments o addi-
cions als projectes presentats, que els sol·licitants han d’acceptar.

4. La comissió eleva la proposta de resolució definitiva al Conseller o la Conse-
llera responsable de la convocatòria, que resol quins projectes poden ésser finançats 
pel Fons i per quina quantia. Si aquesta resolució introdueix cap variació respecte a 
la proposta de la comissió, ho ha de fer d’una manera raonada.

Article 26. Finançament
1. La contribució del Fons al finançament de les actuacions resoltes s’estableix en 

cada cas i ha de representar com a mínim el 50% del pressupost global del projecte, 
d’acord amb els criteris que es determinin en la convocatòria corresponent.

2. La contribució a què es refereix l’apartat 1 pot consistir en aportacions de 
caràcter econòmic o bé en la pràctica per l’Administració de la Generalitat o pels 
seus ens vinculats d’actuacions materials o de prestació de serveis compresos en el 
projecte.

Article 27. Execució dels projectes
1. Correspon a les administracions sol·licitants l’execució de les actuacions per 

les quals han rebut una aportació econòmica del Fons, directament o indirectament, 
mitjançant qualsevol de les fórmules establertes per la normativa vigent.

2. Cadascuna de les actuacions finançades s’ha d’executar en un termini màxim 
de quatre anys.

Article 28. Avaluació i seguiment dels projectes
1. Per a cada un dels projectes que tenen finançament del Fons s’ha de crear un 

Comitè d’Avaluació i Seguiment, integrat per representants de l’Administració de la 
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Generalitat i de les Administracions sol·licitants, i per representants del teixit asso-
ciatiu i dels agents econòmics i socials del territori en qüestió.

2. La composició i les funcions dels comitès d’avaluació i seguiment, i la periodi-
citat amb què s’han de reunir, s’han d’establir per reglament, amb criteris de paritat 
de gènere, i tenint en compte que durant l’execució del projecte els comitès d’ava-
luació i seguiment han de fer, com a mínim, tres reunions l’any, i que les Adminis-
tracions sol·licitants han de presentar un informe de desenvolupament del projecte 
cada semestre.

3. S’establirà per reglament els supòsits en què es poden acordar pròrrogues per 
a l’execució del projecte i les causes que, d’acord amb la legislació vigent en matèria 
de finances públiques, poden donar lloc al cessament del finançament o a l’obligació 
de retornar els fons percebuts.

4. Un cop finalitzada l’actuació, el comitè d’avaluació i seguiment ha d’elaborar 
un informe d’avaluació final per incorporar-ne l’experiència al conjunt dels progra-
mes en curs.

Disposicions finals

Primera. Desplegament pressupostari
Aquesta Llei té un desplegament pressupostari pluriennal. Les previsions de les 

convocatòries d’ajuts tenen una vigència inicial de cinc anys. Al final d’aquest perío-
de s’ha de fer una avaluació dels objectius assolits i de les necessitats de continuïtat, 
sens perjudici de les actuacions en curs.

Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 
càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produirien efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponents a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Segona. Desplegament i aplicació
1. S’autoritza el Govern de la Generalitat per a dictar les normes necessàries per 

al desplegament d’aquesta Llei. Així mateix, s’autoritza el Conseller o la Consellera 
de la Presidència i al Conseller o la Consellera competent en matèria de desenvolu-
pament rural per a fer les convocatòries i dictar altres mesures d’aplicació d’aquesta 
Llei.

2. El Govern de la Generalitat, el Conseller o la Consellera de la Presidència i 
el Conseller o la Consellera competent en matèria de desenvolupament rural han 
d’adoptar les disposicions necessàries per a desplegar i aplicar aquesta Llei en el 
termini màxim de sis mesos des que entri en vigor.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de març de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP
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Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 
creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen el medi 
ambient
202-00040/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 44861, 46309 i 46356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.04.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Lucas Ferro Solé, diputat, Joan Carles Gallego i 

Herrera, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem del Grup Parlamenta-
ri d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 138.2 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent i sol·liciten que es 
tramiti pel procediment de lectura única: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 
creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient

Exposició de motius
Aquesta Llei en relació a les mesures fiscals tenia dos grans reptes, la creixent 

desigualtat econòmica i els greus problemes mediambientals. Amb aquesta Llei es 
pretén garantir un determinat nivell de recursos, tot augmentant la progressivitat del 
sistema fiscal i afavorir un creixement econòmic solidari i sostenible.

Com s’indicava a la pròpia l’exposició de motius: «la política fiscal té per objec-
tiu fer-hi front en la mesura que els condicionants normatius, tècnics i econòmics li 
ho permeten, en la línia dels objectius fixats en l’Agenda 2030 de Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Unides. En aquest sentit, les mesures fiscals que acompa-
nyen els pressupostos de la Generalitat per al 2020 pretenen garantir un determinat 
nivell de recursos, tot augmentant la progressivitat del sistema fiscal i afavorint un 
creixement econòmic sòlid i sostenible».

La invasió de Ucraïna per part de Rússia està impactant fortament l’economia 
global. L’increment de preus dels combustibles, matèries primeres, el trencament 
de la cadena de subministraments i l’alentiment del comerç global estan obrint l’es-
cenari d’una nova crisi econòmica a l’Estat i a Catalunya que ja està començant a 
afectar les famílies i empreses.

El preu de llum esta en un record històric 442,54 euros el megawatt hora (MWh). 
Aquest passat mes de febrer el preu mitjà de la llum al mercat regulat va ser de 201 
euros, quan el mateix mes del 2021 va ser de 28,50 euros.

Els guanys de les grans elèctriques es van multiplicar per tres el 2021. Repsol, 
Endesa, Iberdrola i Naturgy van tancar el 2021 amb un benefici net conjunt d’11.054 
milions d’euros, un 226% més que el 2020, quan va ser de 3.388 milions d’euros. 
Val a dir que en tots els casos han crescut més els beneficis que el volum de factura-
ció, que va augmentar «només» un 33% respecte a l’any anterior.

Aquesta crisis econòmica i ambiental ha deixat de manifest la necessitat d’acce-
lerar, d’una banda, la posada en marxa de l’Energètica Pública Catalana i la dina-
mització de les comunitats energètiques per contribuir a un nou model energètic més 
sostenible i menys dependent dels combustibles fòssils; i d’altre protegir a les famí-
lies perquè puguin afrontar la pujada de la llum i paral·lelament, davant d’aquesta 
emergència, hem d’assegurar que la crisi la pagui qui més té.

El capítol VIII de l’esmentada Llei crea l’impost sobre les instal·lacions que inci-
deixen en el medi ambient. El tribut, de caràcter finalista, grava la incidència, l’alte-
ració o el risc de deteriorament que ocasiona sobre el medi ambient la realització de 
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les activitats que hi queden subjectes, mitjançant les instal·lacions i altres elements 
patrimonials afectes a aquestes, amb la finalitat de contribuir a compensar la socie-
tat del cost que suporta i frenar el deteriorament de l’entorn natural.

D’acord amb l’esperit de la Llei, entenem que davant de l’augment del preu del 
cost de l’energia i l’augment dels beneficis de les grans empreses elèctriques justifica 
un augment de la quota tributaria de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen 
en el medi ambient i que la compensació del cost social al que es fa referencia a l’art. 
1 ha d’incloure al cost que els usuaris han de suportar degut a aquesta crisis, i que no 
afecta a les grans elèctriques que han vist incrementar els seus beneficis.

Per aquesta raó entenem que la finalitat de l’impost ha de ser també ajudar a les 
famílies a afrontar aquest pujada de la llum mitjançant l’ampliació del bo social i 
tèrmic a més sectors.

Per tot plegat, aquesta llei pretén modificar dos articles del capítol VIII de la 
Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sec-
tor públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient que tenen per objecte, establir la naturalesa, objecte i afectació i finalitat de 
l’impost i la quota tributaria del mateix.

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 
creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient

Article 1
En referència a la Naturalesa, objecte i afectació parcial de l’impost es modifica 

l’apartat 2 i s’afegeix una lletra c) a l’apartat 4 de l’article 8 de la Llei 5/2020 del 29 
d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, que resta 
redactat de la manera següent: 

Article 8. Naturalesa, objecte i afectació parcial de l’impost
1. L’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient és un tribut 

propi de la Generalitat de Catalunya.
2. Aquest impost grava la incidència, l’alteració o el risc de deteriorament que 

ocasiona la realització de les activitats a què fa referència l’article 9 sobre el medi 
ambient a Catalunya, mitjançant les instal·lacions i altres elements patrimonials 
afectes a aquestes, amb la finalitat de contribuir a compensar la societat del cost que 
suporta així com compensar als usuaris que pateixen l’impacte dels preus de l’ener-
gia i frenar el deteriorament de l’entorn natural.

3. Als efectes de l’impost, es considera element patrimonial afecte qualsevol ti-
pus de bé, instal·lació o estructura que es destini a les activitats de producció, emma-
gatzematge, transformació i transport efectuat per elements fixos del subministra-
ment d’energia elèctrica, i també els elements fixos de les xarxes de comunicacions 
telefòniques o telemàtiques, i que es troben situats a Catalunya.

4. S’afecten parcialment els ingressos derivats de l’impost en els termes següents: 
a) El 20% dels ingressos relacionats amb les activitats de transport d’energia 

elèctrica efectuada pels elements fixos del subministrament d’energia elèctrica han 
de finançar mesures i programes de caràcter mediambiental, de transició energètica 
i de desenvolupament i millorament de les zones afectades per l’impacte ambiental 
de la producció d’energia elèctrica.

b) El 20% dels ingressos relacionats amb l’activitat de transport de telefonia efec-
tuada pels elements fixos, i també l’activitat d’allotjament i gestió d’elements radi-
ants per al transport de les comunicacions electròniques efectuades pels elements fi-
xos que configuren les diferents xarxes han de finançar programes de desplegament 
de xarxes de comunicacions electròniques en zones rurals i programes sectorials 
d’impuls de les tecnologies de la informació i la comunicació en aquestes zones.
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d) El 33% dels ingressos relacionats amb les activitats de transport d’energia 
elèctrica efectuada pels elements fixos del subministrament d’energia elèctrica han 
de finançar mesures per garantir el consum energètic a les persones en situació de 
necessitat.

Aquest fons està adscrit al departament competent en matèria de drets socials.

Article 2 
En referència a la Quota tributaria es modifica la lletra a) i b) de l’apartat 1 i 

l’apartat 3 de l’article 14 de la de la Llei 5/2020 del 29 d’abril, de mesures fiscals, fi-
nanceres, administratives i del sector públic, que resta redactat de la manera següent: 

Article 14. Quota tributària
1. En el cas d’activitats de producció, emmagatzematge o transformació d’ener-

gia elèctrica, el tipus de gravamen és de: 
a) 0,0067 euros per kWh, amb caràcter general.
b) 0,0013 euros per kWh, en el cas que l’activitat sigui efectuada per instal·la-

cions de cicle combinat.
2. En cas d’inici o cessament de l’activitat, la quota tributària resulta de prorrate-

jar l’import anual pel nombre de dies del període impositiu en què s’ha dut a terme 
l’activitat.

3. El tipus de gravamen en el cas de transport d’energia elèctrica és de 532 euros 
per cada quilòmetre de longitud en tensió igual o superior a 30 kV i inferior a 110 
kV; 931 euros per cada quilòmetre de longitud en tensió igual o superior a 110 kV 
i inferior o igual a 220 kV, i 1.596 euros per cada quilòmetre de longitud en tensió 
superior a 220 kV. En cas que una mateixa línia de transport d’energia elèctrica dis-
posi de diversos circuits amb nivells de tensió diferents, la quota tributària serà la 
corresponent al nivell de tensió superior.

4. El tipus de gravamen en el cas de l’activitat de transport de telefonia o telemà-
tica efectuada pels elements fixos és de 700 euros per cada quilòmetre de longitud 
de cable aeri.

5. El tipus de gravamen en el cas de l’activitat d’allotjament i gestió d’elements 
radiants pel transport de les comunicacions electròniques és de 700 euros per torre 
de telecomunicacions.

6. Els tipus de gravamen establerts pels apartats 3, 4 i 5 també s’apliquen en el 
cas que la instal·lació o els elements fixos estiguin en desús.

Disposició final
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produirien efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponents a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 21 de març de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP ECP
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la taula de treball sobre les persones 
desaparegudes sense causa aparent
250-00575/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 44250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.04.2022

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

González, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat, Mario García Gómez, diputat 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la taula de treball sobre persones desaparegudes sense causa aparent, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
En la dotzena legislatura, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar, per una-

nimitat, la Moció 86/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de la 
gestió de la desaparició de persones i del suport a llurs familiars.

En el darrer dels punts de la Moció que es va aprovar per unanimitat es deia 
«Crear una Comissió Interdepartamental o d’una Taula de Treball, integrada com a 
mínim per representants dels Departaments d’Interior, Justícia, Salut, Treball, Afers 
Socials i Famílies i Educació que, amb la col·laboració de les Associacions de Fa-
miliars de Persones Desaparegudes, abordi d’una manera transversal i integral tota 
la problemàtica derivada de la desaparició d’una persona i el suport i assessorament 
als seus familiars des dels punts de vista jurídic, psicològic i social.» 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Aprovar, en el termini màxim d’un mes, la creació de la taula de treball sobre 

persones desaparegudes sense causes aparents.
2. Convocar, en el termini màxim de tres mesos, la sessió constitutiva de la tau-

la de treball sobre persones desaparegudes sense causes aparents, i s’aporti per a la 
primera sessió un esborrany de reglament de funcionament de la taula, així com les 
actes de reunions que s’hagin realitzat de la Comissió Interdepartamental.

3. Convocar a la primera reunió de la taula de treball a què fan referència els dos 
primers punts d’aquesta resolució, els Consellers o Conselleres titulars dels Depar-
taments d’Interior, Justícia, Salut, Drets Socials i Educació, el cap de l’àrea d’inves-
tigació de la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra, 
representants de les Associacions de Familiars de Persones Desaparegudes i un re-
presentant de cadascun dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

4. Entregar, amb una antelació mínima de set dies, a cadascun dels membres de 
la taula, un dossier comprensiu dels casos de persones desaparegudes oberts, on hagi 
transcorregut un temps superior a un mes des de la data de la denúncia i una còpia 
dels protocols d’actuació en cas de persones desaparegudes sense causa aparent.

Palau del Parlament, 28 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, Oscar Aparicio Pedrosa, Mario García Gómez, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la reducció de l’impacte del cost de la 
conciliació en la vida laboral
250-00576/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.04.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Joan Gar-

cía González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo es-
tablecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución para reducir el impacto del coste de la conciliación en la 
vida laboral de las personas, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i 
Treball, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 23 de marzo es el Día de la Conciliación. La asociación por la conciliación 

«Yo No Renuncio», que lucha por visibilizar el problema social de la falta de conci-
liación en España y la consecuente penalización de la mujer en el mercado laboral, 
ha publicado en 2022 en su reciente estudio sociológico de «El coste de la concili-
ación» los resultados de una encuesta en que las principales conclusiones han sido 
que el valor de los cuidados es incalculable, pero el coste lo están pagando aún las 
mujeres. Tal y como recoge el informe, «Cuando hablamos del coste de la concilia-
ción lo primero que aparece en las mesas de debate es lo que nos cuestan las escue-
las infantiles o la contratación de cuidadores profesionales. Pero ese no es el úni-
co coste, porque entonces habría una solución directa a este problema social, que 
sería: conseguir por fin la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que es 
una medida necesaria y urgente. Pero por desgracia, a día de hoy, la conciliación no 
tiene una única solución, sino muchas que deberían estar bajo un Pacto Nacional de 
Conciliación, como venimos exigiendo años.» Es necesario garantizar y promover 
desde la Administración pública la conciliación laboral y familiar a través de la cor-
responsabilidad institucional, y para nivelar la desigualdad entre hombres o mujeres 
es imprescindible dotar de suficientes recursos económicos a las escuelas infantiles 
y las residencias de mayores, para que las personas trabajadoras tengan ese apoyo.

El alto coste de la conciliación sigue recayendo en las mujeres, tanto económico 
(por ralentizar o parar la carrera profesional –y el salario– al asumir obligaciones de 
cuidados, sea de hijos o de personas mayores), como emocional y social. Y el cos-
te es aún mayor en aquellos casos en que las mujeres son trabajadoras autónomas, 
dado que un parón en su actividad laboral supone, en muchos casos, la pérdida de 
clientes y de facturación, hecho que pueden constatar los autónomos el primer tri-
mestre posterior a volver a trabajar tras una baja laboral por maternidad o cuidados.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciutadans creemos que es necesario ofrecer 
soluciones para que aquellos que se han pasado su vida trabajando, creando valor y 
empleo, no se vean en una situación de vulnerabilidad cuando tengan que atender a 
su familia a costa de su posición en el mundo laboral.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña constata que la falta de medidas de conciliación ti-

ene un coste, tanto económico como laboral, emocional y social, y que los recursos 
actuales son insuficientes para lograr una conciliación efectiva que no perjudique la 
carrera profesional de quienes la ponen en práctica.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
a. Instar al Gobierno de España a la formalización de un Pacto Nacional para la 

conciliación y la racionalización de horarios.
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b. Convocar el Consell Català del Treball Autònom para que elabore propuestas 
fruto del consenso entre los diferentes agentes implicados en perspectiva de género 
y mujeres para paliar el coste actual de la conciliación para las mujeres en el merca-
do laboral, y pueda defenderlos en el marco del Consejo del Trabajo Autónomo, tal 
como regula el artículo 22 de la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo.

c. Crear una línea específica de subvenciones para paliar la disminución de fac-
turación de trabajadores autónomos derivada de parones en la carrera profesional 
por motivo de maternidad, paternidad, enfermedad, cuidados, acoso sexual, violen-
cia machista y cualquier otra que suponga un permiso reconocido legalmente. A su 
vez, se realizarán campañas informativas para que los trabajadores autónomos que 
se encuentren en esta situación conozcan los trámites y criterios de actuación que 
deben seguir.

d. Crear una bolsa de ocupación en el SOC, ordenada por perfiles, para facilitar 
que los trabajadores autónomos puedan contratar substitutos durante el tiempo de 
baja por motivo de maternidad, paternidad, enfermedad, cuidados, acoso sexual, vio-
lencia machista y cualquier otra que suponga un permiso reconocido legalmente para 
no interrumpir su actividad durante el tiempo de ausencia en el mercado laboral.

e. Aumentar la dotación de recursos para la educación infantil (escuelas infanti-
les) y para la atención a la dependencia (como residencias y centros de día), que en 
la actualidad son insuficientes y cuya infrafinanciación supone una carga para las 
personas que acaban dedicando su tiempo personal al trabajo de los cuidados de la 
familia.

f. Facilitar las herramientas informáticas correspondientes para hacer de los trá-
mites anteriores sean ágiles y de fácil acceso para los ciudadanos.

g. Establecer incentivos para aquellas empresas, y especialmente pymes, micro-
empresas y autónomos, que faciliten a sus trabajadores acogerse a reducciones de 
jornada, flexibilización de horarios o teletrabajo para el cuidado de los hijos o de 
familiares con dependencia.

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Joan García González, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la gestió del Banc d’ADN de Catalunya 
per a adaptar-lo als casos de sostracció de nadons d’acord amb la 
Llei 16/2020, de la desaparició forçada de menors a Catalunya
250-00577/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 44864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.04.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Ferran Pedret i 

Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la gestió del Banc d’ADN de Catalunya per adaptar-lo 
als casos de sostracció de nadons d’acord amb la Llei 16/2020, del 22 de desembre, 
de la desaparició forçada de menors a Catalunya, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Fa poc més d’un any va entrar en vigor la Llei 16/2020, del 22 de desembre, de 

la desaparició forçada de menors a Catalunya, en virtut de la qual es va donar un 
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pas endavant en la regulació de la protecció, reparació i dignificació de les víctimes 
en aquest àmbit.

Aquesta llei crea una base de dades d’identificadors d’ADN, de caràcter gratuït, 
amb tota la informació rellevant relacionada als fets que són objecte de la mateixa. 
No obstant, igual que ocorre amb l’Oficina de la Víctima de la Desaparició Forçada 
de Menors de Catalunya, no consta la posada en marxa d’aquesta iniciativa per part 
del Govern.

A més a més, la llei esmentada recull a la seva Disposició addicional cinquena 
un programa de recerca «dedicat a l’anàlisi històrica, científica, arxivística i social 
del fenomen de la desaparició forçada de menors i del període corresponent, que els 
documenti i que estableixi patrons que connectin amb investigacions judicials i po-
licials, consultes, denúncies i víctimes».

D’acord amb l’exposat anteriorment i amb els principis de reconeixement del dret 
a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, la llei 16/2020 pro-
porciona una sèrie de recursos necessaris i eficients per a que les víctimes puguin fer 
valer els seus drets, però aquests instruments normatius han d’estar gestionats per 
l’administració pública competent.

A títol d’exemple, fa uns mesos la Generalitat Valenciana va posar en marxa un 
sistema de crida a les persones afectades per casos de bebès robats amb la finalitat 
de formar part del banc d’ADN, i per aquesta via posar en coneixement de les vícti-
mes les dades que buscaven. Tot això amb la cooperació de les entitats especialistes 
en aquesta matèria, el laboratori públic Fisabio i la Universitat de València.

Així, en tant que són els poders públics els responsables d’actuar davant la situa-
ció de desemparament en la que es troben les víctimes de la desaparició forçada de 
menors durant el període estimat de 1940 a 1996, el Govern ha d’actuar en conse-
qüència i agilitzar les actuacions per respondre a aquestes necessitats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Dur a terme les actuacions necessàries per facilitar l’accés de les víctimes de 

desaparició forçada de menors, en els termes descrits per la Llei 16/2020, de 22 de 
desembre, al Banc d’ADN creat a Catalunya per gestionar la identificació de restes 
trobades en fosses comunes de la Guerra Civil i la Dictadura.

2. Fer una crida, dins el primer semestre de l’any 2022, a la recollida de mostres 
d’ADN de totes aquelles persones víctimes de desaparició forçada de menors, en els 
termes descrits per la Llei 16/2020, de 22 de desembre.

3. Comunicar i fer partícips a les entitats especialistes en sostracció de menors 
durant el període estimat de 1940 a 1996 per la posada en marxa d’aquests sistema 
per tal que puguin fer de vincle entre les víctimes i l’administració pública.

4. Posar en marxa, dins el primer semestre del 2022, l’Oficina de la Víctima de 
la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya.

5. Aprovar les normes necessàries per al desenvolupament de la Llei 16/2020, de 
22 de desembre, en el termini de 3 mesos.

Palau del Parlament, 21 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Ferran Pedret i Santos, 

diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’acabament dels talls de llum al barri de 
Culubret, de Figueres
250-00578/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44871 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.04.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para 
acabar con los cortes de luz del barrio del Culubret de Figueres, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió d’Acció Climàtica, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En algunas de las calles del barrio del Culubret en la zona noroeste de Figueres, 

capital del Alt Empordà, se palpa degradación y dejadez de sus espacios públicos. 
La mayoría de vecinos están cansados y hartos, no solamente de la pérdida de ca-
lidad de vida y los problemas de convivencia, sino también de un problema sobre-
venido: los cortes de luz constantes, y en ocasiones diarios, que desde hace más de 
una década sufren.

Desde 2018 a la actualidad se han registrado en el barrio del Culubret de Figue-
res 1.127 incidencias que han supuesto el corte del fluido eléctrico. Esta situación 
no es nueva y se repite de forma recurrente desde hace trece años, aunque a lo largo 
de los últimos cinco años se ha intensificado. En excesivas ocasiones la luz se corta 
cinco o seis veces al día, muchas veces estos cortes se alargan tres y cuatro horas, 
pero en ocasiones llegan a alcanzar las siete y ocho horas sin suministro.

Estos reiterados y constantes cortes del fluido eléctrico complican el día a día 
de los vecinos que se ven privados de poder realizar su vida con normalidad. Los 
cortes de energía eléctrica no solo les impide ver la televisión, o les obliga a estar 
a oscuras durante la noche, sino que la electricidad es indispensable para conser-
var alimentos, cocinar, tener sus hogares calientes, mantener en funcionamiento un 
respirador o un sinfín de situaciones donde el suministro eléctrico que convierte en 
indispensable para la vida.

La gravedad de esta situación es insostenible, pero lamentablemente no se redu-
ce al barrio del Culubret de Figueres. También se producen importantes fallos en el 
sistema de suministro eléctrico en otros barrios de Cataluña como el de Sant Roc 
(Badalona) o Font de la Pólvora (Girona) que ponen en una situación crítica a miles 
de familias.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Expresar el apoyo del Parlament de Cataluña a los vecinos de Figueres, espe-

cialmente a los del barrio del Culubret, y todos los ciudadanos de municipios y bar-
rios de Cataluña que sufren cortes de suministro eléctrico sistemáticos y constantes 
en sus viviendas.

2. Elaborar, en el plazo máximo de 3 meses, un informe sobre todas las ciu-
dades, municipios o barrios de Cataluña afectados por cortes de fluido eléctrico 
sistemáticos y constantes. El informe detallará como mínimo la gravedad de las 
afectaciones, estado actual de la red eléctrica, años que hace que se produce esa si-
tuación, número de cortes anuales registrados, ciudadanos afectados por estas ano-
malías, grado de fraude eléctrico y aquellas otras situaciones que puedan resultar de 
interés para la realización del informe.
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3. Elaborar, en el plazo máximo de 3 meses, un informe sobre las medidas cor-
rectoras adoptadas en cada una de las ciudades, municipios o barrios de Cataluña 
afectados por cortes de suministro eléctrico sistemáticos y constantes. Así mismo, 
el informe detallará las medidas y acciones que se deben implementar para corregir 
las deficiencias y asegurar el suministro eléctrico a los ciudadanos afectados.

4. Exigir a Endesa Energía y a Red Eléctrica Española la elaboración de una au-
ditoría sobre el estado de la red eléctrica de la zona noroeste de la ciudad de Figu-
res, especialmente de los barrios del Culubret y Sant Joan, para determinar el estado 
actual de la red y el grado de fraude eléctrico.

5. Exigir a la compañía suministradora que asegure el abastecimiento correcto de 
fluido eléctrico en el barrio del Culubret y tome todas las medidas correctoras opor-
tunas para terminar con los sistemáticos cortes de fluido eléctrico que se producen.

Palacio del Parlamento, 28 de marzo de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta, GP Cs

Proposta de resolució sobre la creació d’un servei d’assistència i 
assessorament telefònic als afectats per l’ocupació d’habitatges
250-00579/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 44889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.04.2022

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

to, Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la creación de un servicio de 
asistencia y asesoramiento telefónico a los afectados por la okupación, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
De enero a septiembre de 2021 las okupaciones de viviendas crecieron un 18% 

en España contabilizándose 13.389 casos, según el último dato registrado por el Mi-
nisterio del Interior. Cataluña sigue a la cabeza de todas las comunidades autónomas 
con 5.689 okupaciones en ese período, el 42% del total, un dato que cuadruplica al de 
la Comunidad de Madrid (1.282 casos) y casi triplica el de Andalucía (1.994 casos).

La serie histórica comienza en 2015, cuando en España se contabilizaban 10.376 
ocupaciones de vivienda ilegales, de ellas 3.950 en Cataluña, es decir, el 38% del 
total, cuatro puntos menos que en la actualidad. En 2020, último año con cifras cer-
radas, esta región tenía 6.647 casos, es decir, experimenta un incremento del 68% 
en cinco años.

Dentro de Cataluña, destaca el dato de la provincia de Barcelona, la más poblada 
de las cuatro provincias, ya que suma 4.229 okupaciones entre enero y septiembre 
de 2021, esto es, el 74% de todos los hechos de los que se tiene conocimiento en esta 
comunidad autónoma.

Más allá de los datos estadísticos, nos enfrentamos a un grave problema humano.
La okupación de viviendas, al amparo del espacio de impunidad que la actual 

legislación ha generado, ha atraído a la delincuencia, que ve en este fenómeno una 
oportunidad de negocio ilegal sin riesgos.

La extorsión a los propietarios, el disfrute de propiedades ajenas cargando el cos-
te a los propietarios y el uso de viviendas okupadas para la realización de activida-
des delictivas son fuente de ingresos de delincuentes y mafias.
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La convivencia vecinal está quedando destruida en nuestros barrios por la pre-
sencia obligada de delincuentes que se dedican a okupar para, entre otras activida-
des, disponer de centros de distribución de drogas.

Los vecinos sufren los actos incívicos, muchas veces intimidatorios y violentos, 
de quienes consideran que pueden tomar los recursos de la sociedad sin respetar los 
derechos de las personas que comparten espacio en esos edificios.

Familias con hijos y personas mayores viven asustadas ante la presencia de qui-
enes rechazan la convivencia imponiendo una coexistencia basada en la ley del más 
fuerte.

El desamparo de las víctimas de la okupación es completo. La Administración 
les ignora, cargando sobre ellos el coste de proporcionar soluciones habitacionales 
que las instituciones no están proporcionando.

La gravedad de la situación hace preciso poner a disposición de la ciudadanía 
un servicio ágil y eficaz de atención a los afectados por la okupación, que permi-
ta unificar y coordinar las acciones dirigidas a combatir la ocupación de viviendas 
tanto públicas como privadas. Este servicio podría prestarse desde la Consejería 
de Interior o desde el cuerpo de Mossos d’Esquadra, integrado por especialistas de 
la propia Consejería o del propio cuerpo policial, por lo que no supondría un coste 
económico añadido.

El referido servicio deberá coordinarse con el servicio de atención telefónica de 
llamadas de urgencia 112, a fin de asesorar e informar a los catalanes sobre cómo 
y dónde denunciar una okupación ilegal con rapidez y mayor eficacia y dar aviso 
urgente a las fuerzas y cuerpos de seguridad (mossos d’esquadra y policías locales) 
para que intervengan de forma inmediata.

Por tanto, la idea de este servicio es triple: que los ciudadanos cuenten con el de-
bido asesoramiento y asistencia ante un caso de okupación ilegal. Que los cuerpos 
policiales puedan actuar con inmediatez cuando el delito se ha cometido de forma 
flagrante. Y, en último lugar, permitir que los juzgados y tribunales puedan tomar 
decisiones más rápidas y mejor fundadas en beneficio de aquellos propietarios que 
han sufrido las consecuencias de la okupación ilegal de sus viviendas.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a poner en 

marcha, en coordinación con el 112, un servicio de asistencia y asesoramiento tele-
fónico a los afectados por la okupación que permita: 

1) Unificar y coordinar las acciones y protocolos dirigidos a combatir la okupa-
ción de viviendas tanto públicas como privadas.

2) Asesorar e informar a los propietarios sobre cómo y dónde denunciar con 
mayor efectividad una okupación ilegal.

3) Dar aviso urgente a las fuerzas y cuerpos de seguridad (mossos d’esquadra y 
policías locales) para que intervengan de forma inmediata.

4) Agilizar la actuación y toma de decisiones tanto por los cuerpos policiales 
como por los juzgados y tribunales en beneficio de aquellos propietarios que han 
sufrido las consecuencias de la okupación ilegal de sus viviendas.

5) Recopilar datos sobre la okupación real en Catalunya y las diferentes pro-
blemáticas que genera.

Palacio del Parlamento, 30 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Proposta de resolució sobre el millorament de la formació sobre la 
contractació pública
250-00580/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 44965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.04.2022

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

Andrés Bello Sanz, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución para la mejora de la formación sobre la con-
tratación pública, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 9 de noviembre de 2017 se publicó en el BOE la Ley 9/2017, de 8 de noviem-

bre de Contratos del Sector Público, que entró en vigor cuatro meses después. Esta 
ley ha supuesto un cambio importante en los procedimientos por los que el sector 
público español contrata la realización de obras, la prestación de servicios o los su-
ministros.

Uno de los principales cambios ha sido la ampliación del ámbito subjetivo de 
la ley, y con ello la obligación de su aplicación directa por muy diversas entidades 
públicas que hasta ese momento tenían normativas distintas en materia de contra-
tación.

Si bien es cierto que, entre el momento de su publicación y el de su entrada en vi-
gor transcurrieron cuatro meses, este periodo resultó insuficiente por la profundidad 
de los cambios que debían realizar las Administraciones Públicas y, especialmente, 
las entidades del sector público que debían comenzar a aplicarla.

Transcurrido ese periodo, y tras su entrada en vigor, se ha podido comprobar 
que los incumplimientos de los dictados de la mencionada ley son continuos. Y no 
nos referimos a aquellos incumplimientos intencionados, con objeto de eludir los 
controles que la propia ley establece, sino a los involuntarios que los funcionarios y 
empleados públicos cometen por mero desconocimiento del contenido de la ley, o 
por falta de procedimientos para concretar su aplicación.

En la Comisión de Sindicatura de Comptes de este Parlament vemos cada mes 
como los informes vienen repitiendo, de forma sistemática, los incumplimientos 
que, en materia de contratación pública, vienen incurriendo las entidades u organis-
mos sobre los que se emiten los informes.

Si bien, como se ha dicho, existen incumplimientos que podrían ser de alguna 
manera intencionados, éstos son una mínima parte y así vienen reflejados en los 
propios informes.

La inmensa mayoría de los incumplimientos tienen apariencia de ser provocados 
por una deficiente formación en los contenidos de la mencionada ley. Existen algu-
nos apartados, como el que regula las compras menores, cuyos evidentes y notorios 
incumplimientos podemos ver en prácticamente todos los informes emitidos por la 
mencionada Sindicatura de Comptes.

Creemos que la Generalitat de Catalunya debe hacer un esfuerzo en materia de 
formación, para que todas las personas que participan en la gestión de la contrata-
ción pública mejoren sus conocimientos sobre esta materia. Las mejoras en cuanto a 
publicidad, mayor concurrencia y transparencia, producirán mejores contratos, con 
mejores condiciones, mejores precios y una más eficiente gestión del gasto público.

Esta mejora de la formación debe abarcar a todas las personas implicadas en los 
procedimientos de contratación pública de la Generalitat de Catalunya y de sus en-
tidades del sector público, sean funcionarios o empleados públicos con funciones de 
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tramitación de los expedientes, miembros de las mesas de contratación u órganos 
de contratación.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Que en el plazo de tres meses diseñe un plan de formación para todos los funcio-

narios y empleados públicos cuya función sea la tramitación, gestión, emisión de in-
formes, aprobación, adjudicación o formalización de los expedientes de contratación 
pública tramitados por la Administración de la Generalitat de Catalunya así como 
de las entidades del sector público cuya contratación debe regirse por lo establecido 
en la vigente legislación de contratación pública.

Palacio del Parlamento, 30 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Andrés Bello Sanz, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la supressió de l’Institut Català 
de les Dones
250-00581/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 44966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.04.2022

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

to, Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución de supresión del Instituto Catalán de 
las Mujeres, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Igualtat i Feminismes, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Instituto Catalán de las mujeres (ICD) se crea con la Ley 11/1989, de 10 de 

julio de creación del Instituto Catalán de la mujer. Cuando se crea se hace con el 
singular de «mujer» y en el año 2005 se cambió al plural «mujeres». Ha estado mo-
dificado por la Ley 2/2021 del 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, ad-
ministrativas y del sector público.

En Cataluña, en las últimas décadas, se ha legislado modificando el contenido y 
objetivos del ICD, con los principios de las políticas de la ideología de género, como 
es la Ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista y la 
Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Su ubicación era en el Departamento de Presidencia, si bien en la actual legis-
latura, se aprobó el Decreto 21/2021, de 25 de mayo, de creación, denominación y 
determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administra-
ción de la Generalitat de Catalunya, en la que se recoge la creación de la Consejería 
de Igualdad y feminismos, y en consecuencia se aprobó el Decreto 249/2021, de 22 
de junio, de estructuración del Departamento de Igualdad y Feminismos, y se hizo 
efectivo el traslado a la nueva consejería.

Los objetivos del ICD es elaborar y ejecutar todos los proyectos y propuestas re-
lativas a la promoción de las mujeres, para hacer efectivo el principio de igualdad 
entre hombres y mujeres, diseñando, impulsando, coordinando y evaluando políti-
cas de «mujeres».
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Las principales competencias del ICD son: elaborar y proponer las directrices 
sobre políticas de mujeres y coordinar, hacer el seguimiento y supervisar los pro-
gramas y las actuaciones de los diferentes departamentos y organismos de la Gene-
ralidad de Cataluña en el ámbito de las políticas de mujeres.

Por otro lado, tenemos los organismos estatales, y en el mismo ámbito tenemos 
el Instituto de la Mujer que fue creado con la Ley 16/1983, de 24 de octubre, cuyo 
objetivo es promover y fomentar la igualdad de hombres y mujeres en todo el ter-
ritorio nacional. En este caso, también hubo una modificación de singular a plural, 
como en Cataluña, convirtiéndose en el «Instituto de las Mujeres».

A lo largo de este tiempo, en España se ha legislado sobre la igualdad de hom-
bres y mujeres. En la actualidad, nuestro ordenamiento jurídico cuenta, entre otras, 
con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Nuestro ordenamiento jurídico ha de asegurar que todos los españoles tengamos 
los mismos derechos y las mismas obligaciones, debe garantizarse la igualdad de 
condiciones en cualquier situación para todos.

Todas las normas referidas parten de un fundamento jurídico y social erróneo, 
como es que en España hay un sistema patriarcal, discriminatorio y ofensivo para 
las mujeres, que hay que generar legislación porque hay necesidades sociales, labo-
rales, políticas y educativas que lo exigen. Así, la realidad es que es innecesario este 
tipo de normas, puesto que ya existen normas reguladoras de la convivencia y de-
sarrollo óptimo de las personas; ya existe un marco legal que nos protege para que 
no se den situaciones de desigualdad. De esta manera, las normas que están hoy en 
vigor en España, en materia de ideología de género, son excluyentes y discriminato-
rias, desfavoreciendo a hombres, niños y ancianos con la pretensión de legislar los 
derechos individuales de la mujer.

Por otro lado, el estado de las autonomías es propenso a crear duplicidades de 
organismos, como es nuestro caso, al coexistir el ICD y el Instituto de las Mujeres, 
con unas consecuencias graves a nivel social y económico: 

– Ineficiencia en el uso de los recursos públicos, su concurrencia no es comple-
mentaria, lo que provoca sobrefinanciación, sobrerregulación y/o sobre oferta de 
servicios 

– Ineficacia para abordar y resolver los problemas a la hora de prestar servicios 
idénticos que actúan sobre los mismos sujetos.

Además, en Cataluña es indudable que nos encontramos con la dilapidación 
de los recursos públicos como en el caso del ICD, como se puede observar del 
análisis general del presupuesto para el año 2022, que asciende a la cantidad de 
10.594.374,70 euros.

Del análisis de los presupuestos, no nos sorprende que el 23% del gasto se des-
tine a las retribuciones del personal –2.461.871,43 €– y más del 50% de los recursos 
públicos vayan a parar a las corporaciones locales –5.342.267,00 €– El ICD se con-
vierte así en el canal para destinar dinero público hacia las corporaciones locales. 
Cuando se pueden utilizar organismos preexistentes dentro del departamento de de-
rechos sociales, como por ejemplo la Secretaría de Familia.

Por otra parte, la forma jurídica utilizada, para coordinarse, cooperar y colabo-
rar, que tiene el ICD y las corporaciones locales es mediante el contrato de progra-
ma. Esta fórmula tiene una carga de opacidad en la asignación de los recursos que 
puede propiciar situaciones de favoritismo político. No podemos obviar que este 
tipo de contrato requiere de una gran transparencia en todo el proceso: desde la pla-
nificación y los objetivos estrella en cada periodo o las condiciones en la firma del 
acuerdo hasta su seguimiento, con la evaluación de incentivos y resultados. Sin em-
bargo, Cataluña no dispone de una legislación para auditar los contrato-programa, 
por lo que existe una deficiencia fiscalizadora sobre los recursos públicos.
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De todo lo expuesto, se deduce que hay una realidad jurídica, económica y so-
cial, donde el ICD es innecesario e inútil, por lo que se hace imprescindible su de-
rogación con el fin de obtener la eficiencia y eficacia de la acción pública, dentro del 
contexto de la necesaria austeridad de las administraciones y por la existencia de 
duplicidad, tanto funcional como orgánica.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
A tomar todas las medidas necesarias para la inmediata supresión del Instituto 

Catalán de las Mujeres.

Palacio del Parlamento, 30 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX

Proposta de resolució sobre les mesures per a erradicar la mutilació 
genital femenina
250-00582/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 44967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.04.2022

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

to, Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución sobre medidas para erradicar la mutilación 
genital, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Igualtat i Feminismes, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
En la Declaración Universal de Derechos Humanos se recoge que todos los se-

res humanos son «iguales en dignidad y derecho» –articulo 1 DUDH– y que hom-
bres y mujeres son iguales ante la ley– artículo 2DUDH. «Toda persona tiene todos 
los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.» De 
igual forma en nuestra Constitución hombres y mujeres son iguales en derechos y 
obligaciones, y también en dignidad, 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la mutilación genital feme-
nina como todos aquellos procedimientos que, intencionadamente y por motivos no 
médicos, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos. A veces se la conoce 
por ablación, aunque sería más preciso decir «ablación del clítoris»; esto es, la mu-
tilación o extirpación total o parcial de dicho órgano, pero esta es sólo una de las 
prácticas lesivas que se engloban en la denominada mutilación genital femenina, en 
donde, además de la ablación del clítoris se encuadran la extirpación de los labios 
mayores o menores de la vulva, el estrechamiento de la abertura vaginal, mediante 
el corte y recolocación de los labios menores o mayores de la vulva, o como mencio-
naba anteriormente, cualquiera de los procedimientos que, intencionadamente y por 
motivos no médicos, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos.

Esta práctica se realiza en países africanos como Senegal, Gàmbia, Guinea Bis-
sau, República de Guinea, Sierra Leone, Libèria, Costa d’Ivori, Ghana, Burkina 
Faso, Togo, Benín, Nigèria, Mali, Mauritània, Níger, Txad, Camerun, República 
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Centreafricana, Egipte, Sudan, Etiòpia, Kènia, Tanzània, Somàlia, Eritrea, Djibouti, 
Iemen, Oman, y también en Asia.

Cataluña es la comunidad autónoma con más niñas en riesgo de sufrir una abla-
ción genital: Save the Children ha contabilizado 1.575 niñas en Cataluña en riesgo 
de sufrir mutilación genital femenina (MGF), según un análisis de la entidad ba-
sado en datos de 2020 del Ministerio de Igualdad y entrevistas a profesionales de 
distintos sectores.

Por provincias, según datos de la Fundación Wassu de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, seria: Barcelona cuenta con más niñas en riesgo (746), seguida de Gi-
rona (504), Lleida (249) y Tarragona (76), 

No podemos obviar que en Cataluña viven 18.000 mujeres víctimas de la abla-
ción, desconociendo si se ha producido en Cataluña o en sus países de origen.

En nuestra región, en el año 2002 se elaboró un Protocolo de actuaciones para 
prevenir la mutilación genital femenina, modificado en el año 2007 para adecuarlo 
a las modificaciones de textos legales: la tipificación como delito al Código Penal 
de la mutilación genital y los cambios en los criterios de extraterritorialidad en la 
ejecución de este delito, por la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ). Sin embargo, se siguen produciendo ablaciones en nuestra región y no hay 
un control ni una divulgación contra la práctica de esta lacra social.

Para actuar contra esta lacra social, en sus diferentes ámbitos, laboral, cultural, 
social, legal, es necesario la coordinación y colaboración de las diferentes conse-
jerías que se ven afectadas por esta problemática, atendiendo que es una cuestión 
transversal afectado también a la Consejería de Igualdad y Feminismos, en concreto 
a la secretaria de Igualdad, Migración y Ciudadanía.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Adoptar medidas de carácter transversal entre los diversos departa-

mentos de la Generalitat de Cataluña para garantizar la aplicación del Protocolo de 
actuaciones para prevenir la mutilación genital femenina en Cataluña.

Segundo. Suprimir las subvenciones públicas de la Generalitat de Cataluña a co-
lectivos que practican la mutilación genital femenina y no difunden su prevención.

Tercero. Elaboración de un estudio que valore la eficacia y el resultado de la apli-
cación del Protocolo de actuaciones para prevenir la mutilación genital femenina en 
Cataluña y llevar a cabo una modificación del protocolo con medidas eficaces para 
poner fin a la mutilación genital.

Palacio del Parlamento, 30 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX

Proposta de resolució sobre un acord de corresponsabilitat i 
cogovernança del foment i el finançament de l’escolarització de zero 
a tres anys
250-00583/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 45132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.04.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
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cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre 
un acord de corresponsabilitat i cogovernança pel que fa al foment i finançament de 
l’escolarització 0-3 anys a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
La universalitat i inversió en l’educació infantil és una de les mesures més im-

portants de les polítiques educatives per promoure el dret a l’educació i la igualtat 
d’oportunitats. Tota l’evidència acadèmica i d’organismes internacionals (Unió Eu-
ropea, OCDE i UNESCO) avalen els beneficis i el valor social d’invertir en l’atenció 
socioeducativa de la petita infància 0-6 anys. També l’Agenda 2030 la incorpora 
com a objectiu específic i defensa la seva universalitat i accessibilitat.

Tanmateix, en els darrers 10 anys, els successius governs de la Generalitat de 
Catalunya han desatès l’educació 0-3 anys, malgrat tractar-se d’una competència ex-
clusiva. L’any 2013 el Govern va disminuir en més d’un 50% les aportacions de la 
Generalitat per al funcionament ordinari de les llars d’infants municipals, passant 
dels 1.800 euros pel manteniment de cada plaça acordats en el seu moment amb els 
ajuntaments (sistema de terços), fins a l’aportació de menys de 900 euros per plaça i 
curs anunciats en el seu dia pel Departament d’Educació. L’any 2015, es van elimi-
nar també els ajuts per l’escolarització dels infants en situacions econòmiques des-
afavorides, i el finançament de les escoles bressol va passar de més de 109 milions 
d’euros al 2010 a 0.

Entre els cursos 2012-13 i 2018-19, els ajuntaments, que havien estat els grans 
impulsors de l’escola bressol pública, d’alta qualitat i assequible, van haver d’assu-
mir la major part del cost financer –conjuntament amb les Diputacions– que per 
competència correspon a la Generalitat, a qui li pertoca, a més, establir l’oferta de 
places i el seu finançament d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya (LEC).

No es va recuperar l’aportació de la Generalitat fins el curs 2019-2020, amb una 
aportació de 1.300 € i que a dia d’avui, encara, no arriba a la coresponsabilitat acor-
dada amb els ajuntaments en el seu dia. I, a més, estan finançant els ajuntaments a 
curs passat, incomplint la normativa.

L’etapa educativa d’atenció a la primera infància ha d’esdevenir una de les prio-
ritats de les polítiques públiques del Govern de la Generalitat. Les administracions 
han de garantir un servei educatiu de 0-3 anys de qualitat a tota la població, en unes 
condicions d’equitat social i territorial, atenent a un principi de coresponsabilitat 
amb els ens municipals i la comunitat educativa.

Per altra banda, l’anunci fet pel Govern respecte la voluntat de finançar les apor-
tacions de les famílies d’Infantil 2 anys a les Escoles Bressol Municipals, amb l’ac-
tual oferta limitada de places, especialment en els territoris més densament poblats 
o sense oferta suficient, pot generar majors graus de desigualtats i un tracte diferen-
ciat i/o exclusió dels infants depenent d’on visquin, és a dir, segons el grau d’esco-
larització de 0-3 anys dels pobles i ciutats del país. Per tot això, és imprescindible 
abordar la universalització mitjançant el creixement del nombre de places públiques 
on estableixi el nou mapa d’escolarització 0-3 anys de Catalunya, millorar el finan-
çament de les places actuals i, progressivament, avançar vers el finançament com-
plet del terç del cost de la plaça corresponent a les famílies.

Per tant, i en concordança amb les entitats municipalistes (ACM i FMC), amb 
entesa, col·laboració i responsabilitat institucional vers al Departament d’Educació, 
cal manifestar la necessitat, amb caràcter urgent, de garantir un acord de corespon-
sabilitat i de cogovernança.

A més a més, cal posar en valor que els ajuntaments ofereixen la seva disponi-
bilitat a acordar nous escenaris de finançament sota la condició de garantir en el 
present i, també, en el futur, una regulació i vinculació jurídica i financera, absent 



BOPC 283
11 d’abril de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 107 

en aquest moment, mitjançant un marc normatiu i econòmic explícit per aquesta 
etapa.

Finalment, els ajuntaments han de poder tenir la concreció dels imports de fi-
nançament de l’acord normatiu, no només del nivell de 2 anys, sinó també dels 
nivells de 0 i 1 anys respectivament, així com les dates del pagament pendent del  
curs 2021-2022, abans de l’estiu 2022, per poder fer front a les despeses del proper curs  
2022-2023, i el model clar d’implementació del servei dels 0 als 3 anys garantint el 
seu servei mitjançant centres públics i el seu foment.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Treballar per assolir un acord de coresponsabilitat i cogovernança amb les en-

titats municipalistes pel que fa al foment i finançament de l’escolarització 0-3 anys 
i, per tant, del model d’escoles bressol municipals i llars d’infants, així com pel fi-
nançament del nivell 2 (infantil 2 anys), tenint en compte la normativa vigent i el 
necessari retorn del deute després d’anys d’abandonament per part del govern de la 
Generalitat del finançament d’aquesta etapa educativa.

2. Aportar el cost total del que suposa el servei complert d’escolarització per a 
les famílies en aquesta etapa educativa, i concretament al nivell 2, o clarificar que 
les famílies hauran de seguir aportant les quotes establertes per la resta de serveis 
complementaris (menjador, acollides, colònies, etc.).

3. Dotar d’estabilitat jurídica i financera aquesta etapa educativa, inclosos els ni-
vells 0 i 1 anys, mitjançant un acord de govern i una normativa o Acord-Marc amb 
les entitats municipalistes on es garanteixi els imports concrets del finançament 
de les escoles bressol municipal durant els propers anys, en base al reconeixement  
que les escoles bressol són competència de la Generalitat, a qui pertoca establir 
l’oferta de places i el seu finançament, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya 
(LEC), tot respectant també el principi d’autonomia local.

4. Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents deri-
vats de les depeses efectuades pel funcionament i les places d’escoles bressol que 
correspon al Govern de la Generalitat.

5. Assegurar que el servei públic d’educació 0-3 anys s’ha de garantir mitjançant 
els centre públics de 0-3 anys dels ajuntaments i de la Generalitat i del seu foment, 
a excepció de les zones rurals on les aules de 2 anys s’incorporen als centres d’edu-
cació infantil i primària.

6. Garantir els recursos econòmics necessaris destinats a ajudes per fomentar 
l’accés al servei d’educació 0-3 anys a infants de famílies vulnerables, evitant l’ex-
clusió per motius socioeconòmics, i als infants amb necessitats educatives espe-
cials.

7. Elaborar un mapa i fomentar i facilitar la creació de noves places d’escolarit-
zació de 0 a 3 anys, aprofitant també els fons europeus de recuperació, en base a uns 
criteris acordats prèviament amb les entitats municipalistes, amb l’objectiu d’avan-
çar cap a la universalització d’aquesta etapa educativa en els propers anys, vetllant 
per l’equilibri territorial.

Palau del Parlament, 29 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre el millorament i l’ampliació de l’estació de 
bombament d’aigua Cunit-Cubelles de l’Agència Catalana de l’Aigua
250-00584/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 45313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.04.2022

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la mejora y ampliación del 
bombeo de agua del ACA de Cunit-Cubelles, para que sea sustanciada ante la Co-
missió d’Acció Climàtica, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Nos encontramos ante una problemática que viene afectando a la zona localizada 

entre Cunit-Cubelles desde hace más de una década.
Ya en el año 2009, se solicitó desde Cubelles una solución a los problemas que 

acarreaban las crecidas que inundan el alcantarillado y la red cloacal. Específica-
mente, en ese momento, se solicitó a la Agencia Catalana del Agua (ACA) que solu-
cionara el problema de inmediato. El ACA elaboró dos proyectos.

El primer proyecto consiste en remodelar y ampliar la estación de bombeo prin-
cipal y la sustitución de las bombas, aumentando el caudal de bombeo a 230 l/s. El 
segundo proyecto tiene por objeto construir un emisor submarino para enviar al mar 
el caudal que no pueda integrar la depuradora.

En este contexto, a pesar de clasificar estos dos proyectos como prioritarios den-
tro del Plan de Saneamiento de las Aguas Residuales Urbanas (PSARU), no se llegó 
a ejecutar ninguno de los dos entre el periodo 2009-2017. La razón principal de esta 
decisión fue la falta de fondos denunciada por el ACA. A pesar de ser su competen-
cia, el ACA informó al ayuntamiento de Cubelles que solamente se haría cargo del 
25% de la financiación del proyecto.

Entre los años 2018 y 2019, Cubelles redacta una modificación del proyecto de 
actuaciones para reducir las inundaciones. Se implanta un separador hidrodinámico 
(vortex), por un presupuesto de más de 1 millón de euros.

Una vez construido, se observa que hay un retorno de agua desde la estación de 
bombeo principal del sistema Cunit-Cubelles. Este sistema satura el colector que 
baja paralelo al río Foix. Así, este retorno hace que salten las tapas de alcantarillas 
debajo del paso de la vía, e inunda el paso bajo el ferrocarril. La principal causa de 
esta desastrosa gestión, se encuentra en que el bombeo de la depuradora es de 120 
l/s, inferior a la de diseño que son 167 l/s, cuando tendría que ser de 240 l/s.

Así, nos encontramos en la actualidad frente a una situación en la que el Consell 
Comarcal del Baix Penedés tiene cedida la gestión de la depuradora Cunit-Cubelles. 
En este contexto, resulta fundamental renovar las bombas de la estación de bombeo 
principal para evitar que continúen los anegamientos y el vortex pueda funcionar 
correctamente para filtrar el agua adecuadamente.

El ACA no puede seguir evadiendo sus responsabilidades, y debe actuar de ma-
nera inmediata para solucionar un problema que lleva más de una década en manos 
de una nefasta gestión de la Generalidad de Cataluña.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Realizar un proyecto de ampliación y mejora de la estación de bombeo Cu-

nit-Cubelles en el plazo de 3 meses, afianzado su ejecución en el plazo de un año. El 
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proyecto incluirá medidas específicas para asegurar el traspase al mar de las aguas 
no integradas en la depuradora.

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la supressió de les multes lingüístiques
250-00585/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 45341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.04.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Joan Gar-

cía González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb l’establert 
als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció per la supressió de les multes lingüístiques, perquè sigui substanciada davant la 
Comissió d’Empresa i Treball, amb el següent text: 

Exposició de motius
La llibertat dels ciutadans per expressar-se i relacionar-se amb altres ciutadans 

emprant la llengua que lliurament escullin és una llibertat fonamental garantida tant 
per la Constitució Espanyola, com per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i el Trac-
tat de la Unió Europea.

Aquesta llibertat és una de les mesures més adequades per assegurar el principal 
objectiu de la normativa comunitària en matèria de protecció dels consumidors, que 
no és altre que facilitar la comprensió efectiva de la informació i la documentació 
que els empresaris els han de facilitar amb caràcter previ i durant una relació con-
tractual de consum.

És per això que és imprescindible que tant empresaris com consumidors gaudei-
xin de la més amplia llibertat per tal de que aquests últims puguin assolir efectiva-
ment l’esmentat objectiu.

Actualment a la legislació catalana hi ha alguns preceptes legals que pretesament 
tenen la finalitat de garantir els drets dels consumidors, però que no responen a una 
causa d’utilitat pública i que comporten a la pràctica la imposició de càrregues ad-
ministratives desproporcionades, innecessàries i injustes als ciutadans que desen-
volupen lliurement les seves activitats professionals i econòmiques. La imposició 
d’aquestes càrregues descoratja l’esperit emprenedor de molts ciutadans individuals, 
i dificulta la inversió en activitats econòmiques i professionals que afavoririen la 
creació d’ocupació o d’autoocupació. 

A tot això hem d’afegir que en moltes ocasions aquests preceptes han comportat 
sancions públiques considerables als ciutadans d’una manera injusta.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar, en el 

termini de dos mesos a partir de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, un 
projecte de llei que reformi la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de 
Catalunya, eliminant les multes lingüístiques.

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Joan García González, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una estació de 
bombament d’aigües residuals a Salou
250-00586/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 45342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.04.2022

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
Estació de Bombeig d’Aigües Residuals al municipi de Salou, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Acció Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Agència Catalana de l’Aigua, en Resolució adoptada en data 23 de setembre de 

2020, va aprovar el Projecte constructiu del sanejament dels nuclis de Mar i Pins, 
Cala Crancs i vessant Llevant de Cap de Salou, als termes municipals de Salou i Vi-
la-seca. Aquesta Resolució va fer-se pública mitjançant Edicte de l’ACA de 5 d’oc-
tubre de 2020, publicat al DOGC núm. 8246, de 14 d’octubre de 2020.

El projecte inicial contemplava fins a tres possibles ubicacions de l’Estació de 
Bombeig d’Aigües Residuals (EBAR), sens dubte l’element principal d’aquesta obra 
de sanejament. El sanejament de les aigües residuals és necessari per evitar l’aboca-
ment descontrolat d’aigües fecals al medi a l’entorn del Cap de Salou. Una obra ne-
cessària, sens dubte, que probablement s’hauria d’haver projectat i executat fins i tot 
abans que es produís la segregació del municipi de Salou del de Vila-seca i abans tam-
bé que es creés el Centre Recreatiu i Turístic (CRT) i el Consorci que el gestiona, en 
què hi són part la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Vila-seca i de Salou.

El Projecte definitivament aprovat contempla la construcció de l’EBAR dins del 
terme municipal de Salou, en una zona verda confrontant amb la finca urbana ubi-
cada al Carrer del Camí del Racó número 6, a només 10 metres d’una de les façanes 
del complex Golden Pineda, però dins del terreny adscrit al CRT, el límit del qual 
coincideix amb el dels habitatges afectats.

La Comunitat de Propietaris de Golden Pineda ha mostrat la seva oposició a la 
construcció de l’EBAR a només 10 metres dels habitatges. Aquesta oposició l’ha 
mostrat a l’ACA i a l’Ajuntament de Salou, el qual els ha informat que no ha atorgat 
cap llicència d’obres. La peculiaritat de la normativa que afecta al Consorci Inter-
municipal de Vila-seca i de Salou, que gestiona el CRT, ha donat lloc a que la lli-
cència d’obres, que probablement existeix, hagi estat atorgada per aquest Consorci.

Malgrat l’oposició manifesta de la Comunitat de Propietaris Golden Pineda, 
l’ACA ha iniciat fa uns dies les obres per a la construcció de l’EBAR al costat dels 
habitatges, amb la qual cosa la instal·lació de bombeig, en la qual també està pre-
vista la manipulació de residus sòlids, serà una realitat abans que es resolguin les 
demandes dels veïns per via judicial. Sembla que, en aquest cas, la principal urgèn-
cia de l’ACA pot ser la dels fets consumats, amb la indefensió que comporta per als 
propietaris del Golden Pineda.

L’administració local afectada, l’Ajuntament de Salou, tot i que sembla que ha 
pres la decisió d’aprovar el Projecte definitiu a través del Consorci Intermunicipal de 
Vila-seca i Salou, diu desconèixer els detalls del projecte constructiu i no ha donat 
resposta satisfactòria a les demandes dels veïns.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Que l’Agència Catalana de l’Aigua aturi immediatament l’obra d’instal·lació 

d’una Estació de Bombeig d’Aigües Residuals en el solar adjacent als habitatges ubi-
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cats al Carrer Camí del Racó número 6 de la localitat de Salou, i no reprendre-les 
fins que no es resolgui el procediment contenciós-administratiu interposat per la 
Comunitat de Propietaris de Golden Pineda.

2. Que l’Agència Catalana de l’Aigua revisi el Projecte de sanejament dels nuclis 
de Mar i Pins, Cala Crancs i vessant Llevant de Cap de Salou, per tal d’ubicar l’Es-
tació de Bombeig d’Aigües Residuals contemplada en el projecte constructiu en una 
ubicació més allunyada de qualsevol habitatge o instal·lació residencial, mantenint 
una distància mínima de 100 metres als edificis que puguin ser afectats.

Palau del Parlament, 30 de març de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la represa de la periodicitat anual de la 
publicació del Baròmetre d’Innovació de Catalunya
250-00587/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 45484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.04.2022

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per reprendre la publi-
cació anual del Baròmetre d’Innovació de Catalunya, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Empresa i Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Baròmetre de la Innovació és un estudi que avalua l’estat de la innovació a 

Catalunya. L’elabora ACCIÓ amb una freqüència teòrica anual, i permet analitzar la 
situació de les empreses catalanes: la inversió en R+D+i (recerca, desenvolupament 
i innovació), les activitats innovadores que es porten a terme i l’ús de les noves tec-
nologies. En definitiva, ens aporta una imatge actual i real de la situació en la qual 
es troba la xarxa empresarial catalana. No obstant això, l’últim baròmetre publicat 
data de l’any 2019.

Les noves tecnologies i les necessitats canviants de la nostra societat, juntament 
amb la necessitat de les empreses i de l’administració pública d’invertir en R+D+i i 
en noves tecnologies per donar resposta a les demandes actuals, fa patent la neces-
sitat de conèixer l’evolució de les empreses catalanes en aquests àmbits. L’accés a 
plataformes digitals, la vinculació entre innovació i internacionalització, i la coope-
ració entre empreses i centres de recerca i universitats són dades que el Govern ha 
de conèixer i donar-hi publicitat, per saber on és necessari actuar per tal de facilitar 
l’accés de les empreses a la innovació.

En aquest sentit, des del Grup Parlamentari de Ciutadans creiem molt necessari 
que el Departament d’Empresa i Treball no perdi l’oportunitat de conèixer l’estat de 
les empreses catalanes amb relació a la innovació i reprengui la publicació anual del 
Baròmetre de la Innovació a Catalunya. Un estudi que ens permetrà conèixer i mi-
llorar la xarxa d’empreses catalanes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar i publicar els Baròmetres de la Innovació a Catalunya corresponents 

als anys 2020 i 2021.
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2. Reprendre el caràcter anual de la publicació del Baròmetre de la Innova-ció a 
Catalunya i prendre les mesures necessàries per evitar demores innecessàries en la 
seva publicació tal i com succeeix en l’actualitat, en què l’últim baròmetre disponi-
ble data del 2019.

Palau del Parlament, 31 de març de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2022, de la Fundació 
Institut de Recerca en Energia de Catalunya, corresponent a 
l’exercici del 2019
256-00021/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 45577 / Admissió a tràmit i tramesa a la CSC: Mesa del Parlament, 05.04.2022

L’Informe de fiscalització 5/2022, de la Fundació Institut de Recerca en Energia 
de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2019 pot ésser consultat a l’Arxiu del Par-
lament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 12.04.2022 al 27.04.2022).
Finiment del termini: 28.04.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2022.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
la pederàstia a l’Església
252-00017/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44971; 44979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.04.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 44971)

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

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució de creació d’una 
comissió d’investigació sobre la pederàstia a l’Església (tram. 252-00017/13).

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/260436103.pdf
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’objectiu de la Comissió

Esclarir l’abast de la pederàstia dins l’Església catòlica, així com en l’escolar, 
l’esportiu i de lleure, i qualsevol altre àmbit, per conèixer tota la veritat, depurar-ne 
les responsabilitats i obrir un procés de reparació a totes les víctimes de les violèn-
cies sexuals. Víctimes que han de saber que l’Estat de Dret i les institucions estan 
al seu costat per acabar amb la impunitat de delictes perpetrats contra la infància.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’àmbit d’actuació

La comissió d’investigació, amb la participació d’expertes i experts en la matè-
ria, desenvolupa les seves accions en l’anàlisi i la investigació de les violències se-
xuals, perpetrades contra infants i joves en l’àmbit de l’Església catòlica, així com en 
l’escolar, l’esportiu i de lleure, i qualsevol altre àmbit. Fer un abordatge de les cau-
ses i conseqüències, analitzar les dades disponibles, valorar les mesures adoptades, 
avaluar la intervenció de les administracions públiques, avaluar les mesures per a la 
prevenció i protecció de les agressions sexuals en menors i el grau de compliment 
d’aquestes i proposar recomanacions, així com, proposar recomanacions en els àm-
bits de les polítiques públiques i del marc jurídic.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació del contingut bàsic del pla de treball

El Pla de treball de la comissió d’investigació desenvoluparà els següents eixos:
a. Compareixences de persones expertes en els àmbits d’actuació descrits i res-

ponsables institucionals que contribueixin a esclarir l’objecte de la investigació.
b. Estudi dels casos de violència sexual contra menors denunciats i de l’abast 

del fenomen de la pederàstia a l’Església, així com en l’àmbit escolar, l’esportiu i de 
lleure, i qualsevol altre.

c. Anàlisis sobre les actuacions realitzades pels responsables de les institucions 
educatives, eclesiàstiques, i de qualsevol altre àmbit, davant els casos de pederàstia, 
i l’abast de la impunitat.

d. Anàlisi i avaluació de les actuacions dels poders públics davant de casos i de 
les eines de prevenció i protecció de les violències sexuals contra els infants i joves 
menors d’edat i sobre les responsabilitats dels Governs i dels gestors dels centres o 
serveis en el tractament de casos apareguts els últims anys.

e. Estudi del marc jurídic internacional i de les actuacions realitzades contra la 
pederàstia de l’Església, així com en qualsevol altre àmbit.

f. Elaboració de recomanacions i conclusions per la prevenció i contra la impu-
nitat dels delictes contra la infància.

g. Incorporació de la perspectiva de gènere en l’estudi dels casos de violència 
sexual contra menors en les congregacions catòliques, així com en l’àmbit escolar, 
l’esportiu i de lleure, i qualsevol altre.

h. Incorporació d’experts amb l’objectiu d’elaborar una resposta més adequada 
tant en el procediment de reparació com en el de prevenció d’abusos sexuals en l’Es-
glésia, així com en qualsevol altre àmbit.

Un cop formalitzada la constitució de la comissió, d’acord amb el que estableix 
l’article 67.4 del Reglament del Parlament, la comissió, en base al contingut bàsic 
del pla de treball fet pels proponents, ha d’elaborar i aprovar un pla de treball que 
determini i concreti els diversos aspectes de la investigació.

Palau del Parlament, 29 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 44979)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la pederàs-
tia a l’Església (tram. 252-00017/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició i supressió a l’objectiu de la comissió 

Esclarir l’abast de la pederàstia dins l’Església catòlica, l’àmbit escolar, l’àmbit 
esportiu, l’àmbit del lleure i l’àmbit familiar, per conèixer tota la veritat, depurar-ne 
les responsabilitats i obrir un procés de reparació a totes les víctimes de les violèn-
cies sexuals, perpetrades pels membres de l’Església a Catalunya. Víctimes que han 
de saber que l’Estat de Dret i les institucions estan al seu costat per acabar amb la 
impunitat de delictes perpetrats contra la infància.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició i supressió a l’àmbit d’actuació

La comissió d’investigació desenvolupa les seves accions en l’anàlisi i la inves-
tigació de les violències sexuals, perpetrades contra infants i joves dins dels àmbits 
de l’Església catòlica, escolar, esportiu, del lleure i familiar. i esclarir les actuacions 
de les seves institucions davant els casos de pederàstia, especialment, les dels àm-
bits educatius o de lleure. Fer un abordatge de les causes i conseqüències, analitzar 
les dades disponibles, valorar les mesures adoptades, avaluar la intervenció de les 
administracions públiques, avaluar les mesures per a la prevenció i protecció de les 
agressions sexuals en menors i el grau de compliment d’aquestes i proposar reco-
manacions, així com a proposar recomanacions en els àmbits de les polítiques pú-
bliques i del marc jurídic.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de part del contingut bàsic del pla de treball

a. El grup parlamentari designarà un/a professional de l’àmbit objecte d’investi-
gació que, voluntàriament, es comprometi a participar, analitzar i redactar les con-
clusions un cop fineixin els treballs de la comissió d’investigació.

b. Compareixences de persones expertes en els àmbits d’actuació descrits i res-
ponsables institucionals que contribueixin a esclarir l’objecte de la investigació.

c. Estudi dels casos de violència sexual contra menors denunciats i de l’abast del 
fenomen de la pederàstia a l’Església, així com d’aquells produïts en l’àmbit escolar, 
l’àmbit esportiu, l’àmbit del lleure i l’àmbit familiar.

d. Anàlisis sobre les actuacions realitzades pels responsables de les institucions 
educatives o eclesiàstiques, esportives i de lleure davant els casos de pederàstia i 
l’abast de la impunitat.

e. Anàlisi i avaluació de les actuacions dels poders públics davant de casos i de 
les eines de prevenció i protecció de les violències sexuals contra els infants i joves 
menors d’edat i sobre les responsabilitats dels Governs i dels gestors dels centres o 
serveis en el tractament de casos apareguts els últims anys.

f. Estudi del marc jurídic internacional i de les actuacions realitzades contra la 
pederàstia de l’Església, a l’àmbit escolar, l’àmbit esportiu, l’àmbit del lleure i l’àm-
bit familiar.

g. Elaboració de recomanacions i conclusions per la prevenció i contra la impu-
nitat dels delictes contra la infància.



BOPC 283
11 d’abril de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 115 

h. Incorporació de la perspectiva de gènere en l’estudi dels casos de violència 
sexual contra menors en les congregacions catòliques, i en tots els àmbits objectes 
d’investigació.

Un cop formalitzada la constitució de la comissió, d’acord amb el que estableix 
l’article 67.4 del Reglament del Parlament, la comissió, en base al contingut bàsic 
del pla de treball fet pels proponents, ha d’elaborar i aprovar un pla de treball que 
determini i concreti els diversos aspectes de la investigació.

Palau del Parlament, 29 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida
302-00121/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 47295 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.04.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 47295)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la deslocalització d’empreses de les comarques de 
Lleida (tram. 302-00121/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 14

14. En el marc de la legislació de territori, revisar i actualitzar les normatives ur-
banístiques i administratives actuals per tal de facilitar el desenvolupament econò-
mic de les comarques rurals de Catalunya. Al mateix temps, afavorir que les noves 
lleis, decrets i taxes que s’aprovin no vagin en detriment del progrés i l’ocupació de 
les zones menys poblades.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; 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 les necessitats 
de l’escola pública
302-00125/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 47451 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.04.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR (REG. 47451)

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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 
161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes 
presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les necessitats 
de l’escola pública (tram. 302-00125/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació del punt 6.2

6.2. Donar un període de transitorietat de tres anys als centres educatius per 
implementar els nous currículums, amb acompanyament per part del Departament 
d’Educació.

Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació del punt 6.3

6.3. Garantir una FP pública i de qualitat ampliant-ne l’oferta als centres edu-
catius i dotant-la dels recursos necessaris per al seu desenvolupament. Garantir, 
també, la integració del professorat tècnic de FP al cos de secundària d’acord amb 
la llei 3/2022 d’ordenació i integració de la FP i les conseqüències retributives que 
se’n derivin.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de 
l’educació
302-00126/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 47453 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.04.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 47453)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació de l’educació (tram. 302-00126/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP Junts per 
Cat, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 1

Establir un marc de diàleg efectiu i permanent amb la comunitat educativa, per 
tal d’aplicar mitjançant acords consensuats les mesures i innovacions que afectin al 
sistema educatiu català

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP Junts per 
Cat, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 4

Assumir el cost, preveient els recursos necessaris per la gratuïtat, de les activitats 
extraescolars en horari habitualment lectiu de les tardes de setembre per tal que el 
nou calendari escolar no afecti la conciliació de les famílies i tampoc suposi un fac-
tor de desigualtat en l’accés a les mateixes.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, presentat el juliol del 2021
360-00011/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 44344).
Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2022.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda,
Em plau lliurar-vos l’Informe anual sobre transparència, accés a la informació 

pública i bon govern corresponent a l’any 2021, tot donant compliment a la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

En l’edició d’enguany hem constatat que encara hi ha massa sol·licituds d’accés 
a la informació que queden sense resposta; i que encara hi ha diferències segons la 
dimensió de l’administració quant al compliment de les obligacions de publicitat ac-
tiva. Així, el dret d’accés a la informació pública es va consolidant en la ciutadania, 
però encara són moltes les persones que el desconeixen.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 64, aquest informe ha d’ésser objecte de debat parlamentari en co-
missió. Us suggereixo la possibilitat, donat que es tracta d’un informe anual, que el 
seu tràmit parlamentari pugui culminar en una sessió al Ple.

Tot esperant que l’anàlisi dels drets motivi el treball de la Cambra, resto a la vos-
tra disposició per si considereu oportuna una reunió per tractar el contingut de l’in-
forme que afecta a la institució que presidiu, així com a la resta d’administracions 
públiques de Catalunya. 

Us saludo cordialment,

Barcelona, 28 de març de 2022
Rafael Ribó, síndic de Greuges

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

Informe del Síndic de Greuges titulat «Les contencions mecàniques 
al sistema penitenciari de Catalunya. Anàlisi de la praxi i del marc 
regulador»
360-00012/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 45332).
Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2022.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda,
Em plau lliurar-vos l’Informe «Les contencions mecàniques al sistema peniten-

ciari de Catalunya, Anàlisi de la praxi i del marc regulador», en el qual s’analitza la 
circular 1/2022 de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Vícti-

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/260436104.pdf
https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/260437693.pdf
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ma (SMPRAV), i el protocol, i es fa una valoració sobre els canvis que s’han fet i els 
que no s’han introduït per suggeriment d’aquesta institució.

El Síndic, a través d’aquest informe, alerta de la regressió de drets que pot supo-
sar el nou Protocol dels mitjans coercitius als centres penitenciaris, el qual entra en 
vigor l’1 d’abril a través de la nova circular que en regula l’aplicació, l’objectiu del 
qual és assolir zero contencions mecàniques.

Entre d’altres elements, es destaca que cal que la contenció mecànica al llit de 
tipus mèdic la duguin a terme professionals sanitaris i no de règim interior, com es 
regula actualment, així com que la comunicació al jutjat de vigilància penitenciària 
es faci tan bon punt es produeixi la contenció. 

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 64, aquest informe ha d’ésser objecte de debat parlamentari en co-
missió. 

Tot esperant que l’anàlisi dels drets motivi el treball de la Cambra, us saludo 
cordialment,

Barcelona, 31 de març de 2022
Rafael Ribó, síndic de Greuges

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

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació
410-00006/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 44863 / Coneixement: Mesa del Parlament, 05.04.2022

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 48.4 del Reglament del Parlament, comu-
nica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació
Alta: Joaquim Jubert Montaperto
Baixa: Glòria Freixa i Vilardell

Palau del Parlament, 29 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 81/XIV, relativa a l’Informe de 
fiscalització 17/2020, sobre la fundació Institut d’Estudis Espacials de 
Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017
290-00063/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44859 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.04.2022

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 81/XIV, relativa a 
l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la fundació Institut d’Estudis Espacials de 
Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 290-00063/13), us adjunto l’in-
forme que ha elaborat l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya.

Barcelona, 22 de març de 2022
Gemma Geis i Carreras, consellera de Recerca i Universitats

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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Control del compliment de la Resolució 112/XIV, sobre l’actualització 
de la Cartera de serveis socials
290-00088/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45450 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.04.2022

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 112/XIV del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’actualització de la Cartera de serveis socials, us informo del següent:

La Cartera de serveis socials 2010-2011 –aprovada pel Decret 142/2010 i ac-
tualitzada i prorrogada per les successives lleis de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya–, és l’instrument que determina el conjunt de prestacions de serveis, 
econòmiques i tecnològiques de la Xarxa de serveis socials d’atenció pública i que 
assegura l’accés a les prestacions garantides. Defineix cada tipus de prestació, la 
població destinatària, l’organisme i l’equip professional que l’han de gestionar, els 
perfils, les ràtios dels professionals, els estàndards de qualitat i els requisits norma-
tius per accedir als serveis.

El II Pla estratègic de serveis socials 2021-2024 (PESS)1 per la seva banda, apos-
ta per un Sistema català de serveis socials que integri l’atenció primària i l’atenció 
especialitzada i que permeti un accés i un flux àgils entre els diferents serveis, per 
donar una resposta integral en tot moment, a les necessitats de la persona de manera 
ràpida i efectiva, i assegurar la continuïtat de la intervenció. I aquesta aposta implica 
entre d’altres, re formular la xarxa de serveis tal com s’entén actualment a la Cartera 
de serveis socials, per superar l’actual oferta fragmentada de serveis.

L’actualització de la Cartera de Serveis Socials constitueix així doncs, una de les 
línies d’actuació previstes al Pla Estratègic de Serveis Socials (PESS) 2021-2024. 
En concret, en el seu Eix 9 de Planificació, qualitat i transparència, estableix entre 
els seus objectius: actualitzar, simplificar i racionalitzar la Cartera de serveis socials 
per donar resposta a les noves necessitats i al model d’atenció centrat en la persona. 
I així, la línia d’intervenció 112 proposa revisar, actualitzar i simplificar la Cartera 
de serveis socials, estructurada a partir de l’atenció primària i l’atenció especialitza-
da, per orientar-la cap a l’atenció centrada en la persona i la seva interacció familiar i 
comunitària; plantejada segons les necessitats amb els professionals adequats i amb 
nous models de serveis flexibles i alternatius als serveis tradicionals, per fer possible 
la integració funcional dels serveis socials en condicions de proximitat equitatives i 
potenciar l’apoderament de les persones i el desenvolupament del seu projecte vital.

En aquest sentit i complint amb la programació prevista pel desplegament del 
PESS, l’any passat, al 2021 es van iniciar ja els treballs de diagnosi per a l’elabora-
ció d’una proposta d’actualització de la Cartera de Serveis Socials. Aquests treballs 
inicials els seguirà una segona fase que incorporarà un procés participatiu amb els 
diferents agents del sistema català de serveis socials, i aquesta culminarà al seu torn, 
amb una proposta concreta de nou model i de continguts de la Cartera de serveis.

Barcelona, 29 de març de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

1. https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/pla-estrategic-de-serveis-soci-
als-de-catalunya/

Fascicle quart

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/
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Control del compliment de la Resolució 119/XIV, sobre la situació 
dels professionals del Centre Sociosanitari del Solsonès
290-00095/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45096 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.04.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 119/XIV, so-
bre la situació dels professionals del Centre Sociosanitari del Solsonès (tram. 290-
00095/13), us informo del següent:

La gerència del Centre Sanitari del Solsonès va signar el 23 de novembre de 2021 
un acord amb el comitè d’empresa, el qual es va aprovar per la Junta del Centre Sa-
nitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal en data 26 de novembre de 2021 i 
pel Ple del Consell Comarcal del Solsonès en la mateixa data.

L’acord contempla diversos punts com ara increments des de determinats mo-
ments, actualitzacions i complements de productivitat variable (DPO), tots amb el 
corresponent calendari de pagaments. En tot cas, el calendari de pagaments s’ha 
avançat a l’acordat i ara mateix només queden pendents dos pagaments, un pactat 
per a maig d’enguany i el complement de productivitat variable del 2020 que està 
pactat per ser pagat abans d’acabar el 2022.

Barcelona, 28 de març de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 136/XIV, sobre la feminització 
de la pobresa
290-00108/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44340 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.04.2022

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment als apartats d, e, f i g de la Resolu-
ció 136/XIV, sobre la feminització de la pobresa (tram. 290-00108/13), us informo 
del següent:

El Pla estratègic de polítiques d’igualtat del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya 2019-2022 és l’instrument que aplega les actuacions desenvolupades pels de-
partaments anualment en aquest marc, amb concreció de pressupost, indicadors i 
unitats que les desenvolupen.

L’informe anual de seguiment del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gène-
re del Govern de la Generalitat, d’acord amb el que estableix l’article 14.2 de la Llei 
17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, conté el detall d’exe-
cució de l’any i previsió pressupostària de l’any següent i indicadors de resultats de 
les actuacions d’impuls de la igualtat de gènere de tots els departaments de l’Admi-
nistració de la Generalitat. El seu seguiment permet veure’n l’evolució pressupostà-
ria i el nivell d’execució de les actuacions programades cada any. A més, cal afegir 
que els pressupostos de la Generalitat també compten amb un informe d’impacte de 
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gènere que anirà incorporant millores metodològiques per poder fer l’anàlisi més 
adequada possible.

Pel que fa al cinquè punt d’aquesta resolució, des de la Secretaria d’Afers So-
cials i Famílies (SASIF), en el marc del proper Pla interdepartamental de suport a 
les famílies 2022-2025 que en aquests moments s’està elaborant, s’estan estudiant 
i avaluant les actuacions a adoptar per a l’abordatge de la situació de les famílies 
monoparentals per tal de garantir la seva protecció i els drets de totes les persones, 
la gran majoria dones, que es troben soles a càrrec de la llar i dels seus fills i filles.

En aquest sentit, l’estudi i el recull d’actuacions s’inclouran en l’esmentat pla, a 
més d’incloure, entre d’altres, les subvencions que ja s’atorguen actualment i les que 
es puguin atorgar en el marc del nou Pla, a les entitats que treballen en l’àmbit social 
i familiar que ofereixen suport a mares soles en la criança.

Cal destacar que la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sec-
tor públic per al 2022 actuals avancen en l’equiparació de famílies nombroses i 
monoparentals pel que fa a les taxes, preus públics i bonificacions. El govern també 
les posa al centre en altres polítiques com en el Programa Temps per Cures a on les 
famílies monoparentals són un col·lectiu explícitament prioritzat.

Recentment s’ha aprovat per part del Govern l’Estratègia per incorporar la refe-
rència al no-binarisme, al nom sentit i a la diversitat familiar en els documents ad-
ministratius i en els sistemes d’informació. Un dels objectius l’Estratègia és que les 
famílies les monoparentals puguin fer constar la identitat d’una sola persona proge-
nitora, en els tràmits o gestions que duen a terme amb l’Administració de la Gene-
ralitat i les entitats i organismes adscrits, per tal que esdevingui inclusiu. A més, no 
cal especificar mare/pare, atenent així a les diverses orientacions sexuals i identitats 
de gènere de les persones que conformen una família. Tenir en compte la diversitat 
familiar garanteix la igualtat de tracte i la no-discriminació dels diferents models 
de família, dret emparat en la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de trac-
te i no-discriminació. Aquest canvi posarà fi per sempre amb la situació de les fa-
mílies que han d’esmenar els formularis i donar explicacions quan surten del patró 
mare-pare.

S’ha creat la Comissió Interdepartamental d’Implementació i Seguiment de l’Es-
tratègia liderada pel Departament d’Igualtat i Feminismes i formada per represen-
tants de la resta de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
de les entitats i els organismes adscrits, coordinarà de forma transversal i integral el 
desplegament de l’Estratègia, i en farà el seguiment i avaluació posterior.

Fent referència a l’apartat de la resolució que tracta dels recursos que es destinen 
a polítiques d’igualtat i per fer front a les violències masclistes, cal destacar que els 
pressupostos del 2022 destinen 92 milions d’euros al Departament d’Igualtat i Fe-
minismes, una xifra que suposa doblar els recursos que es destinaven fins ara a les 
polítiques competència d’aquest Departament. A aquests recursos se li han de sumar 
també, aquells que destinen la resta de l’executiu a polítiques d’igualtat, ja que el 
Departament d’Igualtat i Feminismes coordina i lidera aquestes polítiques, però la 
transversalitat de gènere interseccional impregna tot el govern.

Aquest Departament, de nova creació, és una estructura clau del Govern repu-
blicà que té l’encàrrec explícit de transversalitzar el principi d’igualtat en les actua-
cions del Govern com a estratègia política per assolir la igualtat real. Cal combatre 
múltiples desigualtats que provoquen de manera indestriable una injustícia de reco-
neixement i una injustícia distributiva o material. L’acció del Govern té com a objec-
tiu l’equitat, és a dir, la distribució justa dels drets, de les obligacions, de les opor-
tunitats i dels recursos, sobre la base del reconeixement i el respecte a la diferència.

Per aconseguir una equitat de gènere real cal seguir dotant el país de les eines 
més potents per fer-ho possible. Per això aquest increment pressupostari en tot el 
Departament i concretament també en la Secretaria de Feminismes que passa de 
24.359.593,07 € a 59.969.428,93 €.
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Així mateix, per seguir avançant en la igualtat efectiva de dones i homes i as-
segurar una distribució equitativa i justa dels drets, els beneficis, les obligacions, 
les oportunitats i els recursos, aquest Govern elaborarà un avantprojecte de llei de 
modificació de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, fonamentada en 
l’avaluació de l’impacte social assolit després de cinc anys de desplegament. Això 
permetrà avançar en l’obligatorietat de les mesures, definir indicadors de seguiment 
i d’avaluació i enfortir-ne el règim sancionador.

En l’àmbit de les violències masclistes, i amb la recentment aprovada Llei 
17/2020, de modificació de la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violèn-
cia masclista, una llei també de caràcter transversal, Catalunya té un instrument po-
tent per impulsar transformacions radicals. Sota el lideratge i la coordinació del De-
partament d’Igualtat i Feminismes, el Govern augmenta els esforços en la lluita per 
l’erradicació de la violència masclista i amb els pressupostos del 2022 el Departa-
ment d’Igualtat i Feminismes dobla els recursos destinats a les violències masclistes.

Finalment, i donant compliment a l’últim punt de la resolució, tot el Departament 
vetlla pel desplegament de la Llei 17/2015 del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de do-
nes i homes, també l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG). En aquest sentit, 
l’OIG du a terme anualment diferents projectes que testen i avaluen el desplegament 
de la Llei 17/2015 del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, col·labora en 
l’elaboració de l’Índex d’Igualtat de Gènere de Catalunya, elabora estudis i dossiers 
estadístics que analitzen les desigualtats de gènere a Catalunya incorporant també 
la perspectiva interesccional i per últim participa i analitza enquestes.

Barcelona, 18 de març de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Control del compliment de la Resolució 158/XIV, sobre la gratuïtat del 
servei telefònic 061
290-00130/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45050 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.04.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 158/XIV, sobre 
la gratuïtat del servei telefònic 061 (tram. 290-00130/13), us informo del següent:

El mecanisme d’accés al servei telefònic 061 comporta un cost per als operadors 
de comunicacions electròniques, que posteriorment traslladen als usuaris que fan la 
trucada.

L’atribució del número curt 061 a aquest servei i les obligacions respecte de la 
seva tarifació és una qüestió competencial de telecomunicacions, exclusiva de l’Ad-
ministració General de l’Estat (AGE).

Així doncs, en no existir per part de l’AGE una regulació específica per al núme-
ro 061, els operadors apliquen la tarifació ordinària al 061 corresponent als números 
curts. A mode comparatiu, per exemple, la tarifació del número curt 012 (telèfon 
d’informació de les AP) disposa d’una regulació específica que permet diverses op-
cions de règim de pagament segons l’opció que l’administració responsable del 012 
consideri adient: des d’un mecanisme que carregui a l’usuari el pagament total del 
servei d’atenció telefònica, passant per diversos mecanismes de copagament i fins al 
pagament íntegre per part de l’administració.
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Aquest no és el cas del 061 atès que no disposa d’una resolució similar de la Se-
cretaria d’Estat per l’Avanç Digital, del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Trans-
formació Digital.

El Govern de la Generalitat, i es té constància que també ho ha fet algun opera-
dor de telecomunicacions d’àmbit estatal, ha demanat en diverses ocasions i formes 
al Govern de l’Estat que assimilés la regulació del 061 a la regulació existent del 
servei d’informació de les administracions públiques 012. La resposta del Ministeri 
sempre ha estat en la línia que «no era una tema que s’estigués estudiant per part 
del Ministeri».

La resolució sobre la tarifació del 061 és l’instrument administratiu imprescindi-
ble per tal que els operadors activin un mecanisme diferent de l’ordinari, i permeti a 
la Generalitat de Catalunya procedir a una implementació fàcil, ràpida i econòmica 
de la gratuïtat per a la ciutadania del servei 061.

Barcelona, 16 de març de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 161/XIV, sobre la cobertura 
del servei públic de salut en l’àmbit rural
290-00133/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45566 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.04.2022

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 161/XIV, sobre la 
cobertura del servei públic de salut en l’àmbit rural (tram. 290-00133/13), us infor-
mo del següent:

El Govern de Catalunya treballa amb una visió conjunta de país, per tal d’afron-
tar els principals reptes que afecten diferents punts del seu territori.

Aquesta visió integral i de conjunt es tradueix en les diferents accions, impulsa-
des a través del desplegament de les polítiques públiques consensuades i fixades mit-
jançant el Pla de Govern, són executades a través dels Departaments, d’acord amb 
els seus respectius àmbits d’actuació, i de manera coordinada, mitjançant una acció 
de Govern integral i transversal que incardina totes les actuacions.

Mostra d’aquesta feina endegada pel Govern, des de la perspectiva de projecte 
integral de país, es reflecteix en la tasca de la Comissió Interdepartamental sobre 
Despoblament Rural, on participem els departaments de Salut, Educació, Economia 
i Hisenda, Polítiques Digitals i Territori, Empresa i Treball, Drets Socials, Cultura, 
Interior i Presidència. Així com l’Associació de Micropobles de Catalunya l’Associ-
ació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya i l’Institut Català de les Dones.

Fruit dels avenços assolits per aquest òrgan, es va aprovar la creació de l’Agenda 
Rural de Catalunya, eina que ha de permetre identificar els problemes amb els quals 
s’enfronta l’espai rural i garantir-ne les condicions de vida i de desenvolupament 
mitjançant la diversificació econòmica. L’Agenda és un element clau per a l’equilibri 
i la cohesió territorial del país.

La Comissió redactora per a l’elaboració de l’Agenda Rural de Catalunya, for-
mada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Associació Ca-
talana de Municipis (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya, i el Consell 
Assessor de Desenvolupament Sostenible (CADS) ha fixat les actuacions en matèria 
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de desenvolupament territorial de cara als propers anys, a través de 6 tallers temàtics 
i 15 de territorialitzats, on s’han recollit nombroses propostes que han donat com a 
resultat un document final amb 900 accions

El febrer passat s’ha endegat la darrera fase del projecte, habilitant el procés par-
ticipatiu per a la ciutadania, per tal que puguin consultar aquest document, l’Agenda 
Rural de Catalunya, i fer les seves aportacions.

En aquest sentit i pel que fa a les actuacions en l’àmbit de la salut, el Pla de Salut 
2021-2025 (PdS), aprovat per Acord de Govern el 21 de desembre de 2021, espe-
cialment en la seva Estratègia 3 i 4 d’integració de l’atenció a la salut i de palanques 
de canvi transversals, inclou objectius i accions adreçades a millorar la prestació 
i l’accessibilitat als serveis de salut. En aquest sentit, el contingut del PdS disposa 
d’un ampli consens del sector ja que en el procés d’elaboració es va comptar amb la 
participació de més 500 professionals.

Val a dir que durant el procés participatiu i treballs preparatius del Pla de Salut, 
els principals problemes detectats en l’àmbit rural, addueixen a la manca de profes-
sionals i de sistemes per garantir la seva estabilització al territori; la necessitat de 
millorar l’accés, especialment a l’especialització i alta tecnologia; i la necessita de 
l’establiment de xarxes al territori perquè hi hagi una aproximació de les especiali-
tats, preservant l’activitat presencial i fent servir noves tecnologies.

Pel que fa la millora de l’accessibilitat dels serveis sanitaris en l’àmbit rural, el 
Pla de Salut inclou tot un seguit d’objectius específics que cerquen aquest propòsit:

– Objectiu 3.7.26. Desplegar la salut comunitària amb implicació local i equitat 
territorial.

– Objectiu 3.7.27. Crear xarxes territorials d’atenció integrada per garantir una 
millor accessibilitat i resolució.

– Objectiu 3.8.28,. Reforçar l’atenció primària i comunitària de salut. En aquest 
objectiu s’hi concreta la següent acció:

– Millorar l’accessibilitat de la ciutadania preservant l’activitat presencial i faci-
litant l’ús d’eines de suport d’atenció no presencial (l’eConsulta i la videoconsulta), 
especialment a les zones rurals.

– Objectiu 3.8.30. Reforçar l’orientació comunitària en la salut mental i addic-
cions.

– Objectiu 3.8.31. Redefinir la xarxa actual d’atenció sociosanitària.
– Objectiu 3.8.32. Reordenar el funcionament de l’atenció hospitalària per aten-

dre l’alta complexitat.
– Connectar els hospitals comarcals amb centres de referència per a la gestió de 

pacients i compartir coneixement i professionals.
– Objectiu 3.9.34. Avançar en el desplegament territorial de projectes integrats 

d’atenció social i sanitària.
– Objectiu 4.12.39. Cuidar els professionals, adequar-ne la planificació i millo-

rar-ne les condicions laborals. Aquest objectiu inclou l’acció:
– Planificar les necessitats de professionals sobre la base dels models d’atenció a 

les persones, afavorint mesures que incentivin la incorporació en zones rurals o de 
difícil cobertura i amb visió territorial equitativa, treballant conjuntament amb els 
departaments de Recerca i Universitats i d’Educació.

D’acord amb el cronograma d’implantació i desplegament de les actuacions con-
tingudes al Pla de Salut, assenyalar que durant el primer semestre de 2022 s’estan 
elaborant els Plans de salut territorials per a cada regió sanitària. Aquests plans re-
gionals hauran de determinar les accions i els seus terminis d’aplicació fins a l’any 
2025. Els plans de salut regionals concretaran doncs, de manera adaptada al territo-
ri, les accions que marca el Pla, en què les diferents regions sanitàries sobre les que 
treballa el Servei Català de la Salut són responsables del seu desplegament. Des del 
Departament de salut es farà la monitorització i avaluació corresponent per garantir 
el desplegament equitatiu de les mesures.
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Altrament, a banda de la configuració de xarxes territorials en entorns assisten-
cials naturals, tal i com detallàvem anteriorment, l’objectiu 3.7.27: crear xarxes ter-
ritorials d’atenció integrada per garantir una millor accessibilitat i resolució, inclou 
l’elaboració i actualització del Mapa sanitari, sociosanitari, de salut pública i recer-
ca. Tal i com fixa el cronograma del Pla de Salut, aquest nou exercici de planificació 
es durà a terme durant els anys 2022 i 2023. El Mapa és l’instrument que determina-
rà les línies directrius per fer efectiu el desenvolupament i funcionament dels serveis 
i els escenaris a consolidar, adaptar o desplegar per territoris, incloent l’estratègia de 
xarxes territorials per una o altra contrada que abastaran les necessitats de les àrees 
rurals de forma específica.

El seguiment anual del desplegament del PdS, previst en el marc d’avaluació, ens 
aportarà informació detallada dels avanços i fites assolides.

No obstant, les dificultats de cobertura de places en el medi rural no es resolen 
necessàriament reorganitzant les plantilles de metges i infermeres, perquè, d’una 
banda, la problemàtica es basa en la dificultat per a la cobertura de les plantilles, i 
d’altra, la mobilitat dels professionals que ja presten servei no es pot establir unila-
teralment i amb caràcter forçós.

Per això, el Departament de Salut apliquem mesures específiques per tal de fer 
més atractives les places de medicina familiar i comunitària en zones del territori 
on, per determinades característiques (ruralitat, baixa densitat de població, accessi-
bilitat complexa, distància geogràfica, etc.), són més difícils de cobrir.

Per abordar els reptes en relació a les polítiques de planificació i d’ordenació 
de les professions sanitàries, des del Departament de Salut vam impulsar el Fòrum 
de Diàleg Professional. En el marc del Fòrum participen tots els actors del sector 
–professionals, experts, comunitats científiques, organitzacions representatives dels 
col·lectius professionals, etc.–, treballant conjuntament, amb el propòsit de procurar 
una adequada planificació en la cobertura de les necessitats actuals i futures, dels 
perfils i els rols dels professionals d’acord amb els nous models assistencials, i oferir 
solucions operatives a curt i mitjà termini en polítiques de planificació, abocant els 
esforços i recursos necessaris pel que fa a l’escenari de futur d’aquests experts i ex-
pertes.

Un dels grups de treball, constituït en el si del Fòrum de Diàleg Professional, es 
dedica específicament a tractar aspectes entorn a la cobertura professional en les 
zones més allunyades de l’àrea metropolitana de Barcelona, d’acord amb diferents 
factors:

1. Formació dels professionals que no desincentivi a exercir en llocs allunyats 
del terciarisme.

2. Coneixement, durant el període d’especialització, d’entorns assistencials se-
mi-urbans o rurals.

3. Estímuls per a l’ocupació en llocs de difícil cobertura.
4. Implicació del teixit social i empresarial del territori, en l’atracció de profes-

sionals de la salut.
Les conclusions assolides es van presentar al novembre de 2019 (previ a l’esclat 

de la Covid-19), amb les dades sobre l’estat actual de la demografia de les professi-
ons sanitàries i les mesures a adoptar per tal de donar resposta a les necessitats de 
salut.

La segona fase del Fòrum de Diàleg Professional, d’operativització ha de fer 
efectives les accions de les 46 línies de treball prioritzades, tot i que la seva dinà-
mica s’ha vist afectada per la irrupció de la variant òmicron del virus de la SARS-
CoV-2.Conseqüentment, la sessió plenària del Fòrum, prevista pel 21 de desembre, 
pel retiment de comptes i estat de situació de les actuacions prioritzades, no es va 
celebrar, donat que fer-la telemàticament no permetia la dinàmica participativa de 
tots els assistents, ni de la interacció dels grups de treball.
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No obstant, es va celebrar una reunió telemàtica amb els coordinadors de grup, 
per avançar en les línies de treball, que actualment s’estan duent a terme, entre les 
quals destaca el desenvolupament professional continu, i les actuacions per captar i 
retenir el talent professional, especialment en el territori.

Anualment el Departament de Salut, a través de la Direcció General de Profes-
sionals de la Salut, planifica les places d’especialistes que cal ofertar per a donar 
resposta a necessites futures de professionals. Les projeccions es realitzen tenint en 
consideració la demanda en base als models d’atenció a les persones i les previsions 
del Pla de Salut de Catalunya, així com els canvis científics i tècnics de les especia-
litats i les edats de jubilació.

Pel que fa a les jubilacions del personal sanitari, el Registre de Professionals Sa-
nitaris de Catalunya (RPSC), en el qual figuren inscrits metges, infermeres i altres 
professionals sanitaris, i on es recullen, entre altres dades, les dates de naixement, 
ens permet efectuar periòdicament estudis sobre l’evolució demogràfica de les dife-
rents professions sanitàries.

D’acord amb tota la informació disponible, resultant dels grups de treball i de les 
conclusions assolides pel Fòrum de Diàleg Professional, la fixació de prioritats ha de 
donar resposta a les necessitats identificades, que no sempre és coincident amb la di-
ficultat per a cobrir l’especialitat en un o altre territori. En aquest sentit, l’especialitat 
de Medicina Familiar i Comunitària és la majoritària quan a nombre de professio-
nals que hi presten serveis actualment, també és una de les especialitats amb major 
necessitat d’especialistes, però no és la única i la determinació de les prioritats ne-
cessàriament ha de donar resposta als dèficits identificats d’especialistes.

Per això, cal incentivar la cobertura de les places on s’evidencia una major grau 
de dificultat per a que accedeixin els professionals sanitaris, i les mesures proposa-
des poden, entre altres, coadjuvar a millorar aquesta capacitat d’atracció del talent 
cap el territori, i especialment l’àmbit rural. Però cal tenir present que les mesures 
que afecten les condicions de treball requereixen ser acordades en l’àmbit de la ne-
gociació col·lectiva corresponent, entre les parts legitimades en cada cas. És a dir 
a la taula de la Mesa Sectorial de l’ICS i a la taula de negociació del conveni del 
SISCAT.

Sens dubte tots els esforços possibles per a estabilitzar les plantilles dels profes-
sionals de la salut, amb contractes o nomenaments indefinits permeten augmentar la 
capacitat d’atracció i de retenció de professionals, però alhora cal garantir l’accés a 
l’ocupació pública en compliment dels principis de mèrit, capacitat i concurrència.

Pel que fa als plans de formació continuada dels professionals de la salut, es duen 
a terme, principalment, a través dels diferents agents del sistema que els representen 
(col·legis professionals, societats científiques, entitats proveïdores i altres), en la me-
sura en que mantenir les seves competències i coneixements permanentment actua-
litzats és un dret i un deure dels professionals.

A més, el Departament de Salut, a través del Consell Català de Formació Con-
tinuada de les Professions Sanitàries, acredita cursos, tallers, seminaris, jornades... 
per garantir els estàndards de qualitat pre-acordats a la Comissió de Formació Con-
tinuada del Sistema Nacional de salut (SNS). En els darrers anys, amb especial afec-
tació per la pandèmia de la Covid-19, el nombre d’activitats en línia ha augmentat 
exponencialment.

Afegir també la planificació d’estades en altres centres assistencials, que es con-
sidera instrument d’interès tant pels professionals del centre receptor com del centre 
emissor i com a modalitat formativa i d’aprenentatge, reconeguda al Pla de Desen-
volupament Professionals Continu que desplega el Departament de Salut, per donar 
resposta al repte 13 del Fòrum de Diàleg Professional.

També mitjançant els reptes 12 i 15 del Fòrum de Diàleg Professional es treballa 
amb el propòsit de definir mecanismes que incentivin l’adhesió dels professionals a 
les places de l’àmbit rural, línies consensuades i fruit de l’acord adoptat entre tots els 
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actors de l’àmbit sanitari –professionals, experts, comunitats científiques, organitza-
cions representatives dels col·lectius professionals, etc.–, que composen el plenari del 
Fòrum de Diàleg Professional.

La tasca que desenvolupen aquests dues línies, més concretament, es centra en:
– Desplegar itineraris professionals de cara al desenvolupament professional de 

les persones, per a cada professió i vàlid per a tot el sistema sanitari català.
– Fomentar un model de lideratge participatiu, de corresponsabilitat entre tots els 

professionals en l’àmbit de la gestió, fonamentat en el compromís i la transparència.
– Millorar l’estabilitat laboral.
– Crear unitats docents multicèntriques.
– Identificar punts forts dels centres allunyats de la metròpoli perquè esdevin-

guin centres de referència en la seva àrea d’expertesa i millorar l’atractiu dels centres 
per aquells professionals que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en 
aquestes disciplines.

Pel que fa a la rotació dels metges internes residents en l’àmbit rural, des de la 
Direcció General de Professionals de la Salut, a través de la Subdirecció General 
d’Ordenació i Desenvolupament Professional, es promou l’establiment de dispositius 
docents associats (DDA) per a la realització d’estades dels residents en els centres de 
l’àmbit rural, tot garantint els criteris d’acreditació de les unitats docents.

En aquest sentit, la Direcció General de Professionals de la Salut ha fet possi-
ble la petició d’increment de dispositius docents de la Unitat Docent Multiprofes-
sional d’Atenció Familiar i Comunitària de Lleida (ICS), que ja s’han acreditat en 
dos centres d’atenció primària (EAP Tremp, EAP La Pobla de Segur) i els centres 
rurals Vilaller, Isona, Barruera-Bohí, Organyà, Espot, Llavorsí, Martinet, Preixens, 
Les Pallargues i Bellver de Sió, i permetrà la rotació de residents per aquests dis-
positius, els quals s’afegeixen als ja acreditats d’Oliana, Salàs de Pallars, Esterri i 
Castellciutat.

A més a més, es continua treballant per afavorir l’acreditació de DDA en els ter-
ritoris més llunyans i dispersos, amb poca capacitat d’atracció per a la realització de 
rotacions per part dels residents.

L’aposta del Departament de Salut per l’ús intensiu de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació (TIC), com a eina de treball que reforça la prestació del 
servei assistencial i del treball en els equips, ha comportat un avenç significatiu en 
el desplegament i implementació de la telemedicina i d’altres sistemes de comunica-
ció que faciliten i afavoreixin el treball conjunt multiprofessional i interdisciplinar.

Les TIC ens han permès treballar nous formats assistencials, basats a la vegada 
en un model de salut obert, accessible, interactiu, participatiu i inclusiu amb l’usua-
ri. Disposem d’una de les bases de dades sanitàries estructurades més gran del món, 
la Plataforma Digital de Salut (PDS), amb la que treballem l’analítica big data per 
implementar solucions que permeten evolucionar en l’atenció a l’usuari, d’un mèto-
de convencional/tradicional d’assistència presencial a nous formats que permeten la 
teleassistència, la telemonitorització o la prestació de serveis personalitzats d’assis-
tència amb tecnologia mòbil.

Entre d’altres: la plataforma iS3 interconnecta tots els agents del sistema sanita-
ri català (ciutadans, proveïdors i professionals), La Meva Salut (LMS) espai digital 
que permet a la ciutadania accedir a la seva informació personal de salut (diagnòs-
tics, resultats de proves i exploracions, vacunes administrades i el pla de medicació 
vigent, entre d’altres), o la història clínica compartida (HC3) la història electrònica 
que agrupa el conjunt de documents que contenen dades i informació sobre la situa-
ció i l’evolució d’un pacient al llarg del seu procés assistencial (24h/dia, 365 dies/
any), permetent millorar les tasques dels professionals sanitaris dels diferents àm-
bits assistencials, amb l’ús compartit de la informació disponible dels pacients entre 
tots els centres sanitaris (els Serveis d’Emergències Mèdiques, SEM, han incorporat 
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tauletes digitals a les ambulàncies per treballar amb aquesta aplicació digital, inter-
connectant-se amb els centres hospitalaris).

També mitjançant el Fòrum de Diàleg Professional, un dels reptes identificats 
sobre el que s’està treballant és en la millora de les competències TIC dels profes-
sionals de la salut, aprofundint en un ús eficient de les tecnologies que afavoreixi al 
professional, tant en la interconnexió amb altres professionals, en la prestació assis-
tencial, com en una atenció més personal en el servei no presencial.

Les noves tecnologies han de ser les nostres aliades d’aquestes transformacions, 
perquè tot i que no puguin resoldre tots els reptes que se’ns puguin plantejar, ens 
ajuden a superar en molts aspectes les dificultats derivades de circumstàncies sobre-
vingudes (com pugui ser la produïda per la pandèmia de la Covid-19), possibilitant 
una assistència sanitària més accessible, eficient i eficaç. Mitjançant l’ús de les TIC 
hem habilitat:

a. Telemedicina: Telederma (Interconsulta) i Teleictus
b. Interconsultes entre professionals per diferents vies (correus, videoconferen-

cies, trucades, etc.)
c. Recepta electrònica, a través de l’espai electrònic «la meva Salut», on l’usuari 

pot renovar-la i accedir-hi de manera més àgil
d. La Meva salut, amb espai e-consulta, o consulta telemàtica, que permeten agi-

litzar determinats tipus de consulta i una millor gestió de l’agenda del professional.
e. TICSalut– Social: full de ruta per a implantar un model de serveis d’atenció 

no presencial (diagnòstic, monitorització i seguiment), compartint dades entre pro-
fessionals i entre pacients i professionals.

f. Projecte pilot SalutAPProp: L’Hospital del Pallars ha desenvolupat una apli-
cació que permet fer el seguiment dels pacients amb malalties cròniques i evitar el 
desplaçament, permetent connectar-se per videotrucada amb el professional. No vo-
lem substituir l’atenció presencial sinó complementar-la i facilitar-la.

Actualment, des d’un punt de vista tecnològic, el sistema sanitari disposa d’una 
Plataforma Digital de Salut (PDS), que integra múltiples eines que permeten la in-
terrelació entre centres i entre professionals, amb la finalitat de prestar un millor 
servei a pacients i usuaris dels sistema de salut. La plataforma tecnològica integra 
diferents àmbits:

– Plataforma d’interoperabilitat (IS3)
– Història clínica compartida (HC3)
– Estació clínica d’atenció primària (ECAP)
– Carpeta personal de salut (LMS)
– Analítica (explotació d’informació)
– Imatge digital
La Plataforma, a més de proporcionar informació clínica, impulsa la interacció 

entre el ciutadà i el seu equip assistencial, la telemedicina, el seguiment i el control 
de patologies, proporciona educació sanitària personalitzada i orientada a cada cas, 
permet la programació de visites amb un canal de comunicació segur i permet com-
partir informació bidireccionalment amb altres departaments, entre moltes altres 
possibilitats.

Aquest marc tecnològic, en constant evolució per oferir respostes a les necessi-
tats dels usuaris del sistema i atendre les demandes de la població, s’incardina amb 
el Pla director de sistemes d’informació del SISCAT, pel que fa als conceptes de te-
lesalut i mobilitat, que evolucionen en l’atenció al pacient, des del model dominant 
fins ara, basat principalment en l’atenció presencial, a un model preventiu i centrat 
en l’atenció continuada. Tenint en consideració, principalment, que podem oferir 
una atenció més àgil i flexible a la ciutadania, a través de serveis mòbils de tot ti-
pus (serveis informatius, interactius, conversacionals i transaccionals), de la mateixa 
manera que ja fan en la resta d’àmbits de la vida quotidiana.
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Àmbits de la telesalut en què ja es treballa o en què es desenvolupen projectes:
– Telesalut: servei assistencial sanitari i social a distància.
– Telemonitorització: control i seguiment remot de la salut d’un pacient.
– Teleassistència: servei d’atenció remot per suport immediat amb persones de 

risc, amb problemes de mobilitat o sense cuidador.
– M-health: prestació de serveis amb tecnologia mòbil (apps i d’altres).
– i-health: salut personalitzada, individual i intel·ligent.
– Salut 2.0: usos sanitaris de les xarxes socials (pacients experts, comunitats de 

malalts i cuidadors).
Alguns projectes relacionats amb la telemedicina, en diferents graus de desple-

gaments, que impliquen l’atenció primària, són, per exemple:
– eConsulta (a tot el territori): és una eina de consulta interactiva entre el ciuta-

dà i el professional de salut que complementa l’atenció presencial. Permet al ciuta-
dà enviar consultes en qualsevol moment del dia i des de qualsevol dispositiu, amb 
possibilitat d’afegir-hi annexos, com ara imatges. El professional respon dins el ter-
mini màxim establert en dies laborables i el ciutadà rep una notificació per correu 
electrònic quan ho fa. Així mateix, permet al professional iniciar converses amb el 
ciutadà i enviar-li informació clínica, quan no es requereixi l’atenció presencial o 
urgent. S’accedeix a l’eConsulta des de l’espai digital i personal de La Meva Salut, 
al qual el ciutadà ha de tenir accés amb certificat digital o per mitjà de codi d’usu-
ari i contrasenya.

– Teleradiologia: sistema que permet la transmissió d’imatges radiològiques de 
pacients (com radiografies, TAC o ressonàncies magnètiques) d’una entitat a l’altra. 
D’aquesta manera, es poden compartir entre diferents especialistes per permetre’n 
la seva interpretació o consulta sense necessitat de disposar «físicament» de la docu-
mentació. El model es va posar en marxa a l’Hospital de Campdevànol, quan es va 
digitalitzar i implantar el sistema d’informació assistencial a l’Hospital i als centres 
d’atenció primària de l’ABS Ribes-Campdevànol. Aquest fet va facilitar l’ús de les 
imatges radiològiques per part dels professionals i va permetre deixar d’imprimir 
les exploracions que es realitzen tant a l’atenció especialitzada, com sociosanitària 
o primària.

– Pediatria dels Pirineus (Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues): Projecte que 
s’ubica a la Comarca de l’Alt Urgell, i que genera un nou model d’atenció professio-
nal, en aquest cas pediàtric, que inclou l’assistència primària (pediatria de capçalera 
als diferents CAP de les ABS de la zona) i l’assistència hospitalària a la Fundació 
Sant Hospital (FSH), hospital de referència del territori. El seu objectiu principal és 
garantir la qualitat i la sostenibilitat de la prestació d’atenció pediàtrica integral en 
una zona del país on tradicionalment ha estat difícil la cobertura, tant per la manca 
d’especialistes en pediatria com per la situació geogràfica de la zona de prestació.

– Telecot (Hospital de Figueres): Sessions de telemedicina entre l’Hospital de Fi-
gueres i les ABS de la Jonquera i Llançà per debatre casos de pacients. Hi participen 
onze metges de AP i un traumatòleg de l’Hospital.

– Interconsultes Atenció Primària a Especialitats (Consorci Sanitari de l’Anoia): 
Els metges de capçalera de l’Anoia disposen de la possibilitat d’enviar interconsultes 
amb inclusió d’imatges i documents aportats de forma integrada amb el HIS, amb 
l’objectiu principal d’evitar desplaçaments i visites innecessàries

– Teleconsulta en endocrinologia (Hospital Tortosa Verge de la Cinta): El circuit 
permet, a partir de la visita del pacient pel metge de família del seu Centre d’Aten-
ció Primària de referència, demanar la visita a distància amb l’especialista, per mit-
jà del sistema informàtic. L’especialista, en accedir al sistema, pot veure la història 
clínica del pacient i les consideracions que li planteja el facultatiu de l’AP i fer les 
consideracions oportunes o resoldre els dubtes que pugui tenir el metge de família 
sense que el pacient hagi de desplaçar-se a l’Hospital.
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Tots aquests mètodes d’actuació, que fan possible la inclusió de l’assistència vir-
tual en el model sanitari, reforcen l’equitat en l’accés de la població als serveis de 
salut. I alhora prestigien l’impuls de la medicina familiar i comunitària (MFiC), es-
pecialitat molt significativa en àmbit rural, mostrant als professionals que treballar 
en el medi rural no ha de significar treballar aïllats, si es forma part activa d’una 
xarxa de serveis de salut.

A més, pel que fa a la formació dels residents, l’especialitat de MFiC ja té pre-
vist, en el seu programa oficial de l’especialitat, la rotació durant 3 mesos per cen-
tres d’atenció primària de salut rurals, preferentment durant el segon any de la re-
sidència.

També com explicàvem anteriorment, la Direcció General de Professionals de la 
Salut aposta per la rotació de residents en dispositius de zones rurals i ha incremen-
tat els dispositius docents de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar 
i Comunitària Lleida (ICS).També s’està col·laborant per acreditar tutors/es de resi-
dents en l’àmbit territorial de la Regió Sanitària d’Alt Pirineu i Aran, com a mesura 
d’incentivació per a la retenció i captació de talent professional.

En referència a la col·laboració entre els centres de referència hospitalaris i els 
centres assistencials i hospitalaris de l’àmbit rural, referiré les diferents experiències 
que hem desplegat arreu del territori català. Per exemple, especialistes de diferents 
especialitats tant de l’Hospital Dr. Josep Trueta (Girona) com de l’Hospital de Vic, 
es desplacen periòdicament a l’Hospital de Campdevànol, per desenvolupar la seva 
labor professional. També hi ha col·laboració per part de l’Hospital d’Olot i comarcal 
de la Garrotxa amb l’Hospital de Campdevànol.

A Lleida també existeix aquest tipus de suport i col·laboració dels professionals 
de l’Hospital Arnau de Vilanova envers zones rurals de la Regió Sanitària de Lleida. 
La Cooperativa de pediatria del Pirineu, d’atenció primària i hospitalària, té servei 
d’interconsulta amb l’hospital Sant Joan de Déu, donant cobertura i servei a les ne-
cessitats pediàtriques del Pirineu i l’Aran; Perquè la disposició actual del nostre sis-
tema sanitari, l’ordenació del model i dels dispositius assistencials, així com l’ade-
quació dels processos, ens ha permès impulsar aquestes fórmules per respondre a les 
necessitats de l’usuari del sistema i a les noves demandes d’atenció de la ciutadania, 
garantint l’equitat territorial i un bon accés als serveis de salut.

Tot i això, creiem fonamental seguir treballant mesures concretes d’actuació que 
ens permetin adequar-nos a aquestes noves necessitats, impulsant l’atenció en pro-
ximitat, mitjançant aliances estratègiques entre els centres i col·laboracions, que po-
tenciïn la interconsulta entre professionals, el treball en equips multidisciplinaris o 
l’oportunitat de fer recerca. Entre aquestes, destacar l’aliança entre l’Hospital Igua-
lada amb l’Hospital del Mar i l’Hospital de Bellvitge, entre l’Hospital Arnau de Vi-
lanova amb Vall d’Hebron, o de l’Hospital de la Cerdanya amb l’Hospital Sant Pau 
per l’especialitat de ginecologia i pediatria.

Amb especial atenció als punts del territori amb major connotació rural, tal i 
com recull el Pla de salut 2021-2025,per la necessitat de millorar l’accés, especial-
ment a l’especialització i alta tecnologia, i per la necessitat de potenciar l’establi-
ment de xarxes, perquè hi hagi una aproximació de les especialitats al territori, pre-
servant l’activitat presencial i fent servir noves tecnologies.

Amb especial atenció a les comarques situades en l’àrea pirinenca, integrades 
en la regió sanitària Alt Pirineu i Aran, amb seu a Tremp, que agrupa 6 comarques 
pirinenques (Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i 
Val d’Aran) i presta servei d’atenció primària i especialitzada a la població potencial 
d’aquesta demarcació, que donades les característiques i peculiaritats (baixa densitat 
de població, nuclis poblacionals força distanciats, xarxes viàries precàries...) feien 
palesa la necessitat, a més d’establir aquesta configuració de la regió, fixar-la com a 
prioritària entre els àmbits d’actuació.
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I finalitzar, fent esment al treball que actualment impulsem des del Departament 
de Salut per a la posada en marxa, de forma imminent, d’un Observatori d’Agressi-
ons als Professionals del Sistema de Salut de Catalunya, com a instrument d’estudi, 
anàlisi, seguiment i abordatge integral de la violència ocupacional en aquest àmbit, 
amb la finalitat de contribuir a una millor presa de decisions, planificació i avalua-
ció de les polítiques públiques de seguretat i salut del personal del Sistema de Salut 
de Catalunya.

Aquest Observatori estarà participat per tots els agents del sector salut implicat 
en aquesta matèria i també diferents departaments i organismes de la Generalitat.

Barcelona, 9 de març de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 170/XIV, sobre la formació 
dels jutges i la difusió dels recursos per a l’assessorament dels 
operadors jurídics en matèria de protecció de les víctimes de 
violència de gènere
290-00140/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45092 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.04.2022

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 170/XIV, sobre la 
formació dels jutges i la difusió dels recursos per a l’assessorament dels operadors 
jurídics en matèria de protecció de les víctimes de violència de gènere (tram. 290-
00140/13), us informo del següent:

L’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista (OCJVM) és un òrgan 
tècnic adscrit al Departament de Justícia i dependent del Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada (CEFJE) i està dotat pressupostàriament amb fons del Pac-
te d’Estat contra la Violència de Gènere.

L’OCJVM es configura com a un instrument per a la millora de la resposta de 
l’Administració de Justícia i de l’execució penal davant el fenomen de la violència 
masclista, amb la finalitat d’aproximar aquest coneixement a la lluita per a l’eradi-
cació de la violència masclista. En aquest sentit, fa un abordatge polièdric i des de 
l’àmbit de la justícia del fenomen de la violència masclista.

Tal com s’ha definit a l’Acord GOV/28/2019, d’11 de febrer, l’OCJVM constitu-
eix un fòrum d’anàlisi, reflexió, debat, participació i de propostes d’actuació en ma-
tèries relacionades amb l’eradicació de la violència masclista a Catalunya i té, entre 
les seves finalitats, la de promoure la comunicació i l’intercanvi entre els operadors 
i els organismes i institucions implicats en aquesta matèria, establint un programa 
anual d’activitats de recerca, formació, anàlisi i debat.

El Pla de formació de l’OCJVM ha de donar resposta al coneixement i capaci-
tació del personal que està al front de serveis que atenen la violència masclista, des 
de l’inici del procediment judicial, en l’atenció i acompanyament a les víctimes, en 
l’agilitat i eficàcia dels processos regulats, i també en la valoració del risc i interven-
ció, amb les persones condemnades per alguns d’aquests delictes. Aquest pla utilit-
za, amb aquest objectiu, diverses metodologies de formació i sensibilització, i té una 
sèrie de característiques que expliquen la seva orientació. Són les següents:

1. Selectiu: s’orienta cap als col·lectius que tenen una incidència directa perquè 
intervenen directament sobre aquests processos.
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2. Participatiu: permet aflorar les necessitats present en les diferents fases del 
procés i, per tant, adaptar el contingut i la metodologia a les actuacions dels pro-
fessionals, i preveu dinàmiques conjuntes de reflexió, debat, i compartició de bones 
pràctiques.

3. Avaluat: es pot constatar la transferència de l’aprenentatge al lloc de treball, 
i desplegar estratègies d’avaluació d’aquesta transferència, tal com recull el Pla Di-
rector de formació en equitat, elaborat per l’Institut Català de les Dones (ICD), i que 
ha estat aprovat pel Govern de la Generalitat, i també la valoració de resultats que 
es demana en la justificació del Pacte d’Estat per orientar-nos més al resultat i im-
pacte de la formació en els processos de transformació, personal, de l’organització 
i en definitiva del servei.

4. Adaptat: es pot redissenyar, en funció dels canvis normatius, la millora de cir-
cuits, la coordinació entre els diferents interlocutors, tenint en compte tots els aspec-
tes que afavoreixen una resposta efectiva des de la Justícia.

5. Transversal: en les actuacions hi intervenen diferents operadors i els contin-
guts de bona part de la formació són comuns per tothom.

6. Descentralitzat: s’estendrà a tot el territori, en funció de la distribució de par-
tits judicials/jutjats.

7. Certificat: quan calgui la capacitació per treballar en els circuits d’abordatge 
de la violència masclista.

En concret, i pel que fa al col·lectiu de jutges/esses i magistrats/ades, la forma-
ció es dissenya des de dues perspectives: la formació general jurídica, la formació 
en habilitats i capacitació en el coneixement i la relació amb les dones i la resta de 
víctimes vulnerables de les situacions que es produeixen en els casos de violència 
de gènere.

Des de la seva creació, l’OCJVM ha ofert, en el marc de la formació continuada, 
ha ofert les activitats següents:

– Any 2019
• La instrucció intel·ligent
• Autoprotecció psicològica en l’atenció a les persones víctimes de violència de 

gènere
• Les ordres de protecció
• Jutjar amb perspectiva de gènere
• El tràfic d’éssers humans
• Actualització en violència de gènere
• Controvèrsies sobre la síndrome de la dona maltractada
• Seminari d’aspectes jurídics i criminològics de la violència masclista

– Any 2020
• Violències digitals envers les dones
• Seminari sobre l’abordatge de la perspectiva de gènere en les agressions sexuals
• Jornada multidisciplinària de presentació dels protocols sobre el tràfic d’éssers 

humans
• Seminari sobre l’interrogatori a les víctimes de la violència masclista
• L’interrogatori a les víctimes de la violència masclista
• La instrucció intel·ligent
• Autocura professional en els jutjats de violència sobre la dona
• Revisió crítica de l’aplicació del Conveni d’Istanbul i l’Estatut de la víctima del 

delicte. Cap a una protecció real de les víctimes
• L’atenció a la víctima de violència masclista

– Any 2021
• L’interrogatori a les víctimes de la violència masclista
• Jornada sobre tràfic d’éssers humans
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• L’impacte dels canvis legislatius en la protecció de les víctimes de violència 
sexual

• Masclisme i cultura jurídica: la base de la violència institucional
Tal com hem assenyalat, la formació del CEJFE s’ha dissenyat per donar conei-

xement i capacitació al personal que està al front de serveis que atenen els casos de 
violència masclista, la formació prèvia a la destinació a un jutjat de violència sobre 
la dona correspon al Consell General del Poder Judicial.

Durant l’any 2021, es van produir 96.000 actuacions de l’Institut de Medicina 
Legal i de Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC), entre assumptes penals, no 
penals, assistència a judicis i pericials extrajudicials. En l’àmbit de la violència con-
tra la dona es van fer 6.633 actuacions dins dels corresponents procediments judi-
cials: 5.616, relacionades amb lesions; 990, valoracions psiquiàtriques i 27, valoraci-
ons del risc de violència contra la parella. Aquestes 6.633 actuacions en l’àmbit de 
la violència contra la dona van ser, aproximadament, un 10% més que les actuacions 
a l’any 2020 (any de gran impacte de la pandèmia per Covid-19).

Pel que fa a les dones víctimes d’agressions sexuals, l’any 2021, se’n van comp-
tabilitzar 1.069.

La direcció de l’IMLCFC, en l’àmbit del Comitè Científic-Tècnic del Consell 
Medicoforense al qual pertany, va participar l’any 2020 en el grup de treball res-
ponsable d’elaborar el document tècnic Protocol de Valoració Urgent del Risc de Vi-
olència de Gènere que es va publicar el desembre de 2020. Aquest Protocol permet 
elaborar informes de valoració del risc que incloguin, addicionalment a la valoració 
del risc duta a terme pels cossos policials, nous elements de caràcter científic-tècnic, 
mijançant un judici professional estructurat que inclou la valoració de l’agressor, de 
la víctima (especialment dels factors de vulnerabilitat) i de la situació de violència.

Es va planificar un pla de difusió i comunicació als operadors jurídics mitjan-
çant la comunicació als responsables de la formació, tant inicial com continuada, 
dels jutges (Escola Judicial per a la formació inicial i Consejo General del Poder 
Judicial per a la formació continuada) i dels fiscals (Centro de Estudios Jurídicos 
del Ministerio de Justicia).

En data 26 d’octubre, el Govern va aprovar la incorporació al Sistema de Segui-
ment Integral en els Casos de Violència de Gènere - Sistema VioGén), mitjançant la 
signatura d’un conveni entre el Departament de Justícia i el Ministeri de l’Interior, 
per tal que els professionals de l’IMLCFC i de les Oficines d’Assistència a les Víc-
times del Delicte puguin accedir a aquest Sistema, emplenar els registres de Valo-
ració Forense del Risc o consultar la situació de les víctimes ja registrades. Aquest 
conveni s’ha signat recentment.

D’altra banda, el CEJFE i l’Observatori Català de la Justícia en Violència Mas-
clista van dissenyar, l’any 2021, una activitat formativa virtual consistent en sessions 
síncrones amb 200 places distribuïdes en 10 sessions (des del 13 de setembre fins el 
15 d’octubre), amb els continguts següents:

– Metodologia del nou protocol de valoració forense del risc
– La Valoració Forense del Risc i el seu compliment dins del sistema VioGén
Per aquest any està prevista una nova formació en Valoració Forense del Risc 

dins de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, una vegada es sig-
ni el conveni per part del Ministeri de l’Interior.

Des del Departament de Justícia, a través dels seus serveis territorials i gerèn-
cies i també des de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia 
Juvenil (DGEPCJJ), es duen a terme accions de difusió i presentació dels Equips 
d’Assessorament Tècnic Penal (EATP) en els diferents partits judicials i també es 
participa en la formació dels professionals que treballen a les oficines judicials a 
través del CEJFE.

Alhora, els professionals dels EATP participen, conjuntament amb magistrats i 
magistrades, en l’elaboració de guies de bones pràctiques en la instrucció de deter-
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minats fets delictius que impliquen col·lectius vulnerables, tot incorporant les neces-
sitats i particularitats de cada persona implicada en un procediment pental.

Sempre que hi ha un canvi de coordinació d’un EATP, o se’n crea un de nou, es 
fa una presentació formal del coordinador o coordinadora i, si escau, es fa una nota 
informativa als deganats competents. Alhora, quan hi ha un canvi en la titularitat 
d’un Deganat o en algun partit judicial, es convoca una reunió per presentar els di-
versos serveis del Departament de Justícia.

Durant l’any 2019 es va establir des de la Secretaria General del Departament 
de Justícia un pla d’actuació a l’impuls de les Unitats de Valoració Forense Integral 
(UVFI) que es va concretar en un espai de treball en el format «Debat a bat» que 
va elaborar el Protocol tècnic de funcionament de les Unitats de Valoració Forense 
Integral (UVFI). Aquest protocol va dissenyar unes UVFI basades en un model eco-
lògic d’aprofitament i optimització de recursos que integra metges/esses forenses de 
l’IMLCFC i els psicòlegs/òlogues i treballadors/es socials dels EATP. El gener de 
2020, es va implementar el protocol tècnic amb l’objectiu de donar un servei tèc-
nic especialitzat als Jutjats exclusius de Violència contra la Dona de Barcelona, de 
l’Hospitalet de Llobregat, Girona, Tarragona, Lleida i el jutjat mixt amb competèn-
cies de violència contra la dona de Tortosa.

Conscients de la necessitat de millorar encara més el servei a les víctimes de 
la violència contra la dona i el servei de l’Administració de Justícia, dins l’objectiu 
d’avançar cap a una Administració de Justícia propera a la ciutadania i àgil, per re-
soldre els problemes reals de les persones, durant l’any 2022, es desenvoluparà un 
pla pilot amb la creació d’una UVFI pròpia i a l’IMLCFC.

Barcelona, 30 de març de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 35/XIV, sobre l’estat de 
l’Administració de justícia
390-00035/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 45094 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.04.2022

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 35/XIV, sobre l’estat de l’Adminis-
tració de justícia (tram. 390-00035/13), us informo del següent:

En primer lloc, pel que fa a l’increment del pressupost destinat a l’àmbit de la 
justícia a que fa referència el primer punt d’aquesta moció, us remeto a la comparei-
xença en Comissió per a informar sobre el contingut del pressupost del Departament 
i dels organismes i les entitats que en depenen, substanciada l’11 de novembre del 
2021 i en la que vaig expressar el compromís de treballar per a tenir més dotació 
pressupostària en els propers exercicis.

Pel que fa a la qüestió que es planteja als punts d i e, el Departament de Justícia 
pot informar favorablement la separació de jurisdiccions en els partits judicials que 
comptin amb jutjats de 1a instància i instrucció, però la facultat de proposta i d’apro-
vació recau, respectivament, en el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i en el 
Govern de l’Estat (art. 21 de la Llei de demarcació i de planta judicial).
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En tot cas, per fer efectiva la separació de jurisdiccions és recomanable que el 
partit judicial compti amb un nombre mínim de jutjats de 1a instància i instrucció, 
que s’estima en 9/10, i que permeti que hi hagi un mínim de 4 jutjats d’instrucció 
per garantir que cada jutjat i la seva plantilla no hagi de fer més d’una guàrdia set-
manal al mes.

El Departament de Justícia, en legislatures anteriors, ha elaborat estudis sobre la 
viabilitat de la separació de jurisdiccions en els partits judicials de Figueres, Man-
resa, Gavà, El Vendrell i Vilanova i la Geltrú. En aquest sentit, consten tramesos al 
Consell General del Poder Judicial informes favorables a les propostes de separació 
de jurisdiccions en alguns d’aquests partits judicials, per bé que aquestes propostes 
finalment no han arribat a ser aprovades pel Govern de l’Estat.

En tot cas, cal tenir en compte que actualment el Ministeri de Justícia està im-
pulsant unes reformes estructurals i organitzatives en l’àmbit de l’Administració de 
justícia, que pretenen instaurar, entre d’altres, els tribunals d’instància, i que afecta-
ran la planta judicial i l’atribució de competències als jutges, determinant en quins 
partits judicials hi haurà d’haver separació de jurisdiccions.

En relació amb els processos d’estabilització de plantilles, recollits al punt f de 
la moció aprovada, us informo que han estat iniciats amb l’oferta d’ocupació pública 
2017-2018, que va incorporar el format de concurs oposició.

Pel que fa al procés selectiu del cos d’Auxili Judicial, es van oferir 1.845 places, 
1.287 persones aspirants han superat aquest procés i han obtingut plaça, 932 ja s’han 
incorporat i està previst que durant el mes d’abril ho facin les 443 restants.

Amb anterioritat a l’execució dels processos selectius derivats de l’oferta d’ocu-
pació pública 2017-18, hi havia un percentatge d’interinitat en l’àmbit d’Administra-
ció de justícia del 50%. A partir del moment en què els 443 funcionaris del cos d’Au-
xili Judicial prenguin possessió de la seva plaça, el percentatge d’interinitat baixarà 
i quedarà situat en el 43%.

Amb l’aprovació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a 
la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, s’obre un nou escenari de pro-
cessos d’estabilització.

L’aprovació de l’oferta d’ocupació pública i la convocatòria dels processos se-
lectius dels cossos de l’Administració de justícia corresponen al Ministeri de Jus-
tícia, mentre que al Departament de Justícia li correspon l’organització logística i 
desenvolupament de les proves, l’organització i suport als Tribunals i la informació 
i coordinació amb el Ministeri per a la determinació de la xifra places vacants que 
s’oferiran en cadascun dels processos selectius.

Actualment, el Ministeri de Justícia està realitzant reunions amb les Comunitats 
Autònomes, de coordinació i planificació de les properes ofertes i convocatòries. En 
aquests reunions s’estan treballant les places que resultaran afectades en les ofertes 
de 2019, 2020, 2021 i 2022, a l’efecte de donar compliment a les disposicions de la 
Llei 20/2021.

Pel que fa a les qüestions que es plantegen als punts g i h, us informo que en 
virtut de l’article 11.5 de l’Ordre JUS/141/2017, per la qual es regula la selecció, el 
nomenament i el cessament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei 
de l’Administració de Justícia a Catalunya, no es proveeixen temporalment llocs de 
treball vacants, o en absència de la persona titular, per períodes inferiors a trenta 
dies, llevat dels supòsits següents i sempre que la disponibilitat pressupostària ho 
permeti:

– Quan es tracta de jutjats amb una única plaça del cos corresponent.
– Si es tracta de jutjats de pau o agrupacions de jutjats de pau i altres unitats or-

gàniques en què les dotacions siguin mínimes.
– Si es produeixen dues o més vacants o absències de personal en un mateix cen-

tre de destinació.
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– Per raons justificades d’urgència o excepcionalitat, en funció de les càrregues 
de treball i altres causes, a criteri de la Secretaria de Relacions amb l’Administració 
de Justícia.

No es cobreixen incapacitats temporals inferiors a trenta dies per evitar incorpo-
racions que no són eficaces o d’una durada tant curta que no resulta eficient per al 
jutjat. Aquesta previsió obeeix, doncs, a raons d’interès públic relatives al bon fun-
cionament del servei de la justícia i també a una gestió correcta de l’ocupació públi-
ca a l’Administració de Justícia.

L’actual borsa d’interins està formada per 13.549 persones dels cossos de Gestió, 
Tramitació, Auxili i Metges Forenses, aquesta xifra que no justifica obrir una nova 
borsa per cobertura de baixes de molt curta durada.

Respecte de l’aprovació d’un pla de nous edificis judicials i un pla de revisió i 
substitució dels sistemes de climatització actuals plantejada al punt i d’aquesta mo-
ció, adjunto1 l’Acord de Govern d’aprovació del Programa d’Encàrrec d’Actuacions 
de la societat Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA en relació amb les 
actuacions d’inversió i les aportacions del Departament de Justícia.

També acompanyo a aquest informe de compliment2 l’Acord de Govern d’apro-
vació del Programa d’Encàrrec d’Actuacions de la societat Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya, SA en relació amb les actuacions d’inversió i les aporta-
cions del Departament de Justícia.

En el punt j s’insta el Govern a establir d’una línia d’ajuts per als opositors als 
cossos superiors de justícia que el Departament de Justícia ja té prevista i està treba-
llant per a fer-la efectiva, atès que s’ha constatat que la situació econòmica resulta, 
per a molts aspirants, un impediment per accedir a aquesta preparació, atès que im-
plica una dedicació exclusiva durant una mitjana de cinc anys.

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) –en compliment 
de l’article 3.6 de la Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del CEJFE que 
estableix que una de les seves funcions és organitzar programes que tendeixin a fo-
mentar i a facilitar l’accés dels juristes i dels llicenciats en dret de Catalunya, per 
les corresponents vies legalment establertes, a les carreres judicial i fiscal i a altres 
professions jurídiques– està elaborant aquesta línia d’ajuts amb l’objectiu motivar i 
afavorir a les persones residents a Catalunya graduades en Dret, perquè dirigeixin 
les seves aspiracions professionals cap a les carreres judicial i fiscal i contribuir, 
d’aquesta manera, a l’estabilitat en les plantilles judicial i fiscal a Catalunya i a un 
major grau d’eficàcia i de qualitat, així com al foment de l’ús efectiu de la llengua 
catalana a l’Administració de Justícia. En aquest moment s’estan preparant les bases 
i la convocatòria que es publicaran enguany. S’atorgaran 50 beques durant 4 anys; 
la intenció és oferir aquesta línia d’ajuts cada any, de manera que en 4 anys hi haurà 
200 persones opositores a la carrera judicial becades.

D’aquesta manera, ens proposem pal·liar manca endèmica de jutges/esses i fis-
cals, que succeeix a Catalunya des de fa anys, i que comporta greus conseqüències 
per al correcte funcionament dels òrgans judicials que, de forma sistemàtica i re-
current, han de patir l’existència permanent de places sense cobrir i d’un alt índex 
de rotació dels membres de les carreres judicial i fiscal. En definitiva, aquesta línia 
d’ajuts, propiciarà l’estabilitat i l’adequat nivell de qualitat del servei públic de la Jus-
tícia i incrementaran el grau de satisfacció i confiança de la ciutadania.

Amb referència a l’acord d’un nou règim retributiu per als lletrats del torn d’ofi-
ci del punt k de la moció, cal dir que la determinació de l’import dels mòduls de 
compensació de les actuacions professionals dutes a terme en el marc de l’assistèn-

1. Acord de Govern, de 23 de novembre de 2021, d’aprovació del Programa d’Encàrrec d’Actuacions de la so-
cietat Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA en relació amb les actuacions d’inversió i les aporta-
cions del Departament de Justícia
2. Acord de Govern, 22 de novembre de 2021, d’aprovació del Programa d’Encàrrec d’Actuacions de la societat 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA en relació amb les actuacions d’inversió i les aportacions 
del Departament de Justícia
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cia jurídica gratuïta, en tant que indemnització per a la prestació d’un servei públic, 
es fixa en funció de la càrrega de feina efectiva, però també ve condicionada per 
múltiples factors i circumstàncies, alguns d’ells de caràcter estrictament jurídic-pro-
cessal, i d’altres de diversa índole (econòmica, política, social...). En aquest sentit, 
i atenent a l’especificitat de l’activitat analitzada, l’única activitat comparable que 
serveix de referència quant a l’import indemnitzatori dels professionals d’ofici és la 
indemnització prevista en els mòduls de compensació de les Administracions públi-
ques de la resta de l’Estat, en concret, de les Comunitats Autònomes que han assu-
mit competències pròpies en matèria de justícia gratuïta i del Ministeri de Justícia. 
La posició de Catalunya en aquest punt estaria en una franja superior a la mitjana, 
tant pel que fa a l’import de la majoria de mòduls d’actuacions, com en relació amb 
la quantitat de mòduls que es compensen.

Per l’any 2022, la previsió de despesa de l’assistència jurídica gratuïta de les ac-
tuacions professionals i les despeses de gestió col·legial dels advocats i advocades 
s’ha elaborat d’acord amb la disponibilitat pressupostària de cada any i tenint en 
compte que l’any 2021 s’aprova un augment de l’1,5% dels mòduls respecte l’any.

L’any 2022, es continua amb l’augment dels mòduls amb l’objectiu d’anar recu-
perant l’import d’abans de les retallades i donar compliment al compromís manifes-
tat pel departament als Consells. En concret per a l’any 2022, s’aprova un augment 
de tots els mòduls i de forma lineal d’un 2% respecte del 2021. Aquest augment s’ha 
aplicat en l’àmbit dels advocats i advocades que actuen en justícia gratuïta i també 
en el dels procuradors, ja que també es signa un conveni en aquest àmbit.

En relació amb les set actuacions recollides al punt l de la moció, us informo del 
següent:

1a. Compareixences per decidir ordres de protecció regulades per l’article 544 
ter de la Llei d’enjudiciament criminal

Les compareixences regulades a l’art.544 ter de la Llei d’Enjudiciament Crimi-
nal (LECrim) ja estan incloses com a mòdul i es compensen econòmicament (mò-
dul 07b).

D’altra banda, l’article 544 bis preveu el supòsit de sol·licitar al jutjat que s’acordi 
la prohibició de residir en determinat lloc a l’inculpat mentre s’investiga el delicte.

L’art.544 ter regula la sol·licitud d’una ordre d’allunyament. Són, per tant, dues 
sol·licituds que pretenen donar protecció a la dona en situació de greu risc, amb fina-
litats i tramitació similars que s’entén poden quedar incloses ambdues en el mòdul 
actual 07b– Compareixença art.544 ter de 58,77 €.

El Criteri 8 del Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i el 
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya per a l’establiment del marc 
d’actuació en matèria de prestació d’assistència jurídica gratuïta estableix que la 
Compareixença d’ordre de protecció a la víctima (art.544 ter/544 bis, LECrim) (07b) 
es podrà compensar un dels dos supòsits previstos a l’article 544, ja sigui el 544 ter 
o el 544 bis, per procediment.

2a. Pagament de recursos judicials encara que no posin fi al procediment
Estan compensats amb el procediments abreujats i sumaris en les fases d’ins-

trucció i vista mòduls 01, 02, 04a, 04b, 04c,04d, 08 i 36b (també els mòduls penals 
de menors). A part, es compensen els recursos contra presó o internament amb un 
mòdul específic 7a atenent a l’especial situació.

En general, a la resta de Comunitats Autònomes, es paga per procediment sencer.

3a. Assistències dels lletrats a les diligències d’entrada i escorcoll domiciliaris
Estan incloses a la instrucció.
Fase instrucció preparatòria: jutge i fiscal amb diligències prèvies, investigació 

oficial preliminar amb les diligències essencials a determinar la naturalesa i cir-
cumstàncies del fet, les persones que hagin participar i l’òrgan competent per l’en-
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judiciament. Es donen activitats preventives de conservació de proves, cautelars, 
assistencials, etc, com les diligències d’entrada i escorcoll domiciliaris.

Des del moment que el jutge acorda seguir amb els tràmits de qualsevol tipus de 
procediment (sumari, abreujat), segueix la instrucció amb la preparació del judici 
oral: i dona trasllat al Ministeri Fiscal, acusacions particulars i defensa per que sol-
licitin l’apertura o no del judici oral. Posa a disposició de les actuacions a l’òrgan 
jurisdiccional competent per l’enjudiciament a la fase del judici oral.

Fase de judici oral: examen de les probes proposades, les admetrà o no, previn-
drà el necessari per a la pràctica de la proba anticipada i assenyalarà el dia per les 
sessions del judici oral.

4a. Compareixences per decidir la situació personal del justiciable
Queden incloses dintre del mòdul d’instrucció i a més a més es compensa amb el 

mòdul 7a el recurs de reforma contra la interlocutòria de presó.

5a. Pagament d’un import per a cobrir les despeses de desplaçament al jutjat en 
casos de suspensió de la vista, amb independència de les vegades que aquesta s’hagi 
suspès, sempre que no sigui imputable al lletrat

Actualment, es compensa el desplaçament per a la celebració de la vista fora del 
partit judicial de l’inici (mòduls 09a, 09b, 09c i 09d). Caldria valorar l’oportunitat i 
l’impacte econòmic d’ampliar aquesta compensació a d’altres supòsits i disposar de 
les dades necessàries per poder fer un estudi de costos. Igualment els jutjats han de 
comunicar als lletrats els casos en els que no ha estat possible notificar al justiciable 
quan sigui necessària la seva presència a judici.

6a. Pagament de les reclamacions prèvies, les conciliacions i, en general, les ac-
tuacions prèvies a la via judicial que són imprescindibles

Aquesta qüestió queda resposta, més endavant, al compliment del punt m de la 
moció

7a. Pagament de totes les execucions, amb independència del temps transcorre-
gut des del plet principal

Actualment, es compensen econòmicament amb el mòdul 33: Execució resolu-
cions judicial més de 2 anys/nova designació, de 220, 67 €. Per tant, es compensa en 
l’execució que es presenta transcorreguts dos anys des de la sentència i en una sola 
ocasió. Transcorreguts dos anys més es pot tornar a sol·licitar en cas de nova exe-
cució. Amb les dades pertinents es podria realitzar un estudi del cost que suposaria 
l’ampliació dels supòsits de les execucions a compensar econòmicament per poder 
quantificar la dotació pressupostària necessària.

L’actual conveni en matèria d’assistència jurídica gratuïta estableix el següent 
criteri: Criteri 24. Execucions de resolucions judicials més de dos anys/nova desig-
nació (33)

Les actuacions dutes a terme en fase d’execució de resolucions judicials només 
generen el dret a una compensació específica d’acord amb el mòdul corresponent si 
han transcorregut més de dos anys des de la sentència o resolució judicial que posa 
fi al procediment o quan s’ha produït la designació d’un nou advocat. Aquestes cir-
cumstàncies s’han de justificar expressament. Aquest mòdul també s’aplicarà a la 
jurisdicció de violència sobre la dona.

Per a l’aplicació d’aquest mòdul s’ha d’atendre el còmput temporal de dos anys; 
és a dir, la intervenció lletrada en una execució que s’iniciï passats dos anys des de 
la sentència o resolució judicial merita el mòdul 33 –«Execució resolucions judi-
cials més de dos anys/nova designació»– mentre hi hagi una nova actuació i aques-
ta s’acrediti. Si l’execució s’inicia dins dels dos anys posteriors a la sentència, no 
es merita aquest mòdul. Per tant, aquesta compensació específica serà abonada per 
una sola vegada per totes les actuacions que es duguin a terme en el marc de la fase 
d’execució, llevat que entre una actuació i la següent transcorri, novament, un perío-
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de de més de dos anys, cas en el qual la nova actuació generarà el dret a la percepció 
d’una nova retribució d’acord amb el mòdul en qüestió.

En els casos de substitució de l’advocat designat per qualsevol causa, al nou ad-
vocat designat se li computarà el termini de dos anys a partir de la seva designació 
i passarà a ser l’advocat director de l’assumpte judicial designat i haurà de portar 
totes aquelles execucions que es derivin de la mateixa resolució judicial durant els 
dos anys següents.

Respecte del punt m de la moció, us comunico que des de l’any 2021, el Conveni 
de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya per a l’establiment del marc d’actuació en matèria de pres-
tació d’assistència jurídica gratuïta durant l’any 2021, preveu com a criteri interpre-
tatiu 27 el següent: 27. Gestions prèvies (respecte al mòdul 24 «gestions prèvies»):

– Es podrà compensar amb aquest mòdul al lletrat que, d’acord amb l’article 
233-6 del CC de Catalunya assisteixi a la sessió informativa de mediació, introduïda 
per la Llei 9/2020 de 31 de juliol de 2.020. No es compensarà aquesta sessió com a 
gestió prèvia quan es tramiti procediment judicial ja que en aquest cas s’aplicarà el 
mòdul del procediment.

– La presentació i tramitació de reclamacions prèvies a la via laboral també es 
podrà compensar com a gestió prèvia, excepte en el supòsit que arribi a CEMAC i/o 
a procediment, supòsits en què es pagarà el mòdul corresponent.

«En relació amb els serveis d’Orientació Jurídica, plantejats al punt n de la mo-
ció, us informem que, anualment, el Departament de Justícia signa un conveni 
amb cada un dels 14 col·legis d’advocats de Catalunya per a la prestació del servei 
d’orientació jurídica a la ciutadania. L’objecte d’aquest conveni és l’establiment de 
les directrius que han de regir la col·laboració entre el Departament de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya i el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a la presta-
ció d’un Servei d’Orientació Jurídica (SOJ), adreçat fonamentalment als ciutadans i 
ciutadanes dels partits judicials del seu àmbit que ho sol·licitin, per tal de proporcio-
nar-los un primer consell orientador, no directiu i gratuït, relatiu a qualsevol qüestió 
o aspecte jurídic que se’ls plantegi, així com informar de la possibilitat de recórrer 
als serveis de mediació o altres sistemes alternatius de resolució de conflictes per tal 
d’evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió.

El servei previst en aquest conveni també assessora els ciutadans i els dona infor-
mació respecte de la documentació necessària per a sol·licitar el dret a l’assistència 
jurídica gratuïta, d’acord amb el que estableixen les prescripcions de la Llei 1/1996, 
de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta i el Decret 252/1996.

El SOJ promou les vies de resolució extrajurisdiccional dels conflictes, en espe-
cial, la mediació, la conciliació i l’arbitratge. Aquest servei té caràcter gratuït i conté 
les prestacions següents:

– Proveir d’un consell orientador en matèria jurídica
– Proporcionar assessorament als ciutadans i ciutadanes en relació al dret a ob-

tenir l’assistència jurídica gratuïta i informar de la documentació necessària per 
sol·licitar-la

– Informar sobre la possibilitat d’adreçar-se als tribunals o de recórrer a vies al-
ternatives de resolució de conflictes

El Departament de Justícia subvenciona la prestació del servei mitjançant l’apli-
cació d’un mòdul per hora de servei d’orientació jurídica prestada pels lletrats i lle-
trades adscrits al mateix. L’import total de la subvenció és el resultat de l’aplicació 
d’aquest mòdul a les hores anuals de prestació del servei. Per la seva part, els col·le-
gis d’advocats porten a terme les tasques inherents al desenvolupament i prestació 
del servei objecte dels convenis amb el seu propi personal i mitjans materials.

De les memòries presentades pels diferents col·legis anualment, es desprèn que 
l’assessorament que es realitza en el SOJ és sobre diferents àmbits jurídics com dret 
administratiu (urbanisme, llicències, reclamacions patrimonials, recursos...) fiscal 



BOPC 283
11 d’abril de 2022

4.50.02. Compliment de mocions 142

(fiscalitat local, autonòmica o estatal), laboral (acomiadaments, extincions, liquida-
cions, contractes...), Seguretat Social (viduïtat, jubilacions, incapacitats temporals...), 
penal (faltes, delictes, denúncies...), dret mercantil (societari, concursos...), dret de 
família (separacions, aliments, filiació...), arrendament i propietat horitzontal, vio-
lència de gènere i d’altres matèries. Més enllà d’aquest fet, els convenis per a la pres-
tació d’aquest servei estableixen que en funció de les particulars necessitats socials 
que es determinin en un àmbit territorial específic, es poden crear serveis d’orienta-
ció jurídica específics, en particular en l’àmbit de la violència sobre la dona, l’àmbit 
laboral o el d’estrangeria.

Per altra banda, el Departament de Justícia i el Consell de l’Advocacia Catalana 
signen anualment un conveni per a la prestació del servei d’orientació jurídica peni-
tenciària que s’adreça i dona servei a totes les persones internes en els centres peni-
tenciaris de Catalunya i que dona servei a totes elles.

Aquest servei proporciona un primer consell orientador, no directiu i gratuït, 
sobre les qüestions de naturalesa jurídica que es plantegin respecte de les matèries 
que es detallen a continuació, i també informa de la possibilitat de recórrer a altres 
sistemes alternatius de resolució de conflictes per tal d’evitar el conflicte processal 
o analitzar la viabilitat de la pretensió.

Les matèries objecte d’orientació són les següents:
En matèria penitenciària, la redacció d’escrits de queixa i/o recursos en via ad-

ministrativa en relació amb les resolucions de l’Administració penitenciària. En res-
ta exclosa, en tot cas, la presentació de recursos en via judicial, que correspon als 
lletrats que tinguin assignada la defensa en judici de la persona interessada, excepte 
quan es tracti de recursos de reforma davant el jutge de vigilància penitenciària en 
què no sigui preceptiva la intervenció d’un lletrat.

Orientació en matèria penal únicament per a consultes efectuades per víctimes 
d’un presumpte delicte que no tinguin advocat designat.

Una primera orientació jurídica en matèries generals (civil, família, laboral, con-
tenciós administratiu, mercantil i estrangeria).

Informar les persones internes dels requisits que exigeix la llei per tenir dret a 
la justícia gratuïta; si hi tenen dret, orientar-los en la redacció de la sol·licitud que 
escaigui i la presentació d’aquesta al col·legi d’advocats que territorialment sigui 
competent.

Quant a l’assistència lletrada per videocomunicacions, plantejada al punt o, us 
comuniquem ja és possible a l’Administració de justícia a Catalunya, sempre que el 
jutge ho autoritzi.

La totalitat de les 447 sales de vistes repartides pels 49 partits judicials disposen 
del sistema de gravació de vistes i actes judicials que incorpora també el sistema 
de videoconferència tradicional. Addicionalment, disposem de 119 equipaments de 
videoconferència mòbil per poder establir comunicacions des de les 199 sales multi 
ús existents als diferents edificis judicials. Amb la renovació del sistema de gravació 
prevista pel proper mes de maig, les 199 sales multiús esmentades també incorpora-
ran el sistema de videoconferència integrat en el sistema de gravació.

Per si els lletrats o representants legals no disposessin del sistema de videocon-
ferència tradicional, el Departament de Justícia va habilitar al març de 2020 i per a 
cada sala de vistes, una llicència del sistema de videocomunicacions CiscoWebex 
que permet la connexió remota amb tercers que disposin, tan sols, d’un dispositiu 
amb una càmera i un micròfon (tablet, mòbil, portàtil...) i una adreça de correu on 
rebre les dades de connexió. Amb aquests requisits, la comunicació a través d’àudio 
i vídeo amb tercers, de forma simultània i des de qualsevol ubicació, ja és possible.

Aquest és el sistema que va estar en funcionament durant les 13 setmanes de 
confinament més estricte com a conseqüència de la COVID19, per a les declaracions 
de detinguts fetes des de les comissaries de Mossos d’Esquadra, evitant el seu tras-
llat i custòdia a dependències judicials.
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En el cas de persones detingudes o víctimes d’un delicte que es trobin en de-
pendències policials, cal afegir que les 54 comissaries de Mossos d’Esquadra de 
Catalunya disposen també d’una llicència del sistema CiscoWebex per establir vide-
ocomunicacions entre lletrats i detinguts o víctimes, al marge de les que es puguin 
establir amb els òrgans judicials.

En relació amb la proposta d’ampliació les mesures penals alternatives planteja-
da al punt p de la moció, us informem que la Secretaria de Mesures Penals, Reha-
bilitació i Atenció a la Víctima (SMPRAV) té previst ampliar el nombre d’entitats 
(públiques i privades sense ànim de lucre) que col·laboren en el programa de treballs 
en benefici de la comunitat. En aquest sentit es vol incidir de manera especial a in-
crementar la participació de les administracions locals, els ajuntaments, consells 
comarcals i ens locals per oferir equipaments per garantir que les persones penades 
dels respectius municipis puguin desenvolupar els treballs en benefici de la comu-
nitat del seu entorn.

Pel que fa als projectes de reinserció per a persones excarcerades, la Direcció 
General d’Afers Penitenciaris (DGAP) compta amb diferents programes i convenis 
que estan en procés de consolidació i ampliació. Són els següents:

– Servei d’acompanyament en el procés de transició de la presó a la comunitat, 
amb entitats col·laboradores: Institut de Treball Social i Serveis Socials, Justícia i 
Pau, fundació de l’Obra Mercedària i Ajuntament de Barcelona. Aquest Servei va 
adreçat a persones excarcerades en situació d’especial vulnerabilitat amb la finalitat 
que rebin un suport que faciliti elements de connexió amb la xarxa social comu-
nitària, que els proporcioni oportunitats i orientació i que minimitzi els factors de 
risc de reincidència. La intervenció s’orienta a persones que no disposen de xarxa 
sociofamiliar d’acollida, o que la tenen feble, i es realitza també amb la família en 
entrevistes individuals, entrevistes a familiars o persones del cercle més proper, ac-
tuacions de gestió i coordinació dels casos atesos i contactes telefònics amb la per-
sona usuària per a consultes immediates, dubtes i suport.

– Finançament de recursos residencials. La Direcció General d’Afers Penitenci-
aris finança recursos residencials per al gaudiment de permisos i altres modalitats 
de vida fora de la presó per aquelles persones que no disposen de domicili ni suport 
familiar a l’exterior. Aquests recursos poden també atendre persones en llibertat 
definitiva durant un període limitat, fins que puguin disposar d’un altre recurs resi-
dencial a la comunitat.

– Pensió d’excarceració: prestació econòmica que atorga el Servei Públic d’Ocu-
pació Estatal (SEPE) a les persones que s’excarceren i compleixen una sèrie de re-
quisits. Els Serveis Socials d’Execució Penal informen a les persones internes dels 
tràmits que han de fer i el centre penitenciari del qual depenen emet el certificat 
corresponent a aquells penats que ho sol·liciten.

Respecte al punt q de la moció, us comuniquem que la DGAP està elaborant 
el Programa de prevenció d’agressions al personal penitenciari, actuació i suport. 
Aquest Programa preveu sis eixos d’actuació, cadascun dels quals es desplega en 
diverses accions, algunes ja implementades, altres en procés i altres pendents de 
desenvolupament. Els eixos d’actuació són els següents:

– La formació inicial i continuada
– El treball en equip
– La gestió de la informació i anàlisi
– L’organització dels centres. Millora i supervisió dels serveis, i sistemes i me-

sures de seguretat
– L’anàlisi dels incidents com a estratègia d’autoaprenentatge organitzatiu
– El suport als/a les professionals que han patit una agressió.
Pel que fa als funcionaris de l’Administració de Justícia que presten serveis als 

jutjats, aquest Departament no té constància que hagin estat víctimes d’agressions, 
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ni li ha estat comunicada cap denúncia relativa a agressions a treballadors de jutjats, 
en l’exercici de les seves funcions.

Finalment, pel que fa al punt r de la moció que demana la revisió de la Circular 
2/2021, us informo que el passat 22 de febrer, el director general d’Afers Penitenci-
aris va signar la Circular 1/2022 per la qual s’aprova el protocol, d’aplicació dels 
mitjans coercitius d’aïllament provisional i de contenció mecànica en els centres pe-
nitenciaris de Catalunya. Aquesta circular, que deroga la Circular 2/2021, i entrarà 
en vigor l’1 d’abril, ha estat redactada seguint les recomanacions dels diferents orga-
nismes nacionals i internacionals; especialment les contemplades a la Guia de bones 
pràctiques en contencions mecàniques del Defensor del Pueblo en la seva condició 
de Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura (MNPT) i les recomanacions 
del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, 
Inhumanes o Degradants del Síndic de Greuges de Catalunya (MCPT) i prèvia con-
sulta amb els interlocutors implicats (equips directius de la SMPRAV, equips direc-
tius i comandaments dels centres penitenciaris, sindicats, assessories jurídiques de 
la SMPRAV i del Departament de Justícia). També es va traslladar, abans de la seva 
aprovació, al Síndic de Greuges, que hi va fer aportacions.

Barcelona, 30 de març de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

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

Control del compliment de la Moció 39/XIV, sobre el deute de la 
Generalitat amb el món local
390-00039/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 45482 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.04.2022

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 39/XIV del Parlament de Catalunya, 
sobre el deute de la Generalitat amb el món local (tram. 390-00039/13), us informo 
del següent:

Pel que fa a la lletra b) relativa a la reforma de la Cartera de Serveis Socials el 
2022, des de les diverses unitats de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies s’han 
iniciat ja, les tasques de diagnosi prèvies a la reformulació de la Cartera de Serveis 
Socials, d’acord amb el II Pla estratègic de serveis socials 2021-2024 (PESS), que 
derivaran posteriorment, en l’esmentada reforma. Cal destacar així mateix, que el 
II PESS aposta per un Sistema català de serveis socials que integri l’atenció primà-
ria i l’atenció especialitzada, i que permeti un accés i un flux àgil entre els diferents 
serveis, per donar una resposta integral en tot moment, a les necessitats de la perso-
na, de manera ràpida i efectiva, i per assegurar la continuïtat de la intervenció orien-
tada cap a l’atenció centrada en la persona i la seva interacció familiar i comunitària.

Pel que fa a les lletres c) i e) relatives a incrementar el Contracte programa de 
serveis socials entorn de 70 milions d’euros, i a assegurar el finançament per part 
de la Generalitat, d’ajuntaments i consells comarcals, el passat mes de desembre es 
va signar l’acord marc del nou Contracte Programa 2022-2025 amb la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC) i amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM), 
que reforçarà el sistema de serveis socials amb els ens locals, amb més inversió i 
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noves accions i serveis. El Departament de Drets Socials (DSO) destina al nou Con-
tracte Programa 1.408 M€ fins al 2025, el que suposa un total de 320 M€ aquest 
2022 i un increment del pressupost de 76,5 M€.

Pel fa a la lletra d) en la que es requereix al Govern a incrementar substancialment, 
el preu per hora dels serveis d’atenció domiciliària (SAD) de manera progressiva, 
durant els propers quatre anys, al nou Contracte Programa (2022–2025) signat amb 
els ens Locals esmentat, un percentatge molt elevat d’aquest increment (76,5 M€)  
–que representa gairebé el 50% de l’increment del pressupost del DSO pel 2022– es 
justifica per la revisió del mòdul destinat a finançar el preu/hora del SAD d’atenció 
a les situacions de dependència i del SAD d’atenció social, que passa dels 16,25 eu-
ros/hora actuals, a 19 euros/hora l’any 2022 i 2023, 19,45 euros/hora el 2024, i a 21 
euros/hora el 2025.

Pel que fa a la lletra f) relativa a desplegar el Pla Estratègic de serveis socials 
2021-2024 (PESS), d’acord amb aquest, s’ha anat avançant en diverses línies d’ac-
tuació. Línies on el paper dels Serveis Socials Bàsics és fonamental i entre les que 
cal destacar:

– El desenvolupament i implantació de l’e-Social, una plataforma de Sistemes 
d’informació integrada, centrada en el ciutadà i orientada a les dades, que facilita 
informació per a la presa de decisions, l’avaluació i la transparència. Aquest sistema 
suposa disposar d’un repositori digital amb totes les dades consolidades del Sistema 
i ha de permetre avançar en la Història Social Compartida i la seva integració amb 
altres sistemes públic de l’Estat del benestar.

– La migració del sistema d’informació Hèstia cap al DSO, que és un pas clau 
per a la gestió de casos dels Serveis socials bàsics, atès que permet gestionar gran 
part de les matèries que es porten a terme des d’una Àrea de Serveis Socials Bàsics. 
Està format per una sèrie de mòduls que donen resposta al primer nivell del sistema 
públic de serveis socials que tenen caràcter polivalent, comunitari i preventiu, i als 
equips multidisciplinaris que el fan servir com a eina bàsica de treball.

– La consolidació del nombre de professionals dels EBAS i la incorporació de 
nous rols professionals, l’increment del preu/hora del servei d’atenció domiciliària o 
la continuïtat en la implementació del model del servei d’intervenció socioeducativa 
no residencial per a infants i adolescents en situació de risc, entre d’altres serveis. 
També, la inclusió de la figura de la funció directiva i la progressiva incorporació 
de la figura del/la coordinador/a d’equips. Així com el desplegament progressiu del 
servei de suport tècnic als EBAS, que reconeix el perfil de suport psicològic, peda-
gògic, la gestió de casos, la supervisió i l’assessorament jurídic. Tot això, en el marc 
del PESS com hem indicat, i gràcies a que el Departament de Drets socials ha signat 
conjuntament, amb l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis 
de Catalunya, l’Acord Marc en el qual s’emparen els acords del nou Contracte Pro-
grama 2022-2025 (CP), a signar amb cada ens local durant el primer trimestre de 
2022 (Ajuntaments, Consells Comarcals i Consorcis). Amb el nou CP, es garanteix 
la continuïtat dels serveis inclosos en l’anterior CP 2016-2019 i la millora dels ser-
veis socials bàsics.

– La implementació de l’eina de cribratge i diagnòstic social Self Sufficiency 
Matrix al conjunt dels EBAS (SSM-CAT). Un programa per a formar professionals 
dels EBAS i també als seus formadors. 106 ABSS estan en disposició d’implemen-
tar l’eina, i concretament, 86 d’aquestes ja han iniciat la seva implementació dins 
dels sistemes d’informació dels ens locals.

L’eina SSM-CAT ajudarà els professionals de l’atenció primària a identificar les 
persones que es trobin en situacions de necessitats socials complexes amb els ma-
teixos criteris i permetrà orientar el diagnòstic social i facilitar el seguiment dels 
casos. Per a les persones ateses, un cribratge més ràpid dels casos complexos n’ha de 
permetre la priorització immediata i la possibilitat d’oferir les intensitats de suport 
adequades des del primer moment. D’altra banda, el fet de ser una eina compartida 
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per totes les professionals facilitarà obtenir diagnòstics més homogenis i el seu tras-
pàs en cas de canvi de domicili.

– La definició del nou model de servei d’atenció a l’entorn domiciliari (SAED), 
en el que està participant un grup de treball del Consell Interterritorial de Serveis 
Socials Bàsics (INTERCOTESSBA SAED). Quan el model SAED estigui definit 
serà el marc de referència de l’atenció a l’entorn domiciliari del Sistema Català de 
Serveis Socials. La fitxa 50 del nou CP recull alguns dels continguts que s’hi estan 
treballant.

El SAED és un conjunt de serveis i prestacions que es duen al lloc on viu la 
persona i al seu entorn domiciliari, coordinats pels Equips bàsics d’atenció social 
(EBAS). Des del SAED s’ofereix atenció social i de cura, suport a les interaccions 
socials, a l’autonomia funcional i a la participació comunitària, amb una mirada pre-
ventiva, flexible i centrada en la persona.

És un model d’atenció centrat en la persona, de proximitat, flexible a les necessi-
tats canviants, adreçat al llarg de la seva vida i que ajudi a que la persona romangui 
el màxim possible a la comunitat. En aquest sentit, el pla d’atenció social ha d’inte-
grar tots aquells serveis o actuacions que contribueixen a donar resposta a les neces-
sitats de les persones ateses en el domicili i a assolir els objectius establerts pel pro-
fessional i d’acord amb elles. El SAED, per aconseguir una atenció més adequada a 
les necessitats i més eficiència, adapta la intervenció en l’entorn domiciliari tenint en 
compte les necessitats de la persona, el seu nivell d’autosuficiència (a partir de l’eina 
de valoració SSM-CAT) i grau de complexitat (baixa, mitja i alta), i les necessitats 
de la família, persones cuidadores i la llar.

– La implementació a tot el territori, del Servei d’Orientació i Acompanyament 
a les Famílies (SOAF), per tal d’incorporar el treball preventiu familiar, amb el fi-
nançament del perfil professional d’orientador/a familiar dins de la fitxa 39 del CP 
2022-2025, com a professional que dirigeix i gestiona el servei, orienta i acompanya 
les famílies, ofereix formació als professionals i es coordina amb d’altres serveis. 
Diverses ABSS ja disposen d’un servei d’atenció especialitzat a les famílies i l’ob-
jectiu en el que ja s’està treballant, és ampliar-lo a tot el territori català per evitar 
l’heterogeneïtat en la prestació de serveis.

– La consolidació de les comissions territorials de serveis socials bàsics (CO-
TESSBA), que tenen per objectiu avançar conjuntament, en la millora del conei-
xement i l’atenció de les necessitats reals de cada territori, fet que inclou: analitzar 
la situació real dels diferents serveis socials bàsics i proposar millores, compartir 
coneixement, adaptar els models catalans de serveis socials a les especificitats de 
cada territori, promoure mesures d’avaluació i d’innovació, i crear sinergies entre les 
àrees bàsiques de serveis socials (ABSS) d’una mateixa demarcació i de les demar-
cacions entre si. Les COTESSBA estan desplegades a cada un dels territoris: Terres 
de l’Ebre, Tarragonès, Metro-sud, Metro-nord, Barcelona, Catalunya central, Llei-
da-Alt Pirineu-Aran i Girona.

Així mateix, s’han impulsat també les comissions inter-territorials de serveis 
socials (InterCOTESSBA) que neixen amb la voluntat de crear grups de treball es-
pecialitzats amb representació de les ABSS de tot el territori català, i per tant, de 
caràcter transversal. Amb aquest objectiu s’han endegat tres InterCOTESSBA, que 
funcionen paral·lelament a les COTESSBA, aquestes són:

• InterCOTESSBA per a la definició del nou model d’atenció domiciliària, amb 
l’objectiu de repensar el sistema d’atenció domiciliaria i proposar un nou model ex-
trapolable a les especificitats de les diferents zones del territori.

• InterCOTESSBA de Transformació Digital dels Serveis Socials (antics siste-
mes d’informació).

• InterCOTESSBA del Sistema Català de Serveis Socials (SCSS) que busca iden-
tificar els aspectes clau que permetin fer un pas endavant en l’evolució del SCSS, 
així com fixar un full de ruta per al seu abordatge.
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– El seguiment del conveni que la Generalitat va signar amb la companyia En-
desa per regular el cost de la pobresa energètica generada a partir de l’1 de gener de 
2021, que la companyia assumeix en un 50%, després de l’acord per la condonació 
del deute acumulat de 35.000 famílies vulnerables entre 2015 i 2020.

L’acord suposa la regulació, per primera vegada, de l’aplicació de la Llei 24/2015, 
de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, que impedeix la interrupció dels subministraments energètics a les fa-
mílies vulnerables. Per tal que s’apliqui el principi de precaució establert per la Llei 
24/2015, el conveni recull que quan l’empresa subministradora hagi de fer un tall 
de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials mu-
nicipals per a determinar si la persona o la unitat familiar es troba en situació de 
risc d’exclusió residencial. En aquest cas, s’ha de garantir el subministrament i s’han 
d’aplicar els ajuts.

– El desplegament de l’atenció a les persones sense llar, amb el finançament de 
la figura del referent de sensellarisme dins de la fitxa 48 del nou CP, per elaborar un 
Pla local per a l’abordatge del sensellarisme, el finançament del suport a les persones 
en Housing First i habitatge compartit, i també del suport al manteniment d’equipa-
ments d’emergència i altres serveis residencials.

S’ha creat la figura de la Gestora de Casos, que tindrà un àmbit territorial coinci-
dent amb el de les Regions Socials. En aquelles comarques on hi hagi com a mínim 
3 ABSS que desenvolupin accions d’atenció a les persones sense llar es podran orga-
nitzar gestores comarcals, si així ho acorden les parts implicades. Aquestes gestores 
tindran com a funcions principals la priorització de les persones més adients per ser 
ateses en cada tipologia de servei, el seguiment de la seva evolució i l’establiment de 
criteris de funcionament coherents quan coexisteixin diversos projectes a la mateixa 
regió social. També hauran d’oferir solucions personalitzades per afavorir la inclusió 
social de les persones en situació de sense llar.

Des d’una metodologia innovadora com és la del Housing First, que ofereix un 
habitatge de manera immediata sense requeriments previs a les persones que es tro-
ben de manera crònica al carrer, amb un acompanyament sociolaboral i educatiu i 
amb una visió holística i col·laborativa amb la resta de Departaments implicats, des 
de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, Justícia, Salut, Empresa i Treball, i Drets 
Socials, i els ens locals, d’acord amb el Marc d’Acció per a l’Abordatge del Sense-
llarisme a Catalunya (2021-2024) pendent d’aprovar-se pel Govern, es pretén garan-
tir el dret a l’habitatge a les persones sense llar i oferir-los un procés de recuperació 
integral en què es tinguin en compte les seves expectatives i tries educatives, ocu-
pacionals i vocacionals.

En darrer lloc, pel que fa a la lletra g) relativa a elaborar i aprovar, durant aquesta 
legislatura, la proposta de llei de governs i finançament local de Catalunya, d’acord 
amb el Pla normatiu del Govern, en aquests moments, la Secretaria de Governs Lo-
cals i Relacions amb l’Aran està elaborant la Memòria Preliminar de l’Avantprojecte 
de Llei de Governs Locals.

I pel que fa a la lletra h) en la que es requereix al Govern a millorar, en el web del 
departament competent en matèria d’economia, l’accessibilitat a la informació sobre 
els deutes que la Generalitat manté amb cada ajuntament, el Departament d’Econo-
mia i Hisenda té publicada a la pàgina web la informació relativa a les obligacions 
reconegudes pendents de pagament amb els ens locals: ajuntaments, consells comar-
cals i diputacions.

L’enllaç per accedir-hi de manera directa és el següent: http://economia.gencat.
cat/ca/ambits-actuacio/tresoreria-pagaments/pagaments-creditors/obligacions-reco-
negudes-pendents-pagament/

Des de la pàgina d’inici s’arriba fàcilment a aquesta informació, ja que clicant 
a «Tresoreria i pagaments» es passa a la pàgina següent, on s’ha de clicar a «Pa-
gaments als creditors» - «Obligacions reconegudes pendents de pagament als ens 

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tresoreria-pagaments/pagaments-creditors/obligacions-reconegudes-pendents-pagament/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tresoreria-pagaments/pagaments-creditors/obligacions-reconegudes-pendents-pagament/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tresoreria-pagaments/pagaments-creditors/obligacions-reconegudes-pendents-pagament/
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locals». Així doncs, la informació és consultable de manera ràpida i intuïtiva, en 
només dos clics.

Barcelona, 25 de març de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Moció 42/XIV, sobre el futur d’Europa
390-00042/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 45080 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.04.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 

donar compliment a la Moció 42/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el futur 
d’Europa (tram. 390-00042/13), us informo que s’adjunta l’informe de compliment 
corresponent.

Barcelona, 30 de març de 2022
Victòria Alsina i Burgués, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert

Annex
En compliment a l’establert a la Moció 42/XIV del Parlament de Catalunya, so-

bre el futur d’Europa, s’informa del següent.
La Conferència sobre el Futur d’Europa és un procés de participació ciutadana a 

escala europea impulsat via Declaració conjunta de la Comissió Europea, el Parla-
ment Europeu i el Consell de la Unió Europea, que té per objectiu fomentar que els 
ciutadans europeus, i especialment els més joves, opinin i facin propostes sobre el 
que esperen de la Unió Europea.

En el marc de la Conferència, s’han organitzat multitud d’actes i debats per fo-
mentar la participació ciutadana i reflectir la diversitat d’opinions del continent eu-
ropeu. A escala europea, s’han posat en marxa panells de ciutadans organitzats per 
les institucions europees amb una representació proporcional de la societat, i també 
una plataforma digital multilingüe que ha permès recollir el conjunt de les apor-
tacions ciutadanes. A l’àmbit estatal, regional i local, que ha apropat el procés de 
debat als territoris a través de panells de ciutadans i la celebració d’esdeveniments 
temàtics descentralitzats.

L’abril del 2021 es va donar el tret de sortida a l’eina principal de la Conferència, 
una plataforma digital multilingüe on els ciutadans han pogut opinar i fer propostes 
en qualsevol de les llengües oficials de la UE, organitzar o assistir a esdeveniments 
temàtics propers, i seguir el progrés general de la Conferència.

Interpel·lat per la Declaració conjunta del 10 de març de 2021, el Govern de la 
Generalitat, a través del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, es va com-
prometre a promoure aquest gran debat ciutadà emmarcant-se en processos previs 
de reflexió sobre les polítiques, prioritats i model institucional de la Unió Europea 
com ara el procés participatiu del Pla Europa del 2019.

L’11 de maig del 2021, un Acord de Govern va reflectir el compromís de la Gene-
ralitat per donar suport als debats impulsats per la Conferència. En primer lloc, s’ha 
habilitat un espai al Portal de participació ciutadana de la Generalitat (participa.
gencat.cat) perquè els ciutadans puguin traslladar telemàticament les seves opinions 
sobre el projecte europeu a partir d’una enquesta. També s’ha fomentat la partici-
pació catalana de manera directa a la plataforma digital multilingüe impulsada per 
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la UE. En segon lloc, s’han organitzat set taules rodones temàtiques a cadascuna de 
les vegueries de Catalunya, que han estat acollides per universitats. Aquestes taules 
rodones han contribuït a generar, per mitjà de dades i el contrast d’arguments, les 
condicions òptimes per tal que la ciutadania pugui participar a la Conferència de 
manera informada i responsable, i han cristal·litzat en un acte final a Barcelona de 
reafirmació europeista.

En relació amb els eixos temàtics tractats, cal remarcar que el Departament 
d’Acció Exterior, a instància del Parlament, va incorporar de forma expressa la qües-
tió del reconeixement del català i la defensa de la seva oficialitat a Europa com a 
fil conductor de la cinquena sessió del 18 de gener de 2022 al Campus Terres de 
l’Ebre-Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tortosa.

El perfil dels participants d’aquesta i de totes les taules rodones ha estat molt di-
vers, amb la participació d’experts i professionals de reconegut prestigi en les ma-
tèries tractades, professors universitaris, representants de la societat civil i analistes 
polítics. L’acte final, a Barcelona, va comptar amb la participació dels presidents 
Pujol, Montilla, Mas, Puigdemont i Torra, i amb la presència d’eurodiputats de di-
ferents legislatures.

Mitjançant un Acord de Govern, el Govern de la Generalitat instarà les institu-
cions de la Unió Europea a garantir la diversitat lingüística interna en el marc de la 
Unió, fent així possible que el català adquireixi l’estatus de llengua oficial. En se-
gon lloc, l’Acord de Govern instarà a fixar mecanismes per l’ampliació interna de la 
Unió, per tal que nacions com Catalunya, que ja formen part de la Unió, hi puguin 
accedir via un procediment específic que reforci el model de governança i control 
democràtic de la Unió Europea i els seus valors, drets i llibertats. La participació 
de la societat catalana i del Govern de la Generalitat a la Conferència sobre el Futur 
d’Europa culminarà amb el trasllat de l’Acord de Govern a la presidència conjunta 
de la Unió Europea.

Serà un cop finalitzi aquest procés quan, com a secretari d’Acció Exterior del 
Govern, en representació del Govern de la Generalitat, compareixeré al Parlament 
de Catalunya, a la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, tal com 
estableix la Moció 42/XIV.

Barcelona, 29 de març del 2022
Gerard M. Figueras i Albà, secretari d’Acció Exterior del Govern

Control del compliment de la Moció 48/XIV, sobre l’economia social i 
solidària
390-00048/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 45780 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.04.2022

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 48/XIV, sobre l’economia social i 
solidària (tram. 390-00048/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat 6 de la moció, el Pla de Govern de la XIV Legislatu-
ra, recull l’impuls d’eines, espais de diàleg i programes específics per al foment de 
l’economia social i solidària i el cooperativisme, com a eina d’enfortiment de l’eco-
nomia i del sistema empresarial català i concretament, s’incorpora el desplegament 
del Pacte Nacional per una economia per la vida, es tracta d’un procés participatiu 
liderat per l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) que en aquests mo-
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ments es troba en fase de processament de la informació i recollida i redacció de les 
mesures concretes.

A través del conveni de col·laboració entre les entitats representatives de l’econo-
mia social i la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Coopera-
tives, es financen entre d’altres, actuacions destinades a l’impuls del Pacte Nacional 
per a una economia per la vida.

En relació amb l’apartat 7 de la moció, el Pla de Govern recull també mesures 
destinades al foment del cooperativisme a través de la creació d’un fons de reconver-
sió industrial i de foment del cooperativisme, i la creació d’un programa de suport a 
la continuïtat i transformació industrial cap al cooperativisme. En aquest sentit, des 
de la direcció general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Coope-
ratives, està previst destinar aquest any un pressupost de 6,5 M€ en aquest àmbit.

En relació amb l’apartat 8 de la moció, el 2 d’agost de l’any 2021 es va publicar la 
nova convocatòria de subvencions a la Xarxa d’ateneus cooperatius, projectes singu-
lars i projectes transversals de suport a l’economia social i solidària, per a la promo-
ció, la difusió i el foment de projectes d’economia social i cooperativa. Després de 5 
anys de funcionament, i amb l’objectiu de reforçar i consolidar la Xarxa d’Ateneus 
Cooperatius, s’estableix un àmbit temporal a 3 anys, per tal que els ateneus puguin 
desenvolupar els seus plans estratègics i les actuacions d’acompanyament en la ge-
neració de cooperatives i ocupació de qualitat, l’activació i dinamització dels sectors 
socioeconòmics estratègics del territori, la creació de mercat social. Amb requisits 
també en l’àmbit de la governança i el compliment d’un codi ètic i balanç social. El 
pressupost destinat a la Xarxa d’Ateneus durant els 3 anys és de 16 M€.

En aquesta nova ordre de subvencions s’ha incorporat també, una nova línia per 
potenciar els valors i les competències en l’emprenedoria col·lectiva dels alumnes 
de primària, secundària i batxillerat mitjançant la simulació de la creació d’una co-
operativa, amb una dotació pressupostària de 90.000 € a través de la qual s’ha de 
portar a terme actuacions destinades a donar suport a la creació i el funcionament 
de cooperatives d’alumnes, el manteniment de les cooperatives d’alumnes existents, 
suport a les activitats de les cooperatives d’alumnes creades i la participació a la Fe-
deració de Cooperatives d’Alumnes

Pel que fa a la incorporació de continguts formatius en cooperativisme i eco-
nomia social i solidària a les universitats catalanes, s’ha publicat la Resolució 
EMT/3327/2021, de 5 de novembre amb una dotació pressupostària de 300.000 € 
per portar a terme actuacions encaminades a la incorporació de crèdits obligatoris o 
optatius en ESS en el pla docent, el reconeixement de crèdits de naturalesa anàloga 
Constitució d’un grup de treball per elaborar els continguts. El termini d’execució 
de les actuacions finalitza el 31 d’octubre de 2022.

En relació amb l’apartat 9 de la moció, el Grup ICF disposa de productes espe-
cífics com poden ser, per exemple:

– Economia social i cooperativa: Préstecs per a empreses de l’economia social 
i cooperativa per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contrac-
tes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses, amb condicions 
especifiques segons la finalitat. En el cas de finançament d’inversions poden arribar 
fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 30.000 euros i un màxim d’1 milió 
d’euros, a un termini màxim 15 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos. Les 
operacions aprovades a través d’aquesta línia comptaran amb l’assumpció del 80% 
del risc creditici de l’operació per part del Departament de Drets Socials.

– ICF Habitatge social (promoció). Préstecs per finançar projectes de promoció 
d’habitatge de protecció oficial o allotjaments dotacionals per destinar a lloguer o 
cessió d’ús en règim general. Compten amb una bonificació del cost financer per 
part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. L’import serà fins al 80% del cost 
d’execució dels habitatges (sòl i locals exclosos) amb un màxim de 120.000 € per 
habitatge. També es poden finançar habitatges procedents de la rehabilitació d’edi-
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ficis, l’expropiació o l’adquisició de promocions d’habitatges en fase d’execució que 
posteriorment es qualifiquin com habitatges amb protecció oficial. El termini: fins a 
30 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.

– ICF Habitatge social (adquisició). Préstecs per finançar entitats socials i ajun-
taments per a la compra de pisos destinats a lloguer social (requalificats com HPO), 
l’adquisició dels quals derivi de l’exercici dels drets de tanteig i retracte que té le-
galment reconeguts la Generalitat de Catalunya i també per adquisicions mitjançant 
contractes de compravenda. Compten amb una bonificació del cost financer per part 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Amb caràcter general, l’import estarà 
comprès entre 25.000 € i un màxim de 10 milions d’euros per titular i 90.000 € per 
habitatge. L’ICF finançarà el 100% de l’import a pagar per la compra de l’habitatge 
i les obres de rehabilitació a un termini màxim de 30 anys amb possibilitat de ca-
rència de fins a 2 anys inclosos.

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

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

– ICF Habitatge Comunitats. Préstecs per finançar les obres de manteniment es-
tructural, accessibilitat i eficiència energètica en comunitats de veïns solvents; és a 
dir, amb una morositat no superior al 5%. L’import serà de fins a 20.000 € per ha-
bitatge amb un mínim de 30.000 € per comunitat i a un termini màxim de 5 anys.

El Departament d’Empresa i Treball està desenvolupant una prova pilot d’un 
producte financer entre l’ICF (amb garantia del Departament) i el sector de l’econo- 
mia social per tal d’aportar solucions de finançament a aquells projectes de l’economia  
social que per les seves característiques tenen molts problemes per a l’obtenció de 
finançament al sector bancari tradicional. Durant l’any 2022 s’està en fase de cons-
trucció, amb la voluntat d’implementar-lo el proper any 2023.

En relació amb l’apartat 10 de la moció, la Direcció General de Contractació Pú-
blica està estudiant aquesta qüestió als efectes d’introduir-la, si s’escau, en el projec-
te de llei catalana de contractes del sector públic.

Barcelona, 31 de març de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball
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Control del compliment de la Moció 51/XIV, sobre el model 
d’acompanyament i residència en la vida dependent
390-00051/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 45483 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.04.2022

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 51/XIV del Parlament de Catalu-
nya, sobre el model d’acompanyament i residència en la vida dependent (tram. 390-
00051/13), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat 2 b) de la Moció 51/XIV del Parlament de Catalunya, 
relatiu a donar resposta durant el primer trimestre del 2022, a les 3.381 perso-
nes amb discapacitat intel·lectual en llista d’espera per a serveis residencials, i a 
les 1.089 en llista d’espera per a serveis d’atenció diürna, i preveure les neces-
sitats en aquesta matèria, a curt termini, el Departament de Drets Socials està 
revisant en aquests moments, la situació d’aquestes persones en llista d’espera i 
espera comptar en breu, amb una actualització de les dades que permeti conèi-
xer les necessitats reals existents i que permeti preveure’n les futures a curt ter-
mini. Així mateix, el Departament està treballant per reduir progressivament, 
aquestes llistes d’espera i per a aquest objectiu compta amb un increment de 
pressupost.

Barcelona, 29 de març de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància 
perquè informi sobre els 158 casos de menors sota la seva tutela 
desapareguts
356-00566/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX (reg. 40185).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 06.04.2022.
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Sol·licitud de compareixença de Ramon Lamiel Villaró, director del 
Servei Català de Trànsit, davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre les dades de sinistralitat viària a les comarques de Girona
356-00586/13

SOL·LICITUD

Presentació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del 
GP PSC-Units (reg. 42716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 06.04.2022.

Sol·licitud de compareixença de Joan Costa Barnola, cap de l’Àrea 
Regional de Trànsit de Girona, davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre les dades de sinistralitat viària a les comarques de 
Girona
356-00587/13

SOL·LICITUD

Presentació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del 
GP PSC-Units (reg. 42716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 06.04.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè 
exposi la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels 
estudis de doctorat del personal investigador en formació
356-00588/13

SOL·LICITUD

Presentació: Nogay Ndiaye i Mir, del GP CUP-NCG, Pau Morales i Romero, del 
GP ERC (reg. 42717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 06.04.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi 
la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels 
estudis de doctorat del personal investigador en formació
356-00589/13

SOL·LICITUD

Presentació: Nogay Ndiaye i Mir, del GP CUP-NCG, Pau Morales i Romero, del 
GP ERC (reg. 42717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 06.04.2022.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Acció Jove davant 
la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat 
d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat 
del personal investigador en formació
356-00590/13

SOL·LICITUD

Presentació: Nogay Ndiaye i Mir, del GP CUP-NCG, Pau Morales i Romero, del 
GP ERC (reg. 42717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 06.04.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot davant 
la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat 
d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat 
del personal investigador en formació
356-00591/13

SOL·LICITUD

Presentació: Nogay Ndiaye i Mir, del GP CUP-NCG, Pau Morales i Romero, del 
GP ERC (reg. 42717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 06.04.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Central 
Sindical Independent de Funcionaris davant la Comissió de Recerca i 
Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir un pressupost 
per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en 
formació
356-00592/13

SOL·LICITUD

Presentació: Nogay Ndiaye i Mir, del GP CUP-NCG, Pau Morales i Romero, del 
GP ERC (reg. 42717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 06.04.2022.

Sol·licitud de compareixença de Rubén de la Fuente Seoane davant 
la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat 
d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat 
del personal investigador en formació
356-00593/13

SOL·LICITUD

Presentació: Nogay Ndiaye i Mir, del GP CUP-NCG, Pau Morales i Romero, del 
GP ERC (reg. 42717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 06.04.2022.
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Sol·licitud de compareixença de Sara Gil Morales davant la Comissió 
de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir 
un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal 
investigador en formació
356-00594/13

SOL·LICITUD

Presentació: Nogay Ndiaye i Mir, del GP CUP-NCG, Pau Morales i Romero, del 
GP ERC (reg. 42717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 06.04.2022.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Funció 
Pública davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre l’adopció de mesures urgents per a reduir la temporalitat en 
l’ocupació pública
356-00607/13

SOL·LICITUD

Presentació: Cristòfol Gimeno Iglesias, del GP PSC-Units (reg. 45510).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.04.2022.

Sol·licitud de compareixença de Víctor Lapuente, coautor de l’informe 
«Índex europeu de qualitat de govern», davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre la quarta edició d’aquest informe
356-00608/13

SOL·LICITUD

Presentació: Cristòfol Gimeno Iglesias, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 45511).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.04.2022.

Sol·licitud de compareixença de Gemma Garcia, presidenta de la Unió 
Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç, 
davant la Comissió de la Infància perquè presenti l’informe anual 
sobre la situació de l’atenció precoç a Catalunya
356-00610/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jessica González Herrera, del GP ECP (reg. 46914).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 06.04.2022.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Sessió informativa del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar la Memòria 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2021
359-00011/13

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (reg. 45140).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 06.04.2022.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat corresponent 
al 2021
334-00039/13

PRESENTACIÓ: LAURA VILAGRÀ PONS, PRESIDENTA DE LA REPRESENTACIÓ 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LA COMISSIÓ BILATERAL 

GENERALITAT - ESTAT

Reg. 44354 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Afers Institucionals: Mesa 

del Parlament, 05.04.2022

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Com sabeu, l’article 183.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que la 

Comissió Bilateral Generalitat-Estat ha d’elaborar una memòria anual que ha de 
traslladar al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat i al Parlament.

A la sessió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat que va tenir lloc el passat 
18 de febrer de 2022, es va aprovar la Memòria corresponent al període d’activitat 
gener-desembre de 2021, que comprèn un període anual sota la Presidència de la re-
presentació estatal en la Comissió.

Per donar compliment a allò que preveu l’Estatut d’autonomia de Catalunya i per 
al vostre coneixement, em plau fer-vos arribar el document esmentat.

Barcelona, 24 de març de 2022
Laura Vilagrà Pons, presidenta de la representació de la Generalitat de Catalu-

nya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2021
334-00040/13

PRESENTACIÓ: DIRECTOR DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

Reg. 45140 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Afers Institucionals: Mesa 

del Parlament, 05.04.2022

A la presidenta del Parlament
Senyora,
Em plau lliurar-vos, la memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent 

a l’exercici 2021 en format electrònic, tot donant compliment al mandat de la Llei 
14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Resto a disposició de la Cambra per tal de fer-ne la presentació davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals.

Atentament,

Barcelona, 30 de març de 2022
Miguel Ángel Gimeno Cubero, director Oficina Antifrau de Catalunya

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

Memòria de l’Oficina del President Quim Torra corresponent al 2021
334-00041/13

PRESENTACIÓ: PERE CARDÚS CARDELLACH, RESPONSABLE DE L’OFICINA 

DE L’EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT JOAQUIM TORRA

Reg. 45311 / Coneixement: Mesa del Parlament, 05.04.2022

A la secretària general
Benvolguda secretària general, 
La llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat pre-

veu, en el seu article 7.3, que els expresidents de la Generalitat han de trametre 
anualment al Parlament la memòria d’activitats, que també s’ha de publicar en el 
Portal de la Transparència de la Generalitat.

D’acord amb aquesta previsió legal, em plau remetre al registre general del Par-
lament la Memòria d’Activitats de l’Oficina del president Quim Torra corresponent 
a l’exercici 2021, als efectes oportuns.

Atentament,

Girona, 30 de març de 2022
Pere Cardús Cardellach, responsable de l’Oficina de l’ex-President Joaquim Torra
P.d. (Resolució PRE/1384/2019, de 21 de maig, DOGC 7882, de 24.05.2019)

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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Memòria de l’Oficina de l’Expresident de la Generalitat Artur Mas 
corresponent al 2021
334-00042/13

PRESENTACIÓ: MARIA REIS QUINZANOS DE VISA, RESPONSABLE 

DE L’OFICINA DE L’EXPRESIDENT ARTUR MAS I GAVARRÓ

Reg. 45575 / Coneixement: Mesa del Parlament, 05.04.2022

A la secretària general
Benvolguda secretària general,
La Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat 

preveu, en el seu article 7.3, que els expresidents de la Generalitat han de trametre 
anualment al Parlament la memòria d’activitats, que també s’ha de publicar en el 
Portal de la Transparència de la Generalitat.

D’acord amb aquesta previsió legal, em plau remetre al registre general del Par-
lament la memòria d’activitats de l’Oficina del president Mas corresponent a l’exer-
cici 2021, als efectes oportuns.

Atentament,

Barcelona, 31 de març de 2022
M. Reis Quinzaños de Visa, responsable de l’Oficina

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «El 
tractament de les informacions sobre violències masclistes en els 
teleinformatius. Octubre-desembre del 2021»
337-00014/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 45516 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 05.04.2022

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau fer-vos a mans l’Informe sobre El tractament de les informacions sobre 

violències masclistes en els teleinformatius. Octubre-desembre del 2021 i l’Acord pel 
qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 31 de març de 2022
Xevi Xirgo i Teixidor, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 
(CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència 
i Tecnologia (CAPCIT)
414-00002/13

NOMENAMENT DE MEMBRES

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 5 d’abril de 2022, d’acord amb 
els articles 7 i 8.4 de les Normes d’organització del CAPCIT, ha acordat designar 
Carles Riera Albert, com a membre de la Mesa del CAPCIT, i la lletrada Clara Mar-
san Raventós, com a secretària del dit òrgan.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada 
del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya
501-00003/13

MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2022

Secretaria general
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de desembre de 2021, va de-

signar els membres del tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a pro-
veir dues places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya 
(BOPC 190, 17.09.2021).

En vista de l’aplicació del deure d’abstenció en el cas de la vocal suplent Clara 
Marsan Raventós i que el secretari del tribunal, Ferran Domínguez García, ja no 
ocupa el càrrec pel qual formava part del tribunal, és necessari substituir aquests 
membres de l’òrgan qualificador.

Així mateix, és adequat substituir la vocal titular Carolina Villacampa Estiarte 
pel vocal suplent César Cierco Seira, proposat per la Universitat de Lleida per raó 
de la seva especialització, de manera que el tribunal resta constituït pels membres 
següents: 

Membres titulars: 
Presidenta: 
− Laura Borràs i Castanyer, presidenta del Parlament.
Vocals: 
− Esther Andreu Fornós, secretària general.
− Anna Casas i Gregorio, per raó de la seva especialització.
− César Cierco Seira, catedràtic del Departament de Dret Públic, a proposta de 

la Universitat de Lleida.
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− Estela Martín Urbano, degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarrago-
na, a proposta del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.

Membres suplents: 
Presidenta: 
− Alba Vergés i Bosch, vicepresidenta primera del Parlament.
Vocals: 
− Miquel Lluís Palomares Amat, lletrat major del Parlament.
− Mario Núñez Martínez, per raó de la seva especialització.
− Carolina Villacampa Estiarte, catedràtica del Departament de Dret Públic, a 

proposta de la Universitat de Lleida.
− Ignasi Puig Ventalló, degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Terrassa, a 

proposta del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
De conformitat amb el que disposa l’article 55.2 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya, Xavier Muro i Bas, lletrat del Parlament, 
actuarà com a secretari, amb veu i sense vot.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2022
Esther Andreu Fornós, secretària general
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