
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.15. Mocions

Moció 20/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’agenda 2030 per al desenvolupa-
ment sostenible
302-00022/12
Correcció d’errades de publicació (BOPC 198) 11

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre el dret a l’habitatge (qüestions urgents)
360-00002/12
Debat de l’Informe en la Comissió 11

Informe del Síndic de Greuges sobre la universalització de l’assistència sanitària
360-00003/12
Debat de l’Informe en la Comissió 11

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el cranc blau
250-00378/12
Retirada 12

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 procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 
residents a l’estranger
200-00005/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12
Text presentat 13

Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12
Text presentat 27

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre el garantiment de la neutralitat política en l’àmbit de l’en-
senyament
202-00029/12
Presentació: SP PPC 47
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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 l’ús del nom del Parlament Europeu per l’anterior Govern 
de la Generalitat amb relació al fet de fer passar per observadors internacionals al-
guns eurodiputats que eren a Espanya l’1 d’octubre de 2017
250-00374/12
Esmenes presentades 49

Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració dels drets humans a Nicaragua
250-00376/12
Esmenes presentades 50

Proposta de resolució sobre les mesures per a la retirada de l’amiant
250-00401/12
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial de Tarragona
250-00402/12
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions dels professionals de 
la Xarxa Santa Tecla
250-00403/12
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels pacients pendents 
d’operació per obesitat mòrbida
250-00404/12
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre la incorporació de la profilaxi preexposició al sistema 
sanitari
250-00405/12
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre la convocatòria de subvencions per al millorament dels 
habitatges
250-00406/12
Tramesa a la Comissió 52
Termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió sanitària del barri de Llefià -  
Gran Sol, de Badalona
250-00407/12
Tramesa a la Comissió 52
Termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre les taxes als estudiants d’enginyeria
250-00408/12
Tramesa a la Comissió 52
Termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa als escolars de famílies que passen 
o han passat per un procés de separació
250-00409/12
Tramesa a la Comissió 53
Termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre la presència de l’aranès al web de tràmits de la Ge-
neralitat
250-00410/12
Tramesa a la Comissió 53
Termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre el suport al projecte Liberisliber, de Besalú
250-00411/12
Tramesa a la Comissió 53
Termini de presentació d’esmenes 53
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Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del castell de Sant Ferran, 
de Figueres
250-00412/12
Tramesa a la Comissió 54
Termini de presentació d’esmenes 54

Proposta de resolució sobre el reforçament del Camí de Sant Jaume
250-00413/12
Tramesa a la Comissió 54
Termini de presentació d’esmenes 54

Proposta de resolució sobre les millores a l’Escola La Floresta, de Tarragona
250-00414/12
Tramesa a la Comissió 54
Termini de presentació d’esmenes 54

Proposta de resolució sobre el sistema de factura electrònica eFac
250-00415/12
Tramesa a la Comissió 55
Termini de presentació d’esmenes 55

Proposta de resolució sobre l’accés telefònic als números de suport de la Generalitat
250-00416/12
Tramesa a la Comissió 55
Termini de presentació d’esmenes 55

Proposta de resolució sobre l’exportació d’armes a l’Aràbia Saudita
250-00417/12
Tramesa a la Comissió 55
Termini de presentació d’esmenes 55

Proposta de resolució sobre els recursos del CAP Gran Sol, de Badalona
250-00418/12
Tramesa a la Comissió 56
Termini de presentació d’esmenes 56

Proposta de resolució sobre el tracte de favor a polítics presos en centres peniten-
ciaris de Catalunya
250-00419/12
Tramesa a la Comissió 56
Termini de presentació d’esmenes 56

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i personals del jut-
jat de Barcelona que coneix dels plets de clàusules abusives en préstecs i crèdits 
hipo tecaris
250-00421/12
Tramesa a la Comissió 56
Termini de presentació d’esmenes 56

Proposta de resolució sobre l’extensió dels contractes del Programa Beatriu de Pinós
250-00422/12
Tramesa a la Comissió 57
Termini de presentació d’esmenes 57

Proposta de resolució sobre les activitats gratuïtes per a la gent gran a Vallirana
250-00423/12
Tramesa a la Comissió 57
Termini de presentació d’esmenes 57

Proposta de resolució sobre el millorament del servei de transport públic a Vallirana
250-00424/12
Tramesa a la Comissió 57
Termini de presentació d’esmenes 57

Proposta de resolució sobre l’operació de l’Estat per a desestabilitzar l’economia 
catalana
250-00425/12
Tramesa a la Comissió 58
Termini de presentació d’esmenes 58

Proposta de resolució sobre l’obertura del nou consultori mèdic de la Canonja
250-00426/12
Tramesa a la Comissió 58
Termini de presentació d’esmenes 58
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la bretxa salarial
250-00427/12
Tramesa a la Comissió 58
Termini de presentació d’esmenes 58

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una estratègia autonòmica sobre l’Al-
zheimer i el suport a un pla nacional sobre aquesta malaltia
250-00428/12
Tramesa a la Comissió 59
Termini de presentació d’esmenes 59

Proposta de resolució sobre la implantació eficient del Pla de garantia juvenil
250-00429/12
Tramesa a la Comissió 59
Termini de presentació d’esmenes 59

Proposta de resolució sobre la implantació de la T-Mobilitat
250-00430/12
Tramesa a la Comissió 59
Termini de presentació d’esmenes 59

Proposta de resolució sobre la gestió de la fauna salvatge i dels danys que provoca
250-00431/12
Tramesa a la Comissió 60
Termini de presentació d’esmenes 60

Proposta de resolució sobre els pagaments de la política agrària comuna
250-00432/12
Tramesa a la Comissió 60
Termini de presentació d’esmenes 60

Proposta de resolució sobre els afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hi-
peractivitat
250-00433/12
Tramesa a la Comissió 60
Termini de presentació d’esmenes 60

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció familiar als afectats pel tras-
torn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
250-00434/12
Tramesa a la Comissió 61
Termini de presentació d’esmenes 61

Proposta de resolució sobre les necessitats en els àmbits sanitari, social i educatiu 
dels afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
250-00435/12
Tramesa a la Comissió 61
Termini de presentació d’esmenes 61

Proposta de resolució de suport a l’expresident del Brasil Lula da Silva
250-00436/12
Tramesa a la Comissió 61
Termini de presentació d’esmenes 61

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia 1 Nord
250-00437/12
Tramesa a la Comissió 62
Termini de presentació d’esmenes 62

Proposta de resolució sobre l’impuls de la implantació de la finestreta única em-
presarial a Barcelona
250-00438/12
Tramesa a la Comissió 62
Termini de presentació d’esmenes 62

Proposta de resolució sobre l’adequació de la regulació de la contractació pública 
per a afavorir la concurrència de petites i mitjanes empreses
250-00439/12
Tramesa a la Comissió 62
Termini de presentació d’esmenes 62
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Proposta de resolució sobre la immatriculació dels béns immobles de l’Església 
catòlica
250-00440/12
Tramesa a la Comissió 63
Termini de presentació d’esmenes 63

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària al CAP Gran Sol -  
Llefià, de Badalona
250-00441/12
Tramesa a la Comissió 63
Termini de presentació d’esmenes 63

Proposta de resolució sobre la protecció de la cala Morisca, entre Lloret de Mar i 
Tossa de Mar
250-00442/12
Tramesa a la Comissió 63
Termini de presentació d’esmenes 63

Proposta de resolució sobre l’espai d’interès natural de Gallecs
250-00443/12
Tramesa a la Comissió 64
Termini de presentació d’esmenes 64

Proposta de resolució sobre la protecció de la cala d’Aigua Xelida, de Tamariu
250-00444/12
Tramesa a la Comissió 64
Termini de presentació d’esmenes 64

Proposta de resolució sobre el projecte de Sa Guarda, de Cadaqués
250-00445/12
Tramesa a la Comissió 64
Termini de presentació d’esmenes 64

Proposta de resolució sobre la protecció de la posidònia
250-00446/12
Tramesa a la Comissió 65
Termini de presentació d’esmenes 65

Proposta de resolució sobre la regulació de les pseudoteràpies
250-00447/12
Tramesa a la Comissió 65
Termini de presentació d’esmenes 65

Proposta de resolució sobre el reconeixement de les fires d’atraccions com a ac-
tivitat cultural
250-00448/12
Tramesa a la Comissió 65
Termini de presentació d’esmenes 65

Proposta de resolució sobre les condicions laborals del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat
250-00449/12
Tramesa a la Comissió 66
Termini de presentació d’esmenes 66

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policíacs a Sant Feliu de Llobregat
250-00450/12
Tramesa a la Comissió 66
Termini de presentació d’esmenes 66

Proposta de resolució sobre el projecte Jardins de Sa Riera, a Begur
250-00451/12
Presentació: GP CatECP 66

Proposta de resolució sobre la inversió i la gestió de l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre
250-00452/12
Presentació: GP PSC-Units 67

Proposta de resolució contra la impunitat i l’indult dels independentistes encausats 
pel cop a la democràcia a Espanya durant el setembre i l’octubre del 2017
250-00453/12
Presentació: GP Cs 68
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Proposta de resolució sobre el pla de prevenció i control de l’hepatitis C
250-00454/12
Presentació: GP PSC-Units 70

Proposta de resolució sobre la condemna al boicot antisemita i xenòfob a un partit 
de waterpolo entre les seleccions d’Espanya i Israel
250-00455/12
Presentació: GP Cs 72

Proposta de resolució sobre la llengua de signes a les escoles
250-00456/12
Presentació: GP Cs 73

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Sitges
250-00457/12
Presentació: GP Cs 73

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’harmonia del conjunt històric del 
pont de Besalú
250-00458/12
Presentació: SP PPC 74

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i humans del jutjat 
de Girona encarregat de conèixer els plets sobre clàusules abusives en préstecs i 
crèdits hipotecaris
250-00459/12
Presentació: GP Cs 76

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i humans del jutjat 
de Tarragona encarregat de conèixer els plets sobre clàusules abusives en préstecs 
i crèdits hipotecaris
250-00460/12
Presentació: GP Cs 77

Proposta de resolució sobre el reconeixement del personal auxiliar d’educació es-
pecial i dels drets dels alumnes amb necessitats educatives especials
250-00461/12
Presentació: GP CatECP 78

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre la protecció de la infància
255-00005/12
Presentació: GP Cs 80

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00008/12
Substitució de diputats 81

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12
Elecció de la secretària 81
Substitució de diputats 81

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 
Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12
Substitució de diputats 82
Adscripció de diputats del SP PPC 82
Renúncia a la vicepresidència 82
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 12/XII, sobre les polítiques de suport a l’empresa
390-00012/12
Designació de la Comissió competent 83

Control del compliment de la Moció 13/XII, sobre la pobresa infantil
390-00013/12
Designació de la Comissió competent 83

Control del compliment de la Moció 14/XII, sobre l’inici del curs escolar 2018-2019
390-00014/12
Designació de la Comissió competent 83

Control del compliment de la Moció 15/XII, sobre les conseqüències socials, ecolò-
giques i laborals del model turístic
390-00015/12
Designació de la Comissió competent 83

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Confederació Espanyola 
de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir 
la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
352-00068/12
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la delegació territorial a 
Catalunya de l’Organització Nacional de Cecs Espanyols amb relació al Projecte de 
llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la 
igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
352-00069/12
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana per 
a la Promoció de les Persones Sordes amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la 
no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
352-00070/12
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Discapacitat 
Visual Catalunya B1+B2+B3 amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre 
quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no dis-
criminació de les persones amb discapacitat sensorial
352-00071/12
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Persones 
Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discrimina-
ció de les persones amb discapacitat sensorial
352-00072/12
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Persones 
Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discrimina-
ció de les persones amb discapacitat sensorial
352-00073/12
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Botí, membre de l’Organització Nacional 
de Cecs Espanyols, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
352-00074/12
Sol·licitud 85
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Proposta d’audiència en comissió de Meritxell Caralt, membre del Comitè Català de 
Representants de Persones amb Discapacitats, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de 
drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
352-00075/12
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en comissió de Chantal Moll de Alba Lacuve, professora de 
dret civil de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets 
i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
352-00076/12
Sol·licitud 86

Proposta d’audiència en comissió de Sergio Llebaría Samper, catedràtic de la Uni-
versitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
352-00077/12
Sol·licitud 86

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Notaris de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi ci-
vil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les 
persones amb discapacitat sensorial
352-00086/12
Sol·licitud 86

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
352-00087/12
Sol·licitud 86

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Grau Sabaté, delegat territorial a Ca-
talunya de l’Organització Nacional de Cecs Espanyols, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la 
igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
352-00088/12
Sol·licitud 87

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Martínez Álvarez, president de la Fede-
ració de Persones Sordes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets 
i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
352-00089/12
Sol·licitud 87

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè Català de Repre-
sentants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets 
i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
352-00090/12
Sol·licitud 87

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana per 
a la Integració del Cec amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discrimina-
ció de les persones amb discapacitat sensorial
352-00091/12
Sol·licitud 87

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Organització Nacional 
de Cecs Espanyols amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
352-00092/12
Sol·licitud 88
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Persones 
Sordes a Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les 
persones amb discapacitat sensorial
352-00093/12
Sol·licitud 88

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació d’Associacions 
Catalanes de Pares i Persones Sordes amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la 
no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
352-00094/12
Sol·licitud 88

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Notaris de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi ci-
vil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les 
persones amb discapacitat sensorial
352-00095/12
Sol·licitud 88

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Son Nuestros Hi-
jos davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels menors i les 
famílies per gestació subrogada
356-00226/12
Sol·licitud 89

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

Compareixença de Josep Giner, doctor en geologia i professor de la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00116/12
Substanciació 89

Compareixença de Jordi Marsal, investigador, periodista i autor del llibre Castor: la 
bombolla sísmica, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00117/12
Substanciació 89

Compareixença d’Alfons Pérez, membre de l’Observatori del Deute en la Globalit-
zació i cofundador del grup Cas Castor, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Projecte Castor
357-00118/12
Substanciació 89

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el fiscal superior de Catalunya 
per a presentar la Memòria de la Fiscalia corresponent al 2017
359-00012/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 90

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

Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2018
334-00036/12
Presentació: Govern de la Generalitat 90
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.15. Mocions

Moció 20/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible
302-00022/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 198)

Al BOPC 198

A la pàgina 12, al primer paràgraf, i a la pàgina 13, a la data

On hi diu: 
«[...] 9 de novembre de 2011»
Hi ha de dir:
«[...] 9 de novembre de 2018»

A la pàgina 13, al punt 2.d
On hi diu: 
«d) Fer comparèixer el conseller assessor per al desenvolupament sostenible  

semestralment en seu parlamentària per a explicar l’assoliment dels ODS de l’Agen-
da 2030.»

Hi ha de dir:
«d) Fer comparèixer el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible  

semestralment en seu parlamentària per a explicar l’assoliment dels ODS de l’Agen-
da 2030.»

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre el dret a l’habitatge (qüestions 
urgents)
360-00002/12

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 5, tinguda el 
12.11.2018, DSPC-C 99.

Informe del Síndic de Greuges sobre la universalització de 
l’assistència sanitària
360-00003/12

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 5, tinguda el 
12.11.2018, DSPC-C 99.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el cranc blau
250-00378/12

RETIRADA

Retirada pel GP PSC-Units (reg. 21230).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018.
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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 procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00005/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 16.11.2018 al 29.11.2018).
Finiment del termini: 30.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12

TEXT PRESENTAT

Reg. 20783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 30 d’octubre de 2018, s’ha 
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s’aprova la inicia-
tiva SIG18TSF1184 Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discrimi-
nació, i s’autoritza el conseller perquè el presenti al Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 2 de novembre de 
2018.

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Preàmbul
La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efec-

tiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de religió o convicci-
ons, capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual o per 
altra condició social o personal. Alhora, pretén promoure l’eradicació del racisme, 
i de qualsevol forma de persecució per motius religiosos, de la xenofòbia, de l’ho-
mofòbia, i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de 
les persones.

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

La Llei regula l’exercici del dret de les persones, físiques o jurídiques, públiques 
o privades, a la no-discriminació i a la igualtat de tracte, fixa els principis que han 
de regir l’actuació dels poders públics en aquest àmbit, i estableix un seguit de me-
sures destinades a prevenir, eliminar i corregir les formes de discriminació en els 



BOPC 200
15 de novembre de 2018

3.01.01. Projectes de llei 14

sectors públic i privat, d’acord amb les competències que la Generalitat té recone-
gudes.

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

Concretament, l’article 15.2 de l’Estatut reconeix el dret de totes les persones a 
viure lliures de tota mena de discriminació, i els articles 18 i 19, el dret de les per-
sones grans i les dones a no ser discriminades.

Alhora, l’article 40.8 de l’Estatut assenyala, entre els principis rectors de l’àmbit 
de protecció a les persones i a les famílies, la promoció de la igualtat de totes les 
persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la 
condició social o l’orientació sexual, així com l’adopció de mesures per a l’eradica-
ció del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia, i de qualsevol 
altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.

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

Per tant, mitjançant aquesta iniciativa normativa el legislador autonòmic regu-
la l’exercici d’un dret de caràcter estatutari que opera dins el seu àmbit territorial i 
genera autèntics drets subjectius, alhora que compleix amb un mandat que l’Estatut 
dirigeix als poders públics.

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

Així, amb aquesta Llei es pretén crear un instrument normatiu eficaç contra tota 
mena de discriminació que pugui patir qualsevol persona i en qualsevol àmbit, que 
combini les mesures preventives i les reparadores.

Títol I. Objecte i àmbit d’aplicació

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

minació, en desenvolupament dels articles 4, 15.2, 18, 19, 21.1,22.1 23.1, 24.1, 29.1, 
30, 40.8 i 41, 52 i 53.1 de l’Estatut d’autonomia, i en desenvolupament dels Tractats 
Internacionals, i en particular de l’article 26 del Pacte Internacional de Drets Civils 
i Polítics.
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Igualment, la Llei estableix principis d’actuació dels poders públics i mesures 
destinades a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació en els sectors 
públic i privat.

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

cions i administracions públiques catalanes i als organismes i entitats adscrits, vin-
culats o dependents. També ho són a les persones físiques o jurídiques de caràcter 
privat que resideixin a l’àmbit territorial de Catalunya, que hi estiguin o que hi ac-
tuïn, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, domicili o residència, en els termes i 
amb l’abast que preveuen aquesta Llei i la resta de l’ordenament jurídic.

2.2 Aquesta Llei s’ha d’aplicar, dins el marc de competències de la Generalitat, 
en els àmbits següents:

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

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

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

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

la matèria, d’acord amb l’Estatut d’autonomia.

Títol II. Dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació

Capítol I. Disposicions generals

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

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

3.2 Els poders públics, per tal de garantir la plena igualtat, adoptaran mesures es-
pecífiques adreçades a prevenir o eliminar qualsevol discriminació que pugui afec-
tar les persones en els termes que preveu la present Llei.

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

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

ser discriminat per raó de naixement, nacionalitat o manca de nacionalitat, orígens 
ètnics o socials, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, orientació o 
identitat sexual, malaltia física o mental, o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social.
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4.2 El dret protegit per aquesta Llei implica l’absència de tota discriminació per 
raó de les causes que preveu l’apartat anterior i queda prohibida tota disposició, con-
ducta, acte, criteri o pràctica que hi atempti.

4.3 Es consideren vulneracions d’aquest dret la discriminació, directa o indirec-
ta, per associació i per error, la discriminació múltiple, la denegació d’ajustos rao-
nables, l’assetjament, la inducció, ordre o instrucció de discriminar, les represàlies 
i l’incompliment de les mesures d’acció positiva derivades d’obligacions normatives 
o convencionals.

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

Article 5. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:
a) Discriminació directa: situació en què es troba una persona que és, ha estat o 

pot ser tractada d’una manera menys favorable que una altra en una situació anàloga 
per raó de les causes que preveu l’article 4.1.

b) Discriminació indirecta: situació en què una disposició, un criteri, una inter-
pretació o una pràctica aparentment neutres poden ocasionar a una persona un des-
avantatge particular respecte a una altra per raó de les causes que preveu l’article 4.1.

c) Discriminació per associació: situació en què una persona és objecte de discri-
minació com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per raó 
de les causes que preveu l’article 4.1.

d) Discriminació per error: situació en què una persona és objecte de discrimi-
nació com a conseqüència d’una apreciació errònia sobre les seves característiques 
per raó de les causes que preveu l’article 4.1.

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

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

g) Ordre de discriminar: qualsevol instrucció duta a terme per una autoritat, òr-
gan o superior jeràrquic que impliqui la discriminació per qualsevol causa que pre-
veu aquesta Llei.

h) Represàlia discriminatòria: tracte advers o efecte negatiu que es produeix con-
tra una persona com a conseqüència de la presentació d’una queixa, una reclama-
ció, una denúncia, una demanda o un recurs, de qualsevol tipus, destinat a evitar, 
disminuir o denunciar la discriminació o l’assetjament a què és sotmesa o ha estat 
sotmesa; o contra els que col·laborin o participin en un procediment iniciat arran 
d’aquesta queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs.

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

j) Victimització secundària: maltractament addicional exercit contra persones 
que es troben en alguns dels supòsits de discriminació, assetjament o represàlia com 
a conseqüència directa o indirecta dels dèficits de les intervencions dutes a terme 
pels organismes responsables, i també per les actuacions d’altres agents implicats,
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k) Accions positives: les diferències de tracte orientades a prevenir, eliminar i 
compensar qualsevol forma de discriminació en la seva dimensió col·lectiva o social.

Capítol II. El dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en àmbits 
socioeconòmics

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

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

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

per fomentar el diàleg amb els agents socials i econòmics envers l’establiment d’ac-
cions positives per prevenir, eliminar i corregir qualsevol forma de discriminació 
en la regulació i negociació de les condicions de treball, i l’establiment de codis de 
conducta i bones pràctiques en aquest àmbit.

Article 8. Organitzacions polítiques, sindicals, empresarials, 
professionals i d’interès social o econòmic
Les organitzacions polítiques, sindicals, empresarials, els col·legis professionals 

i qualsevol altra organització d’interès social o econòmic incloses en l’àmbit d’apli-
cació d’aquesta Llei, han de respectar el dret a la igualtat en l’adhesió, la inscripció, 
l’afiliació i la participació dels seus membres i en la seva estructura orgànica i fun-
cionament.

Article 9. Participació cívica i social
Les administracions públiques catalanes han de garantir que l’accés a les dife-

rents formes de participació cívica i social es produeix en condicions d’igualtat i 
equitat sense que es produeixin situacions discriminatòries per qualsevol de les cau-
ses que preveu la Llei.

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

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

10.2 Les administracions educatives han de mantenir la deguda atenció a l’alum-
nat que, per raó d’alguna de les causes que expressa aquesta Llei o perquè es troben 
en situació desfavorable a causa de discapacitat, raons socioeconòmiques, culturals 
o d’alguna altra índole, presentin necessitats específiques de suport educatiu o per-
centatges més elevats d’absentisme o abandonament escolar.

10.3 En el contingut de la formació del professorat, i en les competències de totes 
les etapes educatives, s’ha d’atorgar una atenció especial al dret d’igualtat de tracte 
i no-discriminació.

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

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

11.2 Ningú no pot ser exclòs d’un tractament sanitari per la concurrència d’una 
discapacitat o malalties preexistents o intercurrents, llevat que raons mèdiques així 
ho justifiquin.
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11.3 Les administracions sanitàries promouen accions destinades a aquells grups 
de població que presentin necessitats sanitàries específiques, com ara les persones 
grans, als infants i adolescents, les persones amb discapacitat, que pateixin malal-
ties mentals, cròniques, minoritàries, degeneratives o en fase terminal, síndromes 
incapacitants, portadores de virus, víctimes de maltractament, amb problemes de 
drogodependència, minories ètniques, col·lectius religiosos, entre d’altres, i, en ge-
neral, persones pertanyents a grups en risc d’exclusió, amb la finalitat de garantir un 
accés i gaudi efectius dels serveis sanitaris d’acord amb les seves necessitats.

11.4 Les administracions públiques sanitàries, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, despleguen accions per a la igualtat de tracte i la prevenció de la discriminació, 
que poden consistir en el desplegament de plans i programes d’adequació sanitària.

Article 12. Serveis socials
12.1 Les administracions públiques catalanes han de garantir la prestació dels 

serveis socials sense cap mena de discriminació, i el seu ús efectiu en condicions 
d’igualtat, equitat i justícia redistributiva, en els termes que preveu la normativa de 
serveis socials.

12.2 Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, les polítiques i actuacions 
de serveis socials s’han de basar en la igualtat, la solidaritat i la justícia social i 
han de procurar l’atenció prioritària de les persones en situació de vulnerabilitat.

Article 13. Atenció a la infància, l’adolescència, la joventut, les persones 
amb discapacitat i les persones grans
Les entitats i les persones incloses en l’àmbit d’aplicació de la present Llei han 

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

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

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

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

Article 15. Establiments o espais oberts al públic
15.1 Les condicions d’accés, permanència, ús i gaudi dels establiments o espais 

oberts al públic, espectacles públics o activitats recreatives han de garantir l’absèn-
cia de qualsevol forma de discriminació per raó de les causes que preveu aquesta 
Llei.

15.2 Les persones titulars dels establiments i locals o les organitzadores d’es-
pectacles públics o activitats recreatives han de donar a conèixer en un espai visible 
els criteris i les limitacions que resultin de l’exercici del dret d’admissió, així com 
complir la resta de normativa sectorial d’aplicació en matèria de locals de pública 
concurrència.

Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.1 Tots els mitjans de comunicació social han de respectar el dret a la igualtat 

de tracte i evitar tota forma de discriminació en el tractament de la informació, en 
els seus continguts i la seva programació.

16.2 Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves respecti-
ves competències, han de promoure l’adopció d’acords d’autoregulació dels mitjans 
de comunicació social que contribueixin al compliment de la legislació en matèria 
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d’igualtat de tracte i no-discriminació, i el llenguatge no sexista, incloses les acti-
vitats de venda i publicitat que continguin.

16.3 Les administracions públiques desenvoluparan i promouran activitats d’in-
formació i campanyes de conscienciació per la promoció de la igualtat de tracte i la 
no discriminació en els termes d’aquesta llei.

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

la cultura, l’absència de qualsevol forma de discriminació per raó de les causes que 
preveu aquesta Llei.

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

han de desenvolupar accions per a la igualtat de tracte i la prevenció de la discrimi-
nació per motius religiosos i han de garantir que les polítiques públiques respectin 
el dret a la llibertat religiosa en els termes que estableix la Llei.

Títol III. Defensa i promoció del dret a la igualtat de tracte i la no-
discriminació

Capítol I. Garanties del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació

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

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

19.2 L’incompliment de les obligacions que preveu l’apartat anterior dóna lloc a 
responsabilitats administratives.

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

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

Article 21. Legitimació per a la defensa del dret a la igualtat de tracte i 
contra la discriminació
21.1 Sens perjudici del que disposa l’article 29.1.d), quan una autoritat pública, 

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

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

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

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

Capítol II. Promoció del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
i mesures d’acció positiva

Article 22. Promoció del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació
22.1 Amb la finalitat de fer efectiu el dret constitucional a la igualtat, els poders 

públics han d’adoptar mesures d’acció positiva per raó de les causes que estableix 
aquesta Llei i han d’impulsar polítiques de foment de la igualtat de tracte en les re-
lacions entre particulars i d’assoliment d’acords dels diferents sectors socials o eco-
nòmics en la matèria.

22.2 Les empreses i altres organitzacions poden assumir la realització d’accions 
de responsabilitat social consistents en mesures econòmiques, comercials, laborals, 
assistencials o d’una altra naturalesa, destinades a promoure condicions d’igualtat 
de tracte i no-discriminació en el si de les empreses i organitzacions o en el seu en-
torn social.

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

ment que determina els eixos, les línies estratègiques, els objectius i les mesures per 
prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de les causes que 
estableix aquesta Llei.

23.2 El Pla nacional té caràcter quadriennal i correspon al departament compe-
tent per raó de la matèria la preparació, el seguiment i l’avaluació, i s’ha de garantir 
la participació de les organitzacions representatives dels interessos socials afectats 
en cada una d’aquestes fases. L’aprovació del Pla nacional correspon al Govern de 
la Generalitat.

23.3 El Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació incorpora de 
forma prioritària:

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

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

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

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

Article 24. Col·laboració entre institucions públiques
24.1 La Generalitat de Catalunya i les entitats locals han de cooperar entre si per 

integrar la igualtat de tracte i la no-discriminació en l’exercici de les seves compe-
tències i, en especial, en els seus instruments de planificació.

24.2 S’han d’establir, si escau, la col·laboració i la coordinació oportunes amb el 
Síndic de Greuges, la Fiscalia i altres institucions públiques que incideixin en l’àm-
bit de la no-discriminació.

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

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

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

25.3 En tot cas, les dades de caràcter personal obtingudes en el àmbit de les ac-
tuacions a que es refereix aquest article queden protegides pel secret estadístic que 
regula la legislació sobre la funció estadística que resulti aplicable en cada cas i per 
la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Article 26. Subvencions públiques i contractació
26.1 Les administracions públiques catalanes, en l’exercici de les seves compe-

tències, poden determinar els àmbits en què les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions hagin d’incloure la valoració d’actuacions per a la consecució efec-
tiva de la igualtat de tracte i la no-discriminació per part de les entitats sol·licitants.

26.2 Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competèn-
cies respectives, a través dels seus òrgans de contractació i en relació amb l’execució 
dels contractes que subscriguin, poden establir condicions especials amb la finalitat 
de promoure la igualtat de tracte i la no-discriminació, d’acord amb el que estableix 
la legislació de contractes del sector públic.

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

respectives, han de preveure en les seves activitats formatives l’estudi i l’aplicació 
de la igualtat de tracte i la no-discriminació, tant en els programes de les proves se-
lectives d’accés a l’ocupació pública com en la formació continuada del personal al 
seu servei.

Títol IV. Òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Article 28. Objecte i naturalesa
28.1 El Govern ha de crear mitjançant Decret un òrgan per a la igualtat de tracte 

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

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

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

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

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

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

les causes que estableix l’article 4.1 d’aquesta Llei per a la tramitació de les seves 
queixes o reclamacions.
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b) Constituir-se, amb el consentiment exprés de les parts, en òrgan de mediació 
o conciliació entre elles en relació amb violacions del dret a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació, a excepció de les que tinguin contingut penal o laboral.

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

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

c) Iniciar, d’ofici o instància de tercers, investigacions sobre l’existència de pos-
sibles situacions de discriminació que revesteixin una gravetat o rellevància espe-
cials, fora d’aquelles que revesteixin caràcter d’infracció penal. En aquests casos, 
l’òrgan ha de cessar en la investigació i remetre les actuacions al Ministeri Fiscal o 
a l’autoritat judicial.

d) Exercir la potestat d’incoació, inspecció, instrucció i sanció, d’acord amb el rè-
gim d’infraccions i sancions que preveu aquesta Llei. En tot cas s’exceptuen d’aquest 
apartat els àmbits de la Inspecció de treball i els dels procediments sancionadors en 
l’ordre social.

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

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

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

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

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

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

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

Títol V. Infraccions i sancions en matèria d’igualtat de tracte i no-
discriminació

Article 30. Objecte i àmbit d’aplicació
30.1 El present títol té per objecte establir el règim d’infraccions i sancions que 

garanteixen les condicions bàsiques en matèria d’igualtat de tracte i no-discrimina-
ció, en defecte de normativa específica d’aplicació preferent.

30.2 No es poden sancionar els fets que hagin estat sancionats penalment o ad-
ministrativament, en els casos en què s’apreciï identitat de subjecte, de fet i de fo-
nament.

30.3 En els supòsits en què les infraccions puguin ser constitutives d’il·lícit pe-
nal, l’Administració ho ha de posar en coneixement de l’òrgan judicial competent 
o el Ministeri Fiscal i s’ha d’abstenir de seguir el procediment sancionador mentre 
l’autoritat judicial no dicti sentència ferma o resolució que posi fi al procediment, 
o mentre el Ministeri Fiscal no comuniqui la improcedència d’iniciar o prosseguir 
actuacions. Si no s’ha estimat l’existència d’il·lícit penal, o en el cas d’haver-se dic-
tat resolució d’un altre tipus que posi fi al procediment penal, l’Administració ha de 
continuar l’expedient sancionador basant-se en els fets que els tribunals hagin con-
siderat provats.
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30.4 La tutela administrativa davant les vulneracions del dret a la igualtat de 
tracte ha de comprendre, segons el cas, l’adopció de totes les mesures necessàries 
adreçades al cessament immediat de la discriminació, l’adopció de mesures caute-
lars, la prevenció de violacions imminents o ulteriors, la indemnització i el restabli-
ment de la persona perjudicada en el ple exercici del seu dret.

Sempre que la discriminació resti acreditada, el càlcul de la indemnització ha de 
tenir en compte els danys i perjudicis causats, incloent el dany moral.

Els danys s’han de valorar atenent les circumstàncies del cas i la gravetat de la 
lesió efectivament produïda, així com, si escau, la difusió o audiència del mitjà a 
través del qual s’hagi produït.

Article 31. Infraccions
31.1 Les infraccions en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació es qualifi-

quen de lleus, greus o molt greus.
31.2 Tenen la consideració d’infraccions lleus les conductes que incorrin en irre-

gularitats formals per la inobservança del que estableix aquesta Llei i la seva norma-
tiva de desplegament, sempre que no generin o continguin un efecte discriminatori, 
ni estiguin motivades en una raó discriminatòria en els termes que preveu aquesta 
Llei.

31.3 Tenen la consideració d’infraccions greus:
a) Els actes o les omissions que constitueixin una discriminació, directa o in-

directa, per associació o per error, així com els que constitueixin inducció, ordre o 
instrucció de discriminar una persona per raó de les causes que preveu l’article 4.1, 
en relació amb una altra persona que es trobi en situació anàloga o comparable.

b) Qualsevol conducta de represàlia en els termes d’aquesta Llei.
c) L’incompliment d’un requeriment administratiu específic, que no constituei-

xi una exigència formal, formulat per l’òrgan administratiu al qual correspongui 
l’exercici de les competències necessàries per donar compliment a les previsions 
d’aquesta Llei.

d) La comissió d’una tercera infracció lleu o més, sempre que en el termini de 
l’any anterior el presumpte infractor ja hagi estat sancionat per dues infraccions 
lleus mitjançant resolució administrativa ferma.

31.4 Tenen la consideració d’infraccions molt greus:
a) Els actes o les omissions que constitueixin discriminació múltiple.
b) Les conductes d’assetjament discriminatori que regula l’article 5.f).
c) La pressió greu exercida sobre l’autoritat, un agent d’aquesta, el personal fun-

cionari o un empleat públic, en l’exercici de les potestats administratives per a l’exe-
cució de les mesures que preveuen la present Llei i les normes del seu desplegament.

d) La comissió d’una tercera infracció greu o més, sempre que en el termini dels 
dos anys anteriors el presumpte infractor ja hagi estat sancionat per dues infraccions 
greus mitjançant resolució administrativa ferma.

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

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

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

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

c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa d’una quantia equiva-
lent a l’import de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un període d’en-
tre set mesos i un dia i deu mesos.
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Article 33. Criteris de graduació de les sancions
33.1 La multa i la sanció accessòria, si escau, imposada per l’òrgan administratiu 

sancionador, ha de guardar la deguda adequació i proporcionalitat amb la gravetat 
del fet constitutiu de la infracció, i l’import de la multa s’ha de fixar de manera que 
a l’infractor no li resulti més beneficiós abonar-la que cometre la infracció. En tot 
cas, les sancions s’han de graduar d’acord amb els criteris següents:

a) La intencionalitat de la persona infractora.
b) La naturalesa dels danys causats.
c) La permanència o transitorietat de les repercussions de la infracció.
d) El nombre de persones afectades.
e) El grau de participació en la comissió de la infracció.
f) La repercussió social de les infraccions i el grau de difusió dels mitjans emprats.
g) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de 

la mateixa naturalesa, quan així s’hagi declarat per resolució ferma.
h) El benefici econòmic que hagi generat la persona autora de la infracció.
i) La condició d’autoritat, agent d’aquesta, personal funcionari o empleat públic 

de la persona infractora.
33.2 Quan de la comissió d’una infracció en derivi necessàriament la comissió 

d’una altra o altres, s’ha d’imposar la sanció corresponent a la infracció més greu.

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

cionador, mitjançant resolució motivada, podrà imposar com a sanció accessòria, a 
més de la multa que sigui procedent, la prohibició de rebre ajuts o subvencions per 
un període de dos anys, com a màxim.

34.2 En la imposició de sancions, per resolució motivada de l’òrgan que resolgui 
l’expedient sancionador, amb el consentiment de la persona sancionada, i sempre 
que no es tracti d’infraccions molt greus, es pot substituir la sanció econòmica per la 
prestació de la seva cooperació personal no retribuïda en activitats d’utilitat pública, 
amb interès social i valor educatiu, o en tasques de reparació dels danys causats o 
de suport o assistència a les víctimes dels actes de discriminació; per l’assistència a 
cursos de formació o sessions individualitzades, o per qualsevol altra mesura alter-
nativa que tingui la finalitat de conscienciar l’infractor sobre la igualtat de tracte i 
la no-discriminació, i de reparar el dany moral de les víctimes i dels grups afectats.

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

uen als sis mesos; les qualificades de greus, als dotze mesos, i les qualificades de 
molt greus, als divuit mesos.

35.2 Les sancions imposades prescriuen als tres mesos si són lleus, al cap de sis 
mesos si són greus i al cap de dotze mesos si són molt greus.

Article 36. Procediment sancionador
36.1 En defecte de règim sancionador específic establert per llei sectorial, la in-

coació i la instrucció dels expedients sancionadors, així com la imposició de les san-
cions administratives corresponents, correspon a l’òrgan a què fa referència l’article 
28. Quan aquest òrgan específic o un departament consideri que la potestat sancio-
nadora correspon a una altra Administració pública, ho ha de posar en coneixement 
d’aquesta i li ha de traslladar l’expedient corresponent.

36.2 El termini màxim en què s’ha de notificar la resolució del procediment san-
cionador és de sis mesos.

36.3 En els casos en què s’aporti un principi de prova del qual s’infereixi que 
una de les infraccions que preveuen aquesta Llei i la legislació específica en matèria 
d’igualtat de tracte i no-discriminació l’hagi pogut cometre una autoritat o personal 
al servei de les administracions públiques, l’òrgan administratiu competent, quan 
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en tingui coneixement, ha d’adoptar les mesures provisionals que siguin oportunes 
perquè desaparegui la situació de discriminació.

En el supòsit que preveu el paràgraf anterior, l’òrgan administratiu competent ha 
d’iniciar el procediment disciplinari corresponent respecte de la persona responsa-
ble, d’acord amb el que disposa la legislació que li sigui aplicable. Així mateix, s’ha 
d’instruir el procediment sancionador que preveu aquesta Llei en els supòsits en què 
el presumpte autor sigui una autoritat o càrrec públic que no tingui la condició de 
personal al servei de les administracions públiques.

Si de la instrucció del procediment sancionador corresponent en resulta respon-
sable l’autoritat o personal al servei de les administracions públiques, els fets decla-
rats provats en la resolució esmentada vinculen l’Administració en el procediment 
de responsabilitat patrimonial que ha d’instruir per determinar la indemnització 
que, si escau, sigui procedent pels danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar a 
favor de qui hagi resultat víctima de la discriminació.

Disposicions addicionals

Primera. Aplicació supletòria de la Llei
Aquesta Llei s’aplica amb caràcter supletori de les lleis sectorials específiques.
En particular, el Títol V d’aquesta Llei és d’aplicació supletòria al règim sancio-

nador establert a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de les-
bianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia.

Aquesta Llei també és d’aplicació en defecte de previsió específica en la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Segona. Assumpció de funcions per l’òrgan per a la igualtat de tracte i 
la no-discriminació
L’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació de l’article 28 ha d’assu-

mir la potestat sancionadora i les funcions de l’article 39 de la Llei 11/2014, del 10 
d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i inter-
sexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. La discriminació múl-
tiple s’ha d’aplicar atenent conjuntament els supòsits que preveuen la Llei 11/2014, 
del 10 d’octubre, i la present Llei.

Tercera. Incidència de la Llei en matèria d’infraccions i sancions de 
l’ordre social
El règim sancionador d’aquesta Llei s’aplica sens perjudici de la normativa en 

matèria d’infraccions i sancions en l’ordre social.

Disposicions transitòries

Primera. Règim transitori de procediments
Als procediments administratius ja iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor 

d’aquesta Llei no els és d’aplicació i es regeixen per la normativa anterior.

Segona. Procediment sancionador en matèria antidiscriminatòria
Mentre no s’aprovi el Reglament del procediment sancionador en matèria anti-

discriminatòria, és d’aplicació el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el pro-
cediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

Tercera. Competència en procediments sancionadors relatius a la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia
Mentre no s’aprovi el decret de creació de l’òrgan previst al Títol IV d’aquesta 

Llei, la competència per a incoar els expedients administratius del règim sanciona-
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dor de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia, i la imposició de les sancions, correspon a la persona titular de la se-
cretaria general del departament competent en matèria de no-discriminació de les 
persones LGBTI.

Disposició derogatòria única
Es deroga l’article 38 de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets 

de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia.

Així mateix, resten derogades les disposicions de rang igual o inferior contràries 
al que disposa aquesta Llei.

Disposicions finals

Primera. Desplegament i execució
El Govern i els departaments de la Generalitat, d’acord amb el que preveu la 

present Llei, i en l’àmbit de les respectives competències, poden dictar les normes 
reglamentàries necessàries per al desplegament i l’execució d’aquesta Llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor en el termini d’un mes a partir de la seva publicació 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents del Projecte de llei 
1. Text del Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, apro-

vat pel Govern a la sessió de data 30 d’octubre de 2018, signat pel conseller de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies.

Documentació
2. Versió del text de l’Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-dis-

criminació consolidat al Consell Tècnic Ap.IV A de l’anterior legislatura, de 20 de 
desembre de 2016.

3. Informe del secretari general del departament sobre l’Avantprojecte de llei per 
a la igualtat de tracte i la no-discriminació, de 18 d’octubre de 2018.

4. Nota jurídica relativa a l’Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació, de 18 d’octubre de 2018.

5. Informe de la Direcció General de Pressupostos, de 22 d’octubre de 2018.
6. Nota justificativa introducció darrer canvi al text de l’Avantprojecte de llei per 

a la igualtat de tracte i la no discriminació, de 22 d’octubre de 2018.
7. Versió del text de l’Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-dis-

criminació consolidat al Consell Tècnic Ap.IV A, de 22 d’octubre de 2018.
8. Certificat del Consell Tècnic Ap.IV A, de 23 d’octubre de 2018.
9. Certificació del secretari del Govern relativa a l’aprovació de l’Avantprojecte 

de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, de 30 d’octubre de 2018.

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



BOPC 200
15 de novembre de 2018

3.01.01. Projectes de llei 27 

Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12

TEXT PRESENTAT

Reg. 21001 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 23 d’octubre de 2018, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, s’aprova la iniciativa SI-

G18TES1012 Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral, i s’autoritza el conseller 
perquè el presenti al Parlament.»

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

Projecte de llei d’ordenació del litoral

Exposició de motius
I. L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979 va fixar com a competència exclu-

siva de l’Administració de la Generalitat l’ordenació del territori i del litoral i l’ur-
banisme, en l’article 9.9, i com a competència executiva el salvament marítim i els 
abocaments industrials i contaminants a les aigües territorials de l’Estat correspo-
nents al litoral català, en l’article 11.10. D’acord amb això, i mitjançant el Reial de-
cret 3301/1981, de 18 de desembre, es va operar una primera transferència de serveis 
de l’Estat a l’Administració de la Generalitat en matèria d’ordenació del litoral en 
relació amb la formulació i l’aprovació de plans d’ordenació de les zones del litoral 
i l’autorització de les obres i les instal·lacions d’abocament al mar.

Amb l’aprovació de la Llei estatal 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i la poste-
rior Sentència del Tribunal Constitucional 149/1991, de 4 de juliol, l’Administració 
de la Generalitat va disposar de la competència per autoritzar els usos permesos en 
la zona de servitud de protecció en el litoral de Catalunya; previsió que fou desple-
gada mitjançant el Decret 55/1992, de 10 de febrer, pel qual s’atribueixen competèn-
cies al Departament de Política Territorial i Obres Públiques en la zona de servitud 
de protecció de la Llei de costes.

Actualment, l’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix com un dels seus prin-
cipis rectors la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible. En 
aquest sentit, l’article 46 estableix l’obligació dels poders públics de vetllar per la 
protecció del medi ambient per mitjà de l’adopció de polítiques públiques basades 
en el desenvolupament sostenible i que assegurin, entre altres aspectes, la defensa 
del litoral.

En matèria competencial, l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix a l’article 
149.3 que, en matèria d’ordenació del litoral i respectant el règim general del domini 
públic, correspon a l’Administració de la Generalitat la competència exclusiva, que 
inclou en tot cas: a) L’establiment i la regulació dels plans territorials d’ordenació i  
ús del litoral i de les platges, i també la regulació del procediment de tramitació  
i aprovació d’aquests instruments i plans; b) La gestió dels títols d’ocupació i ús del 
domini públic maritimoterrestre, especialment l’atorgament d’autoritzacions i con-
cessions i, en tot cas, les concessions d’obres fixes a la mar, respectant les excep-
cions que es puguin establir per motius mediambientals en les aigües costaneres 
interiors i de transició; c) La regulació i la gestió del règim econòmic financer del 
domini públic maritimoterrestre, en els termes que estableix la legislació general;  
i d) L’execució d’obres i actuacions al litoral català que no siguin d’interès general. 
Així mateix, segons l’article 149.4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, corres-
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pon a la l’Administració de la Generalitat l’execució i la gestió de les obres d’interès 
general situades al litoral català, d’acord amb el que estableix l’article 148. D’altra 
banda, l’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix a l’article 84.2.n) que els go-
verns locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre la regulació, 
la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges.

Mitjançant el Reial decret 1404/2007, de 29 d’octubre, es van traspassar a l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis en matèria 
d’ordenació i de gestió del litoral –autoritzacions i instal·lacions marítimes. Aquest 
darrer traspàs fou ampliat mitjançant el Reial decret 1387/2008, d’1 d’agost, que 
traspassava a l’Administració de la Generalitat, entre altres funcions, la gestió de les 
concessions demanials i la gestió i l’atorgament d’autoritzacions en zones de servi-
tud de trànsit i d’accés al mar.

Així mateix, cal destacar que, d’acord amb els article 149.1, 149.5 i 144 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya, l’Administració de la Generalitat disposa de compe-
tències exclusives en matèria d’ordenació del territori i urbanisme, i de competències 
compartides en matèria de medi ambient, les quals també es poden projectar sobre 
l’àmbit costaner.

II. L’Administració de la Generalitat, al llarg dels més de trenta anys d’exercici 
d’aquesta competència exclusiva, ha desenvolupat plans i programes de protecció del 
litoral entre els quals destaquen els plans directors urbanístics del sistema costaner 
aprovats els anys 2005 i 2006 amb la finalitat de protegir el sòl dels espais costa-
ners que no havien sofert un procés de transformació urbanística i preservar-los de 
qualsevol transformació i desenvolupament urbà, per garantir el desenvolupament 
urbanístic sostenible del territori.

Ara bé, l’ordenació del litoral català fins avui dia s’ha articulat de manera molt 
segmentada a partir d’una distribució competencial complexa –en què concorren les 
competències de les tres administracions territorials– emparada també en diversos 
títols competencials que van des del medi ambient fins a l’ordenació del territori i 
l’urbanisme, passant per l’ordenació del litoral i la mateixa titularitat estatal del do-
mini públic maritimoterrestre.

L’actual concepció del litoral, segmentat en funció d’un mapa competencial com-
plex, contradiu l’esperit i el text de la Recomanació del Parlament Europeu i del 
Consell, de 30 de maig de 2002, sobre l’aplicació de la gestió integrada de les zones 
costaneres a Europa (2002/413/CE), i el Protocol relatiu a la gestió integrada de les 
zones costaneres al Mediterrani, adoptat en el marc del Conveni per a la protecció 
del medi marí i de la regió costanera del Mediterrani (conveni de Barcelona) que 
promouen justament l’adopció d’un planejament estratègic basat en la gestió integra-
da amb el suport i la participació de totes les instàncies administratives competents 
a escala estatal, regional i local.

Per fer front a aquesta problemàtica s’aprova aquesta Llei, que neix amb l’objec-
tiu de desenvolupar la competència exclusiva de l’Administració de la Generalitat en 
matèria d’ordenació del litoral, mitjançant l’articulació d’un model de gestió integra-
da de l’espai costaner català, amb l’Administració de la Generalitat com a adminis-
tració de referència i un major protagonisme dels ajuntaments.

Així mateix, en el marc dels requeriments que preveu la Llei 13/2014, del 30 
d’octubre, d’accessibilitat, l’ordenació del litoral ha d’afrontar les mancances en ma-
tèria d’accessibilitat que continuen persistint en molts espais i ha de preveure mesu-
res suficients per permetre que tothom en gaudeixi en igualtat de condicions.

III. Aquesta Llei s’estructura en vuit títols, cinc disposicions addicionals, cinc 
disposicions transitòries, una de derogatòria i dues disposicions finals.

El títol 1 estableix l’objecte, l’àmbit d’aplicació i les finalitats de la Llei, mitjan-
çant les quals es transposen a l’ordenament català els objectius del Protocol relatiu a 
la gestió integrada de les zones costaneres del Mediterrani.
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El títol 2 regula els instruments d’ordenació i gestió del litoral, articulats mit-
jançant el Pla d’ordenació del litoral i els plans d’ús del litoral i les platges. La Llei 
defineix el Pla d’ordenació del litoral com l’instrument bàsic d’ordenació i gestió 
integrada de l’àmbit terrestre i marí del litoral català, i configura els plans d’ús del 
litoral i les platges com un instrument per ordenar, en l’àmbit municipal, els serveis 
de temporada i determinades activitats que es planifiqui situar al llarg de l’any en el 
domini públic maritimoterrestre i en els terrenys de titularitat pública que inclogui 
situats en la seva zona de servitud de protecció.

El títol 3 regula el règim d’intervenció administrativa en les zones de servitud. 
S’ha de destacar l’establiment d’un règim de declaració responsable davant els ajun-
taments per a determinades obres i usos que no impliquin l’increment de la superfí-
cie ocupada ni de la volumetria existent, ni un canvi de l’ús autoritzat.

El títol 4 té per objecte establir el règim d’utilització del domini públic mariti-
moterrestre. En el primer dels capítols s’estableixen els criteris de classificació dels 
trams de platges i el seu règim d’ocupació, que s’haurà d’acabar determinant mitjan-
çant el Pla d’ordenació del litoral.

En el capítol segon es regulen les autoritzacions, i, entre les novetats, destaca el 
fet que els ajuntaments passen a ser competents per a l’atorgament de les autoritza-
cions que s’hagin previst en els seus plans d’ús del litoral i les platges i que s’estenen 
més enllà del període de la temporada. La descentralització d’aquestes autoritza-
cions permet acostar la ciutadania a la presa de decisions i suposa una reducció de 
terminis per al seu atorgament.

Pel que fa a l’atorgament d’autoritzacions i concessions el Pla d’ordenació del li-
toral n’ha de fixar els criteris i ha de determinar així mateix els criteris de graduació 
dels terminis màxims d’atorgament i pròrroga de les concessions. La definició dels 
criteris esmentats augmenta la transparència administrativa i la seguretat jurídica 
dels diferents operadors.

En el títol 5 es regula el règim econòmic financer del domini públic maritimoter-
restre. Com a aspecte més rellevant, es preveu la creació d’un nou cànon a favor de 
l’Administració de la Generalitat per a l’explotació d’activitats que requereixin una 
concessió. Els ingressos derivats de la liquidació d’aquest cànon estan destinats a la 
millora, la conservació, la recuperació i la restauració del domini públic maritimo-
terrestre del litoral de Catalunya.

El títol 6 té per objecte articular els instruments de participació pública de la 
Llei. En relació amb aquests, destaca la creació del Consell Rector del Pla d’orde-
nació del litoral i els consells rectors dels plans d’ús del litoral i les platges que, en 
el marc dels plans i instruments que preveu aquesta Llei, exerciran les funcions de 
participació, consulta i tutela de la gestió, vetllant pel compliment de la normativa 
reguladora. Els consells comptaran amb representants de les administracions públi-
ques competents i d’associacions i organitzacions representatives d’interessos eco-
nòmics i socials per tal d’afavorir les sinergies entre la iniciativa pública i privada.

El títol 7 estableix el nou marc competencial entre la Generalitat de Catalunya i 
els ajuntaments, concreta els òrgans competents en matèria de protecció de la lega-
litat i crea la Comissió d’Ordenació del Litoral dependent de l’Administració de la 
Generalitat, amb funcions de caràcter resolutiu, consultiu i informatiu i, a instàncies 
dels ajuntaments, amb funcions interpretatives. Destaca el fet que per primer cop 
una única norma ordena les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria 
d’ordenació del litoral. En relació amb els ajuntaments, les noves competències els 
permeten l’atorgament de diverses autoritzacions en domini públic quan s’hagin pre-
vist en el pla d’ús del litoral i les platges corresponent, i la intervenció administrativa 
de determinades obres que s’hagin de portar a terme en les zones de servitud de pro-
tecció i de trànsit que fins ara eren competència de l’Administració de la Generalitat. 
Tot plegat simplificarà els procediments i acostarà novament la decisió al ciutadà.
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Finalment, el títol 8 regula la inspecció del litoral, les seves facultats i funcions, 
i atorga la condició d’autoritat al personal al servei de les entitats públiques al qual 
s’encomanin aquestes funcions.

Aquesta regulació es completa amb les disposicions contingudes a la part final 
de la Llei.

Les cinc disposicions addicionals estableixen el termini per a la redacció del Pla 
d’ordenació del litoral; la participació de determinades administracions de règim es-
pecial en l’elaboració del Pla d’ordenació esmentat; i unes especificacions relatives 
a títols habilitants previstos en aquesta llei.

Les cinc disposicions transitòries regulen el període entre l’entrada en vigor de la 
Llei i la dels instruments de planificació que estableix; el procediment aplicable en 
els expedients en tràmit, els supòsits d’aplicació del cànon d’explotació d’activitats 
en els expedients en tràmit i en les concessions ja atorgades; i els òrgans competents 
mentre no es constitueixi la Comissió d’Ordenació del Litoral.

Per últim, a més de la disposició derogatòria, la Llei conté dues disposicions 
finals, relatives al seu desplegament reglamentari i a la seva entrada en vigor que 
s’estableix al cap d’un mes des d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Títol 1. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei
L’objecte d’aquesta Llei és la regulació de l’ordenació del litoral en el territori de 

Catalunya.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Les disposicions d’aquesta Llei s’apliquen:
a) Als béns de domini públic maritimoterrestre del litoral de Catalunya.
b) A la zona d’influència del domini públic maritimoterrestre que comprèn una 

franja de 500 metres d’amplada, aplicada en projecció horitzontal terra endins, des 
de l’atermenament del domini públic maritimoterrestre, en tot el litoral de Catalu-
nya. Aquesta franja pot ser ampliada pel Pla d’ordenació del litoral.

Article 3. Finalitats
Aquesta Llei, mitjançant els seus instruments d’ordenació i gestió, té per finali-

tats:
a) Facilitar, per mitjà d’una planificació racional de les activitats, el desenvolupa-

ment sostenible de les zones costaneres, garantint que es tinguin en compte el medi 
ambient i els paisatges de manera conciliada amb el desenvolupament econòmic, 
social i cultural.

b) Preservar les zones costaneres, en benefici de les generacions presents i futu-
res, i com a garantia del desenvolupament turístic i econòmic de qualitat.

c) Garantir la utilització sostenible dels recursos naturals.
d) Garantir la preservació de la integritat dels ecosistemes costaners així com 

dels paisatges costaners i de la geomorfologia costanera.
e) Prevenir i reduir els efectes dels riscos naturals i en particular del canvi climà-

tic, que puguin ser causats per activitats naturals o humanes.
f) Garantir la coherència entre les iniciatives públiques i privades i entre totes 

les decisions de les diverses autoritats públiques que afecten la utilització de la zona 
costanera.
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Títol 2. Instruments d’ordenació i gestió del litoral

Capítol 1. Disposicions comunes

Article 4. Instruments de planificació
1. L’ordenació i gestió del litoral s’ha de dur a terme per mitjà dels instruments 

de planificació següents:
a) El Pla d’ordenació del litoral.
b) Els plans d’ús del litoral i les platges.
2. El Pla d’ordenació del litoral i els plans d’ús del litoral i les platges s’han 

d’aprovar d’acord amb el procediment específic que determina aquesta Llei i les dis-
posicions reglamentàries que la despleguin.

Article 5. Directrius per als instruments d’ordenació i gestió del litoral
Els instruments d’ordenació i gestió del litoral s’han de formular atenent a les 

directrius següents:
a) Tenir especialment en compte la riquesa biològica, la dinàmica i el funciona-

ment naturals de la zona intermareal, així com la complementarietat i la interde-
pendència entre la part marina i la part terrestre que constitueixen una entitat única.

b) Prendre en consideració de manera integrada el conjunt dels elements rela-
tius als sistemes hidrològics, geomorfològics, climàtics, ecològics, socioeconòmics 
i culturals per no superar la capacitat de càrrega de la zona costanera i per prevenir 
els efectes negatius de les catàstrofes naturals i del desenvolupament.

c) Aplicar un enfocament ecosistèmic en la planificació i la gestió de les zones 
costaneres per tal de garantir-ne el desenvolupament sostenible.

d) Garantir una governança adequada que permeti una participació suficient de 
manera adequada i oportuna, en un procés de decisió transparent de les poblacions 
locals i els sectors de la societat civil interessats en les zones costaneres.

e) Garantir una coordinació institucional intersectorial organitzada dels diversos 
serveis administratius i autoritats competents en les zones costaneres.

f) Formular estratègies d’ús de la zona costanera que abastin l’urbanisme i les 
activitats socioeconòmiques, així com altres polítiques sectorials pertinents.

g) Tenir en compte la multiplicitat i la diversitat d’activitats a les zones costane-
res i donar prioritat, quan sigui necessari, als serveis públics i a les activitats eco-
nòmiques que requereixin, als efectes d’utilització i emplaçament, la proximitat im-
mediata de la mar.

h) Garantir una ordenació equilibrada del territori en tota la zona costanera i evi-
tar una concentració i una expansió urbanes innecessàries.

i) Procedir a avaluacions preliminars dels riscos relacionats amb les diverses 
activitats humanes i infraestructures a fi de preservar la seguretat de les persones i 
d’evitar i reduir els impactes negatius en les zones costaneres.

j) Evitar que es produeixin danys en el medi ambient costaner i, si es produeixen, 
fer-ne una restauració adequada.

k) Incloure les directrius de paisatge que afectin el litoral de conformitat amb els 
catàlegs de paisatge i els plans territorials que els siguin d’aplicació.

Capítol 2. El Pla d’ordenació del litoral

Article 6. Objecte, naturalesa jurídica i àmbit territorial
1. El Pla d’ordenació del litoral és l’instrument bàsic d’ordenació i gestió integra-

da de l’àmbit terrestre i marí del litoral català.
2. El Pla d’ordenació del litoral, pel que fa a l’ordenació dels usos del sòl, té la 

naturalesa jurídica pròpia dels plans directors urbanístics i li són d’aplicació les dis-
posicions de la legislació urbanística aplicables a aquests plans urbanístics amb les 
excepcions que resulten d’aquest capítol.

3. L’àmbit territorial del Pla és el que aquest defineixi d’acord amb l’article 2.
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Article 7. Contingut
1. El Pla d’ordenació del litoral ha de contenir, respectant el règim general del 

domini públic maritimoterrestre, en tot cas:
a) La diagnosi i la caracterització de l’estat del litoral amb indicació de la tipo-

logia de costa, la climatologia, els espais protegits i la determinació de la seva re-
gressió o acreció.

b) La indicació gràfica de la línia d’atermenament del domini públic mariti-
moterrestre i de les servituds de protecció i trànsit i la delimitació de la zona d’in-
fluència.

c) La classificació i la categorització dels trams de platges, d’acord amb els crite-
ris fixats per l’article 19, la determinació dels llindars de la seva capacitat de càrrega 
i la definició dels límits màxims de les seves ocupacions.

d) La localització de les infraestructures i les instal·lacions existents, com pas-
sejos marítims, camins de ronda, piscifactories, esculls artificials, i les relatives a 
abocaments d’aigües residuals i pluvials al mar.

e) La localització de, com a mínim, els principals accessos al mar i de les zones 
d’aparcament corresponents.

f) La identificació de les platges on hi ha perill de despreniments i caigudes de 
pedres i altres materials des dels talussos adjacents.

g) Els criteris territorialitzats per atendre les demandes d’autoritzacions i dels 
serveis de temporada de les platges en domini públic maritimoterrestre.

h) Els criteris territorialitzats per resoldre les demandes per a l’atorgament, la re-
novació, la pròrroga, la modificació i l’extinció de concessions així com els criteris 
de graduació dels terminis màxims d’atorgament i pròrroga d’aquestes.

i) L’establiment de mesures normatives o d’actuació necessàries per preservar la 
integritat de la geomorfologia i dels ecosistemes i paisatges costaners i l’establiment 
de la regulació de les façanes costaneres en l’àmbit territorial del pla, referides, entre 
altres aspectes, a la preservació de visuals i a punts d’interès de conformitat amb els 
catàlegs de paisatge i els plans territorials que els siguin d’aplicació.

j) La incorporació de les mesures d’adaptació de la costa als efectes del canvi 
climàtic d’acord amb les estratègies que s’estableixin.

k) L’establiment dels criteris per determinar les prioritats d’inversió en l’àmbit 
territorial del pla.

l) La identificació dels trams dels camins de ronda que són accessibles i els que 
no ho són.

2. El Pla d’ordenació del litoral pot establir les regulacions i les limitacions ne-
cessàries per assolir la conservació adequada del litoral d’acord amb les finalitats 
i directrius que aquesta Llei determina, i establir el règim transitori de les autorit-
zacions i les concessions atorgades amb anterioritat a la seva entrada en vigor que 
s’oposin a les seves disposicions i impedir-ne o limitar-ne les pròrrogues.

Article 8. Documentació
El Pla d’ordenació del litoral ha de contenir, com a mínim, els documents se-

güents:
a) Una memòria justificativa.
b) La documentació mediambiental adequada a la legislació sectorial aplicable.
c) Les normes d’ordenació que siguin necessàries.
d) Els plànols d’informació i d’ordenació.
e) Un estudi d’impacte econòmic i social, que incorpori una avaluació específica 

de l’impacte de gènere.

Article 9. Tramitació i aprovació
1. El Pla d’ordenació del litoral es tramita i aprova d’acord amb el procediment 

específic que estableix la legislació urbanística per a l’aprovació dels plans directors 
urbanístics.
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2. El Pla d’ordenació del litoral s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació am-
biental estratègica d’acord amb la legislació sectorial aplicable.

Capítol 3. Els plans d’ús del litoral i les platges

Article 10. Objecte i àmbit territorial
1. Els plans d’ús del litoral i les platges són un instrument de desenvolupament 

del Pla d’ordenació del litoral que tenen per objecte, en el domini públic maritimo-
terrestre i en els terrenys de titularitat pública situats en la seva zona de servitud de 
protecció que inclogui el pla, ordenar les ocupacions per als serveis de temporada 
i les activitats que es planifiqui situar-hi i que només exigeixin, si s’escau, instal·la-
cions desmuntables o béns mobles.

2. L’àmbit dels plans d’ús del litoral i les platges poden abastar un o diversos ter-
mes municipals confrontants.

Article 11. Contingut
Els plans d’ús del litoral i les platges, d’acord amb el contingut del Pla d’ordena-

ció del litoral, han de contenir en tot cas:
a) La regulació dels serveis de temporada de les platges i d’aquelles activitats que 

el Pla preveu que puguin ser objecte d’autorització en el domini públic maritimoter-
restre i, si s’escau, en els terrenys de titularitat pública que inclogui situats en la seva 
zona de servitud de protecció, atenent a la classificació de les platges, els llindars 
de capacitat de càrrega i els límits màxims de les seves ocupacions fixades pel Pla 
d’ordenació de litoral.

b) La regulació de la utilització de les platges, els serveis mínims de vigilància 
i salvament, la seguretat humana en els llocs de bany, l’accessibilitat i altres con-
dicions generals sobre l’ús de les platges i les seves instal·lacions. En les platges en 
què es determini perill de despreniments des dels talussos adjacents, caldrà delimi-
tar les zones de seguretat on s’han d’adoptar les corresponents mesures preventives 
i informatives del perill.

c) La determinació de les activitats susceptibles de ser autoritzades a la platja per 
l’Ajuntament com a conseqüència de les festes de rellevància local, d’esdeveniments 
esportius, culturals, d’interès general amb repercussió turística o altres ocupacions 
mitjançant instal·lacions desmuntables.

d) La concreció de les activitats i les instal·lacions que es puguin desenvolupar 
al passeig marítim.

e) L’establiment de criteris per a una integració paisatgística adequada de les ins-
tal·lacions admeses i de l’obligació d’adequar les activitats proposades a la normativa 
de contaminació acústica.

f) La obligatorietat que qualsevol autorització que es pugui atorgar i qualsevol 
explotació de serveis de temporada que es pugui adjudicar disposin d’un règim de 
responsabilitat que garanteixi que es podrà fer front als danys que se’n puguin deri-
var fins a la retirada completa de les instal·lacions.

g) El termini de vigència de les autoritzacions que es puguin atorgar i de l’ex-
plotació dels serveis de temporada que es puguin adjudicar, que no pot excedir els 
quatre anys.

h) La determinació de les platges que han de disposar de llocs de bany accessi-
bles i el nombre mínim de punts que corresponen a cada una.

Article 12. Documentació
Els plans d’ús del litoral i les platges han de contenir, com a mínim, els docu-

ments següents:
a) Una memòria justificativa.
b) La documentació ambiental adequada a la legislació sectorial aplicable.
c) Les normes d’ordenació que siguin necessàries.
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d) Els plànols d’informació i d’ordenació.
e) Un estudi econòmic financer, amb la previsió d’ingressos i despeses fruit de 

l’explotació dels serveis de temporada i de l’autorització d’activitats que prevegi el 
Pla.

Article 13. Tramitació i aprovació
1. Cada ajuntament ha d’acordar la formulació i la redacció del respectiu pla d’ús 

del litoral i les platges del seu municipi, o d’un pla de conjunt amb altres municipis 
confrontants.

2. El pla d’ús del litoral i les platges s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació 
ambiental estratègica d’acord amb la legislació sectorial aplicable.

3. L’Administració municipal un cop ha acordat l’aprovació inicial del pla d’ús 
del litoral i les platges, l’ha de sotmetre a informació pública i ha de sol·licitar els 
informes als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials per un ter-
mini d’un mes llevat que una disposició n’estableixi un de més llarg.

4. Un cop ultimat el tràmit d’informació publica i, amb la prèvia valoració tèc-
nica i jurídica de les al·legacions, l’Ajuntament ha d’aprovar provisionalment el pla 
d’ús del litoral i les platges, i l’ha de trametre a l’òrgan competent en matèria d’or-
denació del litoral de l’Administració de la Generalitat per a l’aprovació definitiva.

5. En el cas que el pla d’ús del litoral i les platges afecti més d’un terme muni-
cipal correspon aprovar inicialment i provisionalment el pla a les administracions 
municipals afectades i tramitar-lo en un règim de col·laboració o associatiu.

6. El termini màxim per aprovar definitivament els plans d’ús del litoral i les 
platges aprovats provisionalment pels ajuntaments és de tres mesos. El venciment 
del termini màxim per aprovar definitivament el pla legitima l’Ajuntament per en-
tendre’l denegat per silenci administratiu.

7. L’aprovació del pla d’ús del litoral i les platges suposa l’atorgament a l’Ajunta-
ment corresponent de l’autorització per a l’explotació dels serveis de temporada de 
les platges per al termini previst pel Pla, que no pot excedir els quatre anys.

Capítol 4. Entrada en vigor, publicitat, vigència, modificació i revisió 
dels plans

Article 14. Entrada en vigor i publicitat dels plans
1. El Pla d’ordenació del litoral i els plans d’ús del litoral i les platges entren en 

vigor l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb les seves normes d’ordenació.

2. El contingut dels plans a què fa referència l’apartat 1 s’han de publicar de ma-
nera telemàtica al portal web del departament competent en matèria d’ordenació del 
litoral. En el cas dels plans d’ús del litoral i les platges, el seu contingut també s’ha 
de publicar al portal web de l’ajuntament respectiu.

Article 15. Vigència
1. La vigència del Pla d’ordenació del litoral és indefinida.
2. Els plans d’ús del litoral i les platges tenen una vigència de quatre anys pror-

rogables per a períodes de com a màxim quatre anys, si abans que s’hagi esgotat 
el termini el departament competent en matèria d’ordenació del litoral autoritza la 
pròrroga a sol·licitud municipal degudament justificada. L’atorgament de la pròrro-
ga suposa la renovació de l’autorització per a l’explotació per part de l’Ajuntament 
dels serveis de temporada de les platges per a un nou termini màxim de quatre anys.

Article 16. Modificació i revisió
1. El Pla d’ordenació del litoral i els plans d’ús del litoral i les platges són suscep-

tibles de modificació i revisió.
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2. Per a la modificació o revisió dels plans a què fa referència l’apartat 1 cal se-
guir els mateixos tràmits que per a la seva elaboració, amb les excepcions que es 
poden establir per reglament

3. El Pla d’ordenació del litoral ha de ser objecte d’actualització, com a mínim, 
cada deu anys. Si els treballs d’actualització posen de manifest la necessitat de mo-
dificar algun aspecte del Pla aprovat, cal tramitar la corresponent modificació o re-
visió d’aquest.

Títol 3. Règim d’intervenció administrativa en les zones de servitud

Article 17. Procediment d’autoritzacions competència de l’Administració 
de la Generalitat
1. Les sol·licituds d’autorització d’usos, obres i instal·lacions admesos en les zo-

nes de servitud de protecció, trànsit i accés al mar, amb l’excepció de les que són de 
competència municipal d’acord amb aquesta Llei, s’han d’adreçar a l’òrgan compe-
tent en matèria d’ordenació del litoral de la Generalitat conjuntament amb la docu-
mentació següent:

a) Descripció i justificació de l’actuació, la seva finalitat i la seva adequació a la 
normativa urbanística i en matèria d’ordenació del litoral i de costes.

b) Plànol relatiu a l’emplaçament i la situació precisos de les obres i els usos vers 
el domini públic maritimoterrestre i la zona de servitud que correspongui.

c) Projecte bàsic de les obres o instal·lacions.
2. L’òrgan competent en matèria d’ordenació del litoral de la Generalitat ha de 

sol·licitar els informes dels organismes afectats per raó de llurs competències secto-
rials. El termini per a l’emissió de l’informe és de quinze dies, llevat que una dispo-
sició n’estableixi un de més llarg.

3. EI termini màxim per notificar la resolució expressa és de quatre mesos a 
comptar de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada al registre de l’òrgan com-
petent per a la tramitació. El transcurs d’aquest termini sense que s’hagi notificat la 
resolució expressa legitima la persona interessada per entendre-la desestimada per 
silenci administratiu.

4. L’òrgan competent per atorgar les autoritzacions pot acordar motivadament la 
inadmissió a tràmit de les sol·licituds formulades per les persones interessades quan 
s’oposin de manera notòria a la normativa en vigor.

5. El termini de vigència de les autoritzacions que s’atorguin a l’empara d’aquest 
article és el que determini el títol corresponent i no pot excedir els dos anys. Quan 
hagi transcorregut el termini de vigència, l’autorització resta sense efecte, excepte 
quan la falta d’exercici sigui imputable a l’Administració.

Article 18. Actuacions sotmeses al règim de declaració responsable 
davant l’Ajuntament
1. Les noves actuacions que es plantegin en relació amb les obres, activitats i 

instal·lacions implantades legalment en la zona de servitud de protecció i de trànsit 
del domini públic maritimoterrestre que no comportin increment de la superfície 
ocupada o de la volumetria existent, ni un canvi de l’ús autoritzat, estan subjectes al 
règim de declaració responsable davant l’Ajuntament que correspongui.

2. La declaració responsable ha d’expressar, sota la responsabilitat del declarant, 
el compliment dels requisits exigits per la normativa en matèria de costes i es for-
malitza de manera conjunta amb la sol·licitud de llicència o la comunicació urbanís-
tiques, segons sigui el règim d’intervenció en matèria urbanística.

3. El termini per executar les actuacions a què fa referència aquest article és el 
que estableixi la llicència urbanística o el que indiqui la comunicació prèvia, que en 
cap cas podrà ser superior a un any.
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Títol 4. Utilització del domini públic maritimoterrestre

Capítol 1. Règim d’ocupació i ús de les platges atenent a la seva 
naturalesa

Article 19. Classificació i ocupació dels trams de platges
1. Els trams de platges es classifiquen en urbans i naturals.
2. La classificació dels trams de platges i la definició de les seves diferents cate-

gories es duu a terme pel Pla d’ordenació del litoral tenint en compte la classifica-
ció i les categories de sòl establertes per la planificació territorial i urbanística per 
als terrenys adjacents que no formen part del domini públic maritimoterrestre, les 
infraestructures amb què les platges confrontin i la major o menor presència d’ele-
ments naturals. En tot cas, el Pla d’ordenació del litoral ha de definir una categoria 
de trams de platges naturals incompatibles amb la presència d’instal·lacions i serveis.

3. El límit màxim de les ocupacions dels trams de platges es fixa pel Pla d’orde-
nació del litoral atenent a la seva capacitat de càrrega i als criteris definits pel ma-
teix Pla.

Capítol 2. Explotació de serveis de temporada de les platges, 
autoritzacions i concessions

Article 20. Serveis de temporada i activitats previstos en els plans d’ús 
del litoral i les platges
1. Correspon als ajuntaments, d’acord amb el pla d’ús del litoral i de les platges 

respectiu:
a) L’explotació dels serveis de temporada de les platges, ja sigui per gestió direc-

ta o indirecta.
b) L’atorgament de les autoritzacions per a la resta d’activitats previstes en el pla 

esmentat.
2. Els procediments per a la licitació de l’explotació dels serveis de les platges 

han de respectar els principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència 
i concurrència competitiva. El termini d’explotació per tercers no pot excedir els 
quatre anys.

3. El termini màxim per notificar la resolució expressa de les sol·licituds d’auto-
ritzacions a què fa referència l’apartat 1b és d’un mes a comptar de la data en què 
la sol·licitud d’autorització hagi tingut entrada al registre de l’òrgan competent per 
a la tramitació. El transcurs d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució 
expressa legitima la persona interessada per entendre-la desestimada per silenci ad-
ministratiu.

4. El termini de venciment de les autoritzacions a què fa referència l’apartat 1b és 
el que determini el títol d’acord amb el que preveu el pla d’ús del litoral i les platges 
corresponent i no pot excedir els quatre anys.

Article 21. Autoritzacions d’activitats no previstes en els plans d’ús del 
litoral i les platges
1. Estan subjectes a la prèvia autorització administrativa de l’òrgan competent 

en matèria d’ordenació del litoral de l’Administració de la Generalitat les activitats 
en el domini públic maritimoterrestre no previstes en els plans d’ús del litoral i les 
platges següents:

a) Aquelles en què, sense requerir obres o instal·lacions de cap tipus, hi concorrin 
circumstàncies d’especial intensitat, perillositat o rendibilitat.

b) Aquelles que suposin l’ocupació del domini públic maritimoterrestre amb ins-
tal·lacions desmuntables o amb béns mobles.

2. En el cas que el projecte objecte de l’autorització s’hagi de sotmetre a un pro-
cediment d’avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la legislació aplicable, la sol-
licitud d’autorització ha d’anar acompanyada del document ambiental corresponent. 
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En el supòsit de la lletra b de l’apartat 1, la sol·licitud també s’ha d’acompanyar d’una 
justificació de l’adequada integració paisatgística de les instal·lacions.

3. Durant la tramitació de les autoritzacions, l’òrgan competent en matèria d’or-
denació del litoral de l’Administració de la Generalitat ha de sol·licitar els informes 
dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.

4. El termini màxim per notificar la resolució expressa de les autoritzacions és 
de quatre mesos a comptar de la data en què la sol·licitud d’autorització hagi tingut 
entrada al registre de l’òrgan competent per a la tramitació. El transcurs d’aquest ter-
mini sense que s’hagi notificat la resolució expressa legitima la persona interessada 
per entendre-la desestimada per silenci administratiu.

5. No es poden atorgar autoritzacions que siguin contràries al Pla d’ordenació 
del litoral. El termini de venciment de les autoritzacions és el que determini el títol 
corresponent i no pot excedir els quatre anys.

Article 22. Concessions
1. Tota ocupació dels béns de domini públic maritimoterrestre amb obres o ins-

tal·lacions no desmuntables està subjecta a la prèvia concessió atorgada per l’òrgan 
competent en matèria d’ordenació del litoral de l’Administració de la Generalitat.

2. Entre la documentació de la sol·licitud de concessió s’ha d’incloure un estudi 
d’integració paisatgística, i el document ambiental que correspongui en el cas que 
el projecte s’hagi de sotmetre a un procediment d’avaluació d’impacte ambiental 
d’acord amb la legislació aplicable.

3. Durant la tramitació de la concessió, l’òrgan competent en matèria d’ordena-
ció del litoral de l’Administració de la Generalitat ha de sol·licitar els informes dels 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.

4. No es poden atorgar concessions ni pròrrogues d’aquestes que siguin contrà-
ries al Pla d’ordenació del litoral. Els terminis de vigència de les concessions i de 
les seves pròrrogues s’han de determinar d’acord amb els criteris de graduació que 
estableix el Pla esmentat.

5. Per a l’atorgament de les concessions, s’ha de valorar la integració paisatgística 
de les obres o instal·lacions i el compliment de condicions d’accessibilitat adequades 
al tipus d’activitat i entorn.

6. El termini màxim per notificar la resolució expressa sobre les sol·licituds de 
concessió és de sis mesos a comptar de la data en què la sol·licitud hagi tingut entra-
da al registre de l’òrgan competent per a la tramitació. El transcurs d’aquest termini 
sense que s’hagi notificat la resolució expressa legitima la persona interessada per 
entendre-la desestimada per silenci administratiu.

Article 23. Obres en construccions existents amb concessió, contràries 
a la normativa aplicable
1. Les obres de reparació, millora, consolidació i modernització de les construc-

cions existents en el domini públic maritimoterrestre que disposin d’una concessió 
vigent i que resultin contràries a la legislació en matèria de costes o al Pla d’orde-
nació del litoral aplicables que no comportin increment de la superfície ocupada o 
de la volumetria existent estan subjectes al règim de declaració responsable davant 
l’òrgan competent en matèria d’ordenació del litoral de l’Administració de la Gene-
ralitat.

2. La declaració responsable ha d’expressar, sota la responsabilitat del declarant, 
el compliment dels requisits exigits per la normativa en matèria de costes i s’ha 
d’acreditar la seva presentació en el tràmit de la sol·licitud de llicència o la comu-
nicació urbanístiques, segons sigui el règim d’intervenció en matèria urbanística.

3. El termini per executar les actuacions a què fa referència aquest article és el  
que estableixi la llicència urbanística o el que indiqui la comunicació prèvia, sense que 
pugui excedir un any.
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Article 24. Registre de concessions del domini públic maritimoterrestre
1. La direcció general competent en matèria d’ordenació del litoral de l’Admi-

nistració de l’Administració de la Generalitat ha de portar, actualitzat, el registre de 
concessions del domini públic maritimoterrestre, en què s’han d’inscriure d’ofici, en 
la manera que reglamentàriament es determini, les concessions.

2. Aquest registre té caràcter públic, i es poden demanar les certificacions opor-
tunes sobre el seu contingut, les quals són un mitjà de prova de l’existència i la situa-
ció del títol administratiu corresponent. Els canvis de titularitat i de característiques 
que es puguin produir s’han de reflectir, així mateix, en l’assentament corresponent.

Títol 5. Règim econòmic financer del domini públic maritimoterrestre

Article 25. Cànon d’explotació d’activitats
1. Tota explotació d’activitats en el domini públic maritimoterrestre per a la rea-

lització de les quals calgui disposar d’una concessió de l’Administració de la Gene-
ralitat merita el cànon corresponent a favor seu, sens perjudici dels que siguin exi-
gibles per altres administracions.

2. La base imposable del cànon d’explotació d’activitats és el volum dels bene-
ficis nets anuals, abans d’impostos, d’aquestes activitats que es determinin d’acord 
amb els estudis econòmics i els comptes anuals que faciliti la persona sol·licitant de 
la concessió, així com de les informacions que pugui obtenir i les valoracions que 
pugui efectuar el Departament competent en matèria d’ordenació del litoral, direc-
tament o per comparació amb altres concessions existents.

3. La quota del cànon es determina aplicant un tipus de gravamen del 3% sobre 
l’import de la base imposable.

4. L’Administració de l’Estat, l’Administració de la Generalitat, les entitats locals 
i les entitats de dret públic que en depenen estan exemptes del pagament del cànon 
per l’explotació de l’activitat en les concessions que se’ls atorguin per a l’exercici de 
les seves competències, sempre que aquelles no siguin objecte d’explotació lucrati-
va, directament o per tercers.

5. Resten exemptes del pagament del cànon d’explotació d’activitats:
a) Els títols atorgats a entitats nauticoesportives per al desenvolupament de les 

seves activitats de caràcter no lucratiu. Per a l’obtenció d’aquesta exempció és neces-
sari que la federació esportiva corresponent certifiqui que les entitats respectives es-
tan inscrites degudament i que exerceixen exclusivament l’activitat nauticoesportiva.

b) Les concessions que s’atorguin en domini públic maritimoterrestre portuari, 
d’acord amb el que regula la legislació portuària.

6. La meritació del cànon, calculat d’acord amb els criteris establerts en els 
apartats anteriors, té caràcter anual i es produeix amb l’atorgament inicial de la 
concessió.

7. Els ingressos derivats del cànon d’explotació d’activitats que acreditin les con-
cessions sobre domini públic maritimoterrestre a la Generalitat de Catalunya estan 
destinats a la millora, la conservació, la recuperació i la restauració del domini pú-
blic maritimoterrestre del territori de Catalunya. El Departament competent en ma-
tèria d’ordenació del litoral, mitjançant la direcció general corresponent, ha d’esta-
blir en cada moment les prioritats en l’aplicació d’aquests recursos.

Article 26. Règim econòmic corresponent a l’explotació dels serveis de 
temporada de les platges i a les activitats autoritzades en el marc dels 
plans d’ús del litoral i les platges
1. L’explotació dels serveis de temporada de les platges genera, en el cas de gestió 

directa, el preu públic i, en el cas de gestió indirecta, el cànon de licitació correspo-
nent a favor de l’Ajuntament.
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2. Les activitats que s’autoritzin pels ajuntaments en el marc dels plans d’ús del 
litoral i les platges no compreses a l’apartat anterior són gravades amb una taxa en 
favor seu.

3. L’import de les taxes i preus públics municipals a què fan referència els apar-
tats 1 i 2 s’han de determinar en les respectives ordenances fiscals.

4. El pagament de les taxes, preus públics i els cànons a què fa referència aquest 
article, s’entenen sense perjudici dels que siguin exigibles per altres administracions.

Títol 6. Participació pública

Article 27. Garantia d’informació pública
1. Per tal de garantir la participació pública en la gestió del litoral, les adminis-

tracions públiques han de proporcionar informació de manera adequada, oportuna 
i eficaç.

2. El Registre de concessions del domini públic maritimoterrestre, gestionat per 
l’Administració de la Generalitat, té caràcter públic i es poden demanar certificaci-
ons sobre el seu contingut.

3. Els plecs de condicions generals per a l’atorgament de concessions i autoritza-
cions s’han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al butlletí 
oficial corresponent.

4. En la tramitació de concessions, així com d’autoritzacions de vigència supe-
rior a un any no previstes en els respectius plans d’ús del litoral i les platges, s’ha de 
garantir un tràmit d’informació pública.

Article 28. El Consell Rector del Pla d’ordenació del litoral i els consells 
rectors dels plans d’ús del litoral i les platges
1. El Consell Rector del Pla d’ordenació del litoral i els consells rectors dels plans 

d’ús del litoral i les platges són òrgans col·legiats, sense personalitat jurídica, que 
vetllen per l’aplicació dels plans previstos en el títol 2 d’aquesta Llei i exerceixen 
les funcions de participació, consulta, tutela de la gestió i avaluació del compliment 
d’objectius, vetllant pel respecte de la normativa reguladora.

2. El Consell Rector del Pla d’ordenació del litoral està adscrit al departament 
competent en matèria d’ordenació del litoral i els consells rectors dels plans d’ús del 
litoral i les platges estan adscrits als respectius ajuntaments que n’impulsen l’apro-
vació.

3. Reglamentàriament s’ha de fixar el règim de funcionament i la composició 
d’aquests consells, que han de comptar amb representants de les administracions 
públiques competents i d’associacions i organitzacions representatives d’interessos 
econòmics i socials en l’àmbit territorial dels plans respectius.

4. Els consells rectors dels espais litorals a què fa referència l’apartat 1 són com-
petents per:

a) Establir, d’acord amb les disposicions del mateix instrument de gestió i orde-
nació, les directrius per exercir-ne la gestió.

b) Aprovar el programa d’actuació i la memòria anual de gestió.
c) Proposar el pressupost anual d’inversions en el seu àmbit territorial d’acord 

amb les prioritats fixades pels instruments de gestió i ordenació.
d) Fer el seguiment de les actuacions de les administracions representades que 

puguin afectar l’espai litoral.
e) Ser objecte de consulta en la tramitació de qualsevol disposició, pla o progra-

ma que afecti l’àmbit territorial de l’instrument d’ordenació i gestió.
f) Proposar i promoure mesures i actuacions per a la millora de l’espai litoral 

d’acord amb els principis i objectius fixats per aquesta Llei.
g) Proposar, si escau, modificacions de l’instrument d’ordenació i gestió o l’apro-

vació de nous instruments de gestió si es requereixen.
h) Avaluar el compliment dels objectius del Pla.
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Títol 7. Competències administratives

Article 29. Competències de l’Administració de la Generalitat
Correspon a l’Administració de la Generalitat en els termes fixats per aquesta 

Llei:
a) La formulació, la tramitació i l’aprovació del Pla d’ordenació del litoral i 

l’aprovació definitiva dels plans d’us del litoral i les platges.
b) La gestió del domini públic maritimoterrestre pel que fa a l’atorgament de 

concessions i de les autoritzacions per a la seva ocupació i aprofitament no previstes 
en els plans d’ús del litoral i de les platges.

c) Les concessions d’obres fixes al mar, així com les d’instal·lacions marítimes 
menors, com ara embarcadors, aiguamolls, pantalans, varadors i altres d’anàlogues 
que no formin part d’un port ni hi estiguin adscrites.

d) L’atorgament d’autoritzacions en les zones de servitud, llevat d’aquelles pre-
vistes sobre sòls de titularitat pública en els plans d’ús del litoral i les platges.

e) L’autorització d’abocaments de terra al mar.
f) La intervenció administrativa mitjançant el règim de declaració responsable 

de les obres de reparació, millora, consolidació i modernització de les construccions 
existents en el domini públic maritimoterrestre que disposin d’una concessió vigent 
i que resultin contràries a la legislació en matèria de costes o al Pla d’ordenació del 
litoral aplicables.

g) La tutela i la policia del domini públic maritimoterrestre i les seves zones de 
servitud pel que fa a: les actuacions dutes a terme sense la concessió o l’autoritza-
ció preceptiva de l’Administració de la Generalitat o de l’Ajuntament o sense ha-
ver efectuat la declaració responsable corresponent; la vigilància del compliment  
de les condicions d’acord amb les quals hagi atorgat l’Administració de la Gene-
ralitat les concessions i autoritzacions; l’observança dels requisits exigits per la 
legislació en matèria de costes per aquelles actuacions subjectes a declaració res-
ponsable davant l’Administració de la Generalitat; i l’adopció de les corresponents 
mesures per a la protecció de la legalitat relatives a la restauració de la realitat fí-
sica alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, la imposició i la recaptació de sancions 
i la determinació dels danys i els perjudicis causats.

h) L’establiment i la recaptació del cànon d’explotació d’activitats en el domini 
públic maritimoterrestre i de les taxes en matèria d’ordenació del litoral.

i) La planificació, l’elaboració i l’aprovació dels projectes, així com la gestió i 
l’execució de les obres i les actuacions al litoral que no siguin d’interès general.

j) La participació en la planificació i la programació de les obres d’interès ge-
neral situades al litoral i l’emissió dels informes corresponents sobre la qualificació 
d’interès general i sobre el plec que serveixi de base per a la redacció dels projectes 
corresponents a aquestes obres.

k) L’execució i la gestió de les obres d’interès general situades al litoral català en 
els termes fixats per conveni amb l’Administració general de l’Estat.

l) La gestió del registre de concessions en domini públic maritimoterrestre en 
l’àmbit de Catalunya.

m) L’emissió de l’informe previ al rescat de les concessions demanials quan, per 
raons d’interès general, l’exercici d’aquesta funció sigui competència de l’Adminis-
tració general de l’Estat.

n) L’emissió d’informe durant la tramitació dels plans urbanístics quan el seu àm-
bit formi part de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei.

o) La prestació de tota classe de serveis tècnics relacionats amb l’exercici de les 
competències anteriors i l’assessorament a les corporacions locals i altres entitats 
públiques o privades i als particulars que ho sol·licitin.

p) L’execució de les obligacions derivades dels tractats i els convenis internacio-
nals en les matèries de la seva competència.
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q) La cooperació transfronterera per garantir la correcta aplicació de l’estratègia 
de gestió integrada de la costa catalana en el marc del Protocol relatiu a la gestió 
integrada de les zones costaneres del Mediterrani i de la legislació internacional.

r) El control de la qualitat de les aigües de bany.
s) Qualsevol altra competència atribuïda per l’ordenament jurídic vigent.

Article 30. Competències dels ajuntaments
Correspon als ajuntaments, en els termes fitxats per aquesta Llei:
a) La participació en la tramitació del Pla d’ordenació del litoral.
b) La formulació i la tramitació fins a l’aprovació provisional dels plans d’ús del 

litoral i les platges d’acord amb el procediment que regula aquesta Llei.
c) L’explotació dels serveis de temporada de les platges autoritzats mitjançant el 

corresponent pla d’ús del litoral i les platges, per qualsevol de les formes de gestió 
directa o indirecta previstes en la legislació de règim local.

d) L’atorgament de les autoritzacions per a activitats previstes en els plans d’ús 
del litoral i les platges.

e) La intervenció administrativa mitjançant el règim de declaració responsable 
de les noves actuacions que es plantegin sobre les obres, les instal·lacions i les ac-
tivitats implantades legalment en la zona de servitud de protecció o de trànsit del 
domini públic maritimoterrestre, quan no comporten l’increment de la superfície 
ocupada o de la volumetria existent, ni el canvi de l’ús autoritzat.

f) L’emissió de l’informe sobre les sol·licituds d’autoritzacions de competència de 
l’Administració de la Generalitat i de concessions per a l’ocupació i l’aprofitament 
del domini públic maritimoterrestre.

g) La recaptació dels ingressos derivats de l’explotació de serveis de temporada 
de les platges i de les taxes per a l’atorgament d’autoritzacions previstes en els plans 
d’ús del litoral i les platges.

h) La vigilància del compliment de les condicions d’acord amb les quals hagin 
adjudicat l’explotació dels serveis de temporada de les platges o hagin atorgat les 
autoritzacions derivades dels plans d’ús del litoral i les platges i de l’observança 
dels requisits exigits per la legislació en matèria de costes per aquelles actuacions 
subjectes a declaració responsable davant l’Ajuntament, així com l’adopció, en cas 
d’incompliment, de mesures per a la protecció de la legalitat relatives a la restaura-
ció de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, la imposició i la recap-
tació de sancions i la determinació dels danys i els perjudicis causats.

i) El manteniment de les platges i dels llocs públics de bany en les condicions de 
neteja, higiene i salubritat adequades, així com vigilar l’observança de les normes 
i les instruccions que dicti l’administració competent en matèria de protecció civil 
sobre salvament i seguretat de les vides humanes.

j) Qualsevol altra atribuïda per l’ordenament jurídic vigent.

Article 31. Òrgans competents en matèria de protecció de la legalitat
1. En el supòsit que la potestat sancionadora en relació amb les infraccions tipifi-

cades en la legislació en matèria de costes sigui exercida per l’Administració muni-
cipal d’acord amb les seves competències, els òrgans competents per resoldre sobre 
els procediments sancionadors són els següents:

a) L’alcalde o alcaldessa, en el cas d’infraccions lleus.
b) El Ple de l’Ajuntament, en el cas d’infraccions greus.
2. En el supòsit que la potestat sancionadora en relació amb les infraccions ti-

pificades en la legislació en matèria de costes sigui exercida pels òrgans del depar-
tament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria d’ordenació del 
litoral, tenen competència per resoldre sobre el procediment sancionador:

a) La persona titular de la Direcció General competent en matèria d’ordenació 
del litoral en el cas que la multa proposada sigui inferior a 600.000 euros.
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b) El conseller o consellera del Departament competent en matèria d’ordenació 
del litoral, en el cas que la multa proposada sigui igual o superior a 600.000 euros.

3. Els òrgans competents per resoldre sobre els procediments sancionadors tam-
bé ho són per ordenar en el mateix procediment les mesures de restauració de la 
realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat. Si les mesures de restauració 
s’adopten en altres procediments que els procediments sancionadors, els òrgans 
competents per ordenar-les seran l’alcalde o alcaldessa quan la competència sancio-
nadora sigui de l’Administració municipal, i la persona titular de la direcció general 
competent en matèria d’ordenació del litoral, si l’Administració de la Generalitat 
exerceix aquesta potestat.

Article 32. Comissió d’Ordenació del Litoral
1. Es crea la Comissió d’Ordenació del Litoral, depenent del departament com-

petent en matèria d’ordenació del litoral, amb funcions de caràcter resolutiu, consul-
tiu, informatiu i, a instàncies dels ajuntaments, amb funcions interpretatives.

2. S’estableix per reglament que la composició de la Comissió d’Ordenació del 
Litoral ha de garantir que hi siguin representats els departaments i els ens locals 
amb competències en matèria d’ordenació del litoral i que hi tinguin participació 
persones amb reconegut prestigi professional, en matèria de costes, d’urbanisme i 
de medi ambient.

3. Correspon a la Comissió d’Ordenació del Litoral aprovar definitivament el 
plans d’ús del litoral i les platges, atorgar les concessions d’ocupació del domini pú-
blic maritimoterrestre, les seves modificacions substancials i pròrrogues, i aquelles 
altres competències que li poden ser atribuïdes per reglament.

4. El conseller o la consellera del departament competent en matèria d’ordena-
ció del litoral pot sotmetre a consulta de la Comissió d’Ordenació del Litoral els as-
sumptes en aquesta matèria que consideri convenient.

Títol 8. La inspecció del litoral

Article 33. La inspecció del litoral
1. La inspecció del litoral, que porta a terme les funcions de tutela i policia en 

l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, ha de ser exercida pel departament de l’Adminis-
tració de la Generalitat competent en matèria d’ordenació del litoral i pels òrgans 
de l’Administració local, en el marc de les competències respectives i d’acord amb 
la legislació vigent.

2. Els informes en matèria d’inspecció del litoral que facin els òrgans de l’Ad-
ministració de la Generalitat quan afectin les competències municipals, han de ser 
comunicats als ajuntaments dels municipis on s’hagin produït els fets.

3. Es reconeix la condició d’autoritat al personal al servei de les entitats públi-
ques a què es refereix l’apartat 1 al qual s’encomani expressament l’exercici de la 
inspecció del litoral. En l’exercici d’aquesta activitat, el personal de les administra-
cions competents pot inspeccionar tota mena d’obres i d’instal·lacions; els fets que 
constati aquest personal tenen valor probatori, d’acord amb el que estableix la legis-
lació de procediment administratiu comú.

Article 34. Facultats i funcions en matèria d’inspecció del litoral
1. El personal al servei de les administracions públiques al qual s’encomani 

l’exercici de la inspecció del litoral està facultat per entrar i romandre en les finques, 
construccions i altres llocs subjectes a la seva actuació inspectora el temps necessari 
per portar a terme aquesta actuació.

2. En l’exercici de les funcions inspectores es pot sol·licitar la col·laboració de les 
forces i els cossos de seguretat i la cooperació de funcionaris i autoritats d’altres ad-
ministracions públiques.
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3. Al personal que tingui encomanat l’exercici de la inspecció del litoral li cor-
responen les funcions següents:

a) La investigació i la comprovació del compliment de la normativa, i la pràctica 
de les proves i els mesuraments necessària per a aquesta finalitat.

b) La documentació de llurs actuacions mitjançant les actes d’inspecció, els in-
formes, les diligències i les comunicacions corresponents.

c) Si escau, la proposta d’adopció de mesures provisionals i d’incoació d’un pro-
cediment de protecció de la legalitat.

Disposicions addicionals

Primera. El Pla d’ordenació del litoral
El Pla d’ordenació del litoral s’ha de redactar en el termini de dos anys a comptar 

de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Segona. Ajuntament de Barcelona
1. L’Ajuntament de Barcelona participa en l’elaboració del Pla d’ordenació del 

litoral d’acord amb el que preveuen la Llei 22/1988, de 30 de desembre, de la Carta 
municipal de Barcelona i la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el rè-
gim especial del municipi de Barcelona.

2. El Pla de gestió integrada del litoral de Barcelona es desenvolupa d’acord amb 
l’establert a l’article 6.3 de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el rè-
gim especial del municipi de Barcelona.

Tercera. Àrea Metropolitana de Barcelona.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona participa en l’elaboració del Pla d’ordenació 

del litoral d’acord amb el que preveu la Llei 31/2010, del 3 d’agost de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona.

Quarta. Autoritzacions i concessions d’aqüicultura
Les autoritzacions i concessions d’aqüicultura es regeixen per la seva normativa 

específica.

Cinquena. Finestreta única empresarial
Les sol·licituds d’autoritzacions o concessions i les declaracions responsables pre-

vistes en aquesta llei, quan s’efectuïn per empreses, s’han de presentar a la fines-
treta única empresarial per mitjà dels canals de comunicació que en cada moment 
s’estableixin.

Disposicions transitòries

Primera. Zona d’influència del domini públic maritimoterrestre i 
classificació de les platges
Mentre no entri en vigor el Pla d’ordenació del litoral:
a) La zona d’influència del domini públic maritimoterrestre a què fa referència 

l’article 2b s’amplia sobre aquells àmbits exteriors inclosos en les unitats territorials 
de regulació de sòl costaner especial definides pel Pla director urbanístic del siste-
ma costaner de Catalunya que sobrepassen la franja definida en l’article esmentat.

b) La classificació de les platges i el règim de la seva ocupació són els que deter-
mini el departament competent en matèria d’ordenació del litoral.

Segona. Usos i serveis de temporada de les platges
1. Mentre no entri en vigor el Pla d’ordenació del litoral, es continuen aprovant 

els plans de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges d’acord amb la 
normativa anterior.

2. A partir de l’entrada en vigor del Pla d’ordenació del litoral, els ajuntaments 
han de tramitar els plans d’ús del litoral i les platges. Mentre no s’aprovin aquests 
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nous instruments, els plans de distribució d’usos i serveis de temporada de les plat-
ges vigents es continuen aplicant i regint per la normativa anterior durant el seu ter-
mini de vigència.

3. Mentre siguin d’aplicació els plans de distribució d’usos i serveis de tempora-
da de les platges, les autoritzacions per a l’ocupació del domini públic maritimoter-
restre i l’explotació dels serveis de temporada compresos dins l’àmbit territorial dels 
esmentats plans es regeixen per la normativa anterior.

Tercera. Procediments en tràmit a l’entrada en vigor de la Llei
Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen 

per la normativa anterior, sens perjudici del dret de la persona interessada a desistir 
del procediment iniciat i acollir-se a les disposicions d’aquesta Llei.

Quarta. Aplicació del cànon per explotació de l’activitat
El cànon per explotació de l’activitat a què fa referència l’article 25 s’aplica també:
a) A les concessions en tràmit a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, en el procedi-

ment d’atorgament de les quals encara no s’hagi efectuat l’oferta de condicions al 
peticionari per part de l’Administració de la Generalitat.

b) A les pròrrogues, a les modificacions substancials i als canvis de titularitat de 
les concessions vigents que s’atorguin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Cinquena. Òrgans competents
1. Mentre no es constitueixi la Comissió d’Ordenació del Litoral les funcions que 

li atribueix l’article 32 es continuen exercint pels òrgans competents d’acord amb la 
normativa anterior.

2. Mentre no es determinin per reglament els òrgans competents de l’Adminis-
tració de la Generalitat per a l’exercici de les competències atribuïdes per aquesta 
Llei, l’òrgan competent en matèria d’ordenació del litoral és el titular de la direcció 
general competent en matèria d’ordenació del litoral.

Disposició derogatòria
Es deroguen:
a) La disposició addicional sisena i la disposició final segona de la Llei 3/2012, 

del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

b) El Decret 55/1992, de 10 de febrer, pel qual s’atribueixen competències al De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques en la zona de servitud de protec-
ció de la Llei de costes.

c) Qualsevol altra disposició que s’oposi a aquesta Llei.

Disposicions finals

Primera. Desplegament reglamentari
Correspon al Govern dictar les disposicions necessàries per desplegar i executar 

els preceptes d’aquesta Llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor al cap d’un mes d’haver estat publicada en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents del Projecte de llei
1. Còpia diligenciada de l’Acord d’aprovació de la memòria prèvia
2. Memòria general
3. Memòria d’avaluació d’impacte
4. Avantprojecte de Llei incorporat al Fòrum del SIGOV
5. Fitxa
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6. Sol·licitud informe a l’ICD
7. Informe DG de Pressupostos del DVEH
8. Observacions DG d’Igualtat del DTSF
9. Valoració de les observacions de la DG d’Igualtat
10. Informe jurídic preliminar
11. Avantprojecte de Llei post IJP-CT
12. Sol·licitud d’informe al Servei d’Organització del DTES
13. Observacions de l’Oficina del Govern
14. Observacions de la DG de Pesca i Afers Marítims del DARP
15. Observacions de la DG de Protecció Civil del DINT
16. Valoració de les observacions de la DG de Protecció Civil del DINT
17. Avantprojecte de Llei post IJP-CT
18. Memòria General (actualitzada a 14.12.2016)
19. Certificat conforme l’Avantprojecte de llei ha estat vist pel Consell Tècnic del 13  

de desembre de 2016, Apartat II
20. Informe del Servei d’Organització del DTES
21. Edicte de 9 de gener de 2017, pel qual se sotmet a informació pública l’Avant-

projecte, la memòria general i la memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures 
proposades de l’Avantprojecte de llei (DOGC núm. 7287 - 16.1.2017)

22. Informació pública de l’avantprojecte a través de l’ETauler del DTES
23. Índex de documentació disponible a través de l’ETauler
24. Observacions Àrea Millora de Regulació (Oficina del Govern)
25. Observacions OGE del DEMC
26. Al·legacions de l’Associació de naturalistes de Girona
27. Al·legacions de GEPEC-EdC
28. Al·legacions del Gremi d’Àrids de Catalunya
29. Audiència de l’avantprojecte a diferents entitats, corporacions i associacions
30. Al·legacions de l’Ajuntament de Barcelona
30.BIS1. Consideracions del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
30.BIS2. Suggeriments CIIRC
31. Al·legacions de la Federació de Municipis de Catalunya
32. Certificació DGOTU sobre tràmit d’informació pública
33. Audiència als municipis i consells comarcals costaners, a l’AMB, als Serveis 

provincials de Costes i a la Capitania Marítima de Barcelona, Tarragona i Palamós
34. Al·legacions de l’Ajuntament de Begur
35. Al·legacions de la Diputació de Tarragona
36. Memòria sobre la tramitació efectuada i valoració dels informes i al·legacions 

(10.5.2017)
37. Avantprojecte de Llei (derivada de la valoració d’informes i al·legacions)
38. Informe de l’Oficina de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Di-

putació de Barcelona
39. Memòria d’avaluació d’impacte (actualitzada a 29.5.2017)
40. Observació de l’Oficina del Govern
41. Sol·licitud d’informe a la Secretària d’Administració i Funció Pública del 

DGAH
42. Observació de l’Oficina del Govern
43. Avantprojecte de Llei (derivada de l’observació de l’Oficina del Govern)
44. Reiteració de les observacions de l’OGE del DEMC
45. Resposta a la reiteració de les observacions de l’OGE del DEMC
46. Informe de la l’Àrea d’Organització de l’Administració i del Sector Públic de 

la DG de Modernització i Innovació de l’Administració del DGAH
47. Observació del Departament de Cultura
48. Certificat conforme l’Avantprojecte de llei ha estat vist pel Consell Tècnic del 6  

de juny de 2017, Apartat IIIA
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49. Informe de la DG de Tributs i Joc del DVEH
50. Observació de l’OGE del DEMC
51. Sol·licitud DTES d’incorporar l’avantprojecte a l’ordre del dia de la propera 

sessió de la Comissió de Govern Local (CGL)
52. Notificació de la incorporació de l’avantprojecte en una sessió de la CGL
53. Informe d’impacte de gènere (de l’Institut Català de les Dones)
54. Informe favorable de la CGL
55. Sol·licitud de dictamen al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
56. Suggeriments de la Subdirecció General de Qüestions Constitucionals del 

Gabinet Jurídic de la Generalitat
57. Certificat de l’acta de la sessió de la CGL
58. Justificant de recepció de la petició de dictamen per part del CTESC
59. Dictamen 16/2017, de 14 de setembre, del CTESC
60. Memòria complementària de la tramitació efectuada i valoració dels infor-

mes i al·legacions (19.9.2017)
61. Avantprojecte de Llei (derivada de la valoració dels nous informes)
62. Informe jurídic final
63. Reiteració de l’observació de l’OGE del DEMC
64. Reiteració de l’observació del Departament de Cultura
65. Resposta a la reiteració de l’observació de l’OGE
66. Avantprojecte de Llei (derivada de les observacions de l’OGE i Cultura)
67. Certificat conforme l’Avantprojecte de Llei ha estat vist pel Consell Tècnic 

del 10 d’octubre de 2017, Apartat IV_A
68. Memòria general actualitzada
69. Memòria d’avaluació d’impacte actualitzada
70. Projecte de Llei signat pel conseller, octubre de 2017
71. Certificat del Secretari General sobre la documentació de l’expedient
72. Justificant de tramesa de l’expedient via e-valisa a Govern
73. Informe previ a l’aprovació pel Govern
74. Informe jurídic
75. Certificat conforme l’Avantprojecte de Llei ha estat vist pel Consell Tècnic 

del 2 d’octubre de 2018, Apartat IV_A
76. Certificat del secretari del Govern
77. Projecte de Llei signat pel conseller

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

Proposició de llei sobre el garantiment de la neutralitat política en 
l’àmbit de l’ensenyament
202-00029/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 20899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat, An-

drea Levy Soler, diputada, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 
112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei per garantir la neutralitat política en l’àmbit de 
l’ensenyament

Exposició de motius
És un deure de l’administració pública, i especialment d’aquells que la dirigei-

xen, garantir que l’actuació dels ens i serveis públics compleixen la funció social que 
justifica la seva existència, així com també, i no menys important, que garanteix el 
respecte dels principis bàsics de la nostra societat.

A més de principis com l’objectivitat, l’eficàcia, la jerarquia, la descentralització, 
la desconcentració, la coordinació i la submissió plena a la llei i al dret, l’administra-
ció pública, que sostenim tots els ciutadans, ha de guiar tota la seva actuació també 
sota el principi de neutralitat política.

La garantia d’aquests principis és un aspecte essencial i bàsic en qualsevol funció 
de l’administració, però es fa encara més necessari en els serveis essencials com el 
de l’educació pública.

L’educació, com a servei públic, compleix una funció social d’especial rellevàn-
cia. Fruit d’aquesta importància, és fonamental que el sistema educatiu garanteixi 
la neutralitat i la imparcialitat dels centres educatius i per a tota la comunitat edu-
cativa. Però també s’ha de predicar dels continguts que s’imparteixen, del material 
de les activitats curriculars i extracurriculars, amb l’objectiu que els alumnes restin 
lliures d’influències de caire polític o partidista.

Els alumnes tenen dret a una formació de qualitat. Només és possible una forma-
ció de qualitat si aquesta es basa i respon a la realitat valorada i reflectida de mane-
ra objectiva i imparcial. Els alumnes tenen dret a educar-se en un ambient lliure de 
qualsevol imposició ideològica i d’accedir al coneixement objectiu de les matèries, 
que els permeti desenvolupar i decidir els seus propis posicionaments ideològics i 
polítics lliurement i en el marc del desenvolupament de llurs personalitat.

Per la seva part, les famílies confien els seus menors al sistema educatiu, de ma-
nera obligatòria entre els tres i els setze anys, i han de poder fer-ho en la confiança 
que l’administració traslladarà als seus fills els valors de la convivència basada en 
el respecte a la legalitat, la llibertat, la pluralitat i els drets individuals. Aquesta ne-
cessària confiança pel bon desenvolupament del sistema és radicalment contrària a 
l’adoctrinament en favor de determinats posicionaments polítics o en contra d’altres 
i és contrari a la publicitat o la promoció d’unes opcions polítiques o partidistes.

Per últim, els docents tenen dret a fer el seu treball lliures de pressions, coaccions 
o condicionaments de caràcter ideològic o polític. Però els professionals de l’ense-
nyament han de ser conscients de la seva responsabilitat envers els menors que les 
famílies els confien, i han de mantenir les seves opinions o preferències polítiques al 
marge de l’acompliment de la seva tasca educativa.
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En definitiva, si bé qualsevol reivindicació política democràtica és legítima, i és 
respectable el dret de qualsevol ciutadà a defensar-la, tots dos, reivindicació i defen-
sa, han de quedar fora dels centres i del procés educatiu.

La utilització de menors d’edat per promoure, donar suport o reforçar actuacions 
polítiques és rebutjable, lamentable i representa un escàndol per a qualsevol societat 
democràtica. L’ús partidista dels nens i joves en els centres és un frau i una deslle-
ialtat a la confiança que la societat diposita en el sistema educatiu i en els seus res-
ponsables públics, i és, al mateix temps, un atac al respecte a la pluralitat política i 
al dret a pensar diferent.

Aquesta proposició de llei té com a finalitat deixar fora dels centres i del procés 
educatiu les legítimes reivindicacions polítiques democràtiques i lliurar als centres 
públics de la presència de qualsevol símbol partidista o ideològic.

Perquè la neutralitat i la imparcialitat ideològica i política estiguin garantides 
en l’educació pública catalana cal que la legislació educativa de Catalunya reculli 
aquests valors com a principis rectors del nostre sistema educatiu.

L’adoctrinament a l’escola és un fet lamentable que ens fa retrocedir en qualitat 
democràtica i que com a societat democràtica hem de rebutjar i evitar. Per això el 
nostre sistema educatiu ha de garantir la llibertat ideològica, la convivència, la con-
còrdia, la pluralitat i la tolerància, que són les bases de la nostra convivència demo-
cràtica i pacífica.

Article 1. De modificació de l’article 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació
S’addiciona una nova lletra e bis) a l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei 12/2009, del 

10 de juliol, d’educació, amb el redactat següent: 
«e bis) La neutralitat i la imparcialitat ideològica i política.»

Article 2. De modificació de l’article 29 de la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació
S’addiciona una nova lletra a bis) a l’apartat 2 de l’article 29 de la Llei 12/2009, 

del 10 de juliol, d’educació, amb el redactat següent: 
«a bis) Mantenir la neutralitat i la imparcialitat ideològica i política en el desen-

volupament de la funció docent i en la resta d’activitats del centre.»

Article 3. De modificació de l’article 72 de la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació
S’addiciona un nou apartat 4 a l’article 72 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 

d’educació, amb el redactat següent: 
«4. En els centres educatius sotmesos a aquesta llei s’ha de garantir la neutralitat 

i la imparcialitat ideològica i política, pel que està prohibit, entre altres, l’exhibició i 
la presència en la seves instal·lacions de símbols partidistes.»

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor
1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.
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Antecedents referents a la proposició de llei per garantir la neutralitat 
política en l’àmbit de l’ensenyament

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei
L’educació, com a servei públic, compleix una funció social d’especial rellevàn-

cia. Fruit d’aquesta importància, és fonamental que el sistema educatiu garanteixi la 
neutralitat i la imparcialitat dels centres educatius i per a tota la comunitat educativa.

La utilització de menors d’edat per promoure, donar suport o reforçar actuacions 
polítiques és rebutjable, lamentable i un escàndol per a qualsevol societat democrà-
tica. L’ús partidista dels nens i joves en els centres és un frau i una deslleialtat a la 
confiança que la societat diposita en el sistema educatiu i en els seus responsables 
públics, i és, al mateix temps, un atac al respecte a la pluralitat política i al dret a 
pensar diferent.

L’adoctrinament a l’escola és un fet lamentable que ens fa retrocedir en qualitat 
democràtica, és un comportament propi de règims totalitaris, que hem de rebutjar 
i evitar.

Per aquest motiu és necessari garantir la neutralitat i la imparcialitat ideològica 
i política de l’educació i incloure’l explícitament en la legislació educativa com un 
dels principis rectors del nostre sistema educatiu.

2. Normativa afectada
– Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

3. Afectacions pressupostàries
Les despeses que pugui comportar els preceptes d’aquesta proposició de llei, tin-

dran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a 
l’exercici posterior a la seva aprovació.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, Andrea Levy 

Soler, Santi Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’ús del nom del Parlament Europeu per 
l’anterior Govern de la Generalitat amb relació al fet de fer passar per 
observadors internacionals alguns eurodiputats que eren a Espanya 
l’1 d’octubre de 2017
250-00374/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20278 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 13.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 20278)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió del punt 1

1. El Parlamento de Cataluña se compromete a dirigir, por medio de su Presi-
dente, un escrito de disculpas institucionales al Parlamento europeo por la utiliza-
ción falsa y engañosa del término «observadores internacionales del Parlamento 
europeo» para los eurodiputados que estuvieron en España el día 1 de octubre de 
manera no institucional.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració dels drets 
humans a Nicaragua
250-00376/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21209 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 13.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 21209)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
D’addició i supressió del punt 11

11. Fa trasllat dels acords al cònsol de Nicaragua a Barcelona i a l’ambaixador 
de la República de Nicaragua a Espanya i al Ministeri d’Assumptes Exteriors i Co-
operació.

Proposta de resolució sobre les mesures per a la retirada de l’amiant
250-00401/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial 
de Tarragona
250-00402/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.
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Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions dels 
professionals de la Xarxa Santa Tecla
250-00403/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels 
pacients pendents d’operació per obesitat mòrbida
250-00404/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre la incorporació de la profilaxi 
preexposició al sistema sanitari
250-00405/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria de subvencions per al 
millorament dels habitatges
250-00406/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió sanitària del 
barri de Llefià - Gran Sol, de Badalona
250-00407/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre les taxes als estudiants d’enginyeria
250-00408/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.
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Proposta de resolució sobre l’atenció educativa als escolars de 
famílies que passen o han passat per un procés de separació
250-00409/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre la presència de l’aranès al web de 
tràmits de la Generalitat
250-00410/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre el suport al projecte Liberisliber, de 
Besalú
250-00411/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.
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Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del castell de 
Sant Ferran, de Figueres
250-00412/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre el reforçament del Camí de Sant Jaume
250-00413/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre les millores a l’Escola La Floresta, de 
Tarragona
250-00414/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.
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Proposta de resolució sobre el sistema de factura electrònica eFac
250-00415/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre l’accés telefònic als números de suport 
de la Generalitat
250-00416/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre l’exportació d’armes a l’Aràbia Saudita
250-00417/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
16.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.
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Proposta de resolució sobre els recursos del CAP Gran Sol, de 
Badalona
250-00418/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre el tracte de favor a polítics presos en 
centres penitenciaris de Catalunya
250-00419/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i personals 
del jutjat de Barcelona que coneix dels plets de clàusules abusives en 
préstecs i crèdits hipotecaris
250-00421/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.
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Proposta de resolució sobre l’extensió dels contractes del Programa 
Beatriu de Pinós
250-00422/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre les activitats gratuïtes per a la gent gran 
a Vallirana
250-00423/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre el millorament del servei de transport 
públic a Vallirana
250-00424/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.
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Proposta de resolució sobre l’operació de l’Estat per a desestabilitzar 
l’economia catalana
250-00425/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre l’obertura del nou consultori mèdic de la 
Canonja
250-00426/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la 
bretxa salarial
250-00427/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.
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Proposta de resolució sobre l’establiment d’una estratègia 
autonòmica sobre l’Alzheimer i el suport a un pla nacional sobre 
aquesta malaltia
250-00428/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre la implantació eficient del Pla de 
garantia juvenil
250-00429/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre la implantació de la T-Mobilitat
250-00430/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.



BOPC 200
15 de novembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 60

Proposta de resolució sobre la gestió de la fauna salvatge i dels 
danys que provoca
250-00431/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre els pagaments de la política agrària 
comuna
250-00432/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre els afectats pel trastorn per dèficit 
d’atenció amb hiperactivitat
250-00433/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció familiar als 
afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
250-00434/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre les necessitats en els àmbits sanitari, 
social i educatiu dels afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb 
hiperactivitat
250-00435/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució de suport a l’expresident del Brasil Lula da 
Silva
250-00436/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.
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Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia 1 Nord
250-00437/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la implantació de la 
finestreta única empresarial a Barcelona
250-00438/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre l’adequació de la regulació de la 
contractació pública per a afavorir la concurrència de petites i 
mitjanes empreses
250-00439/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.
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Proposta de resolució sobre la immatriculació dels béns immobles de 
l’Església catòlica
250-00440/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària al 
CAP Gran Sol - Llefià, de Badalona
250-00441/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre la protecció de la cala Morisca, entre 
Lloret de Mar i Tossa de Mar
250-00442/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.
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Proposta de resolució sobre l’espai d’interès natural de Gallecs
250-00443/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre la protecció de la cala d’Aigua Xelida, de 
Tamariu
250-00444/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre el projecte de Sa Guarda, de Cadaqués
250-00445/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.
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Proposta de resolució sobre la protecció de la posidònia
250-00446/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre la regulació de les pseudoteràpies
250-00447/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de les fires 
d’atraccions com a activitat cultural
250-00448/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.
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Proposta de resolució sobre les condicions laborals del Cos de 
Bombers de la Generalitat
250-00449/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policíacs a Sant 
Feliu de Llobregat
250-00450/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.11.2018.

Proposta de resolució sobre el projecte Jardins de Sa Riera, a Begur
250-00451/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 20535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució el pro-
jecte Jardins de Sa Riera a Begur (Baix Empordà), per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Plataforma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur ha denunciat un nou 

projecte urbanístic al municipi de Begur, concretament a la cala de Sa Riera que se 
suma a altres projectes com el de la Cala d’Aiguafreda o la Pedrera de Sa Riera, 
convertint a Begur en pràcticament el municipi de la Costa Brava més amenaçat per 
diferents projectes urbanístics amb un important impacte ambiental i paisatgístic.

Concretament el projecte de Jardins de Sa Riera, segons anuncia el web de la 
constructora Stoneweg, són 26 cases en què hi ha 52 habitatges amb un preu de 
491.000 euros per als de tres habitacions, i de 652.000 per als de quatre. Segons el 
web, ja hi ha un 4% dels habitatges venuts.



BOPC 200
15 de novembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 67 

La plataforma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur denuncia que la 
constructora promociona aquests nous habitatges afirmant que es troben en una 
zona verge de la Costa Brava, quan la construcció d’aquestes vivendes suposa la 
destrucció d’una zona boscosa de la Cala de Sa Riera.

La Cala de Sa Riera a més ja presenta en temporada turística importants pro-
blemes de mobilitat deguts a la saturació que es veuran agreujats per aquest nous 
projectes urbanístics.

Aquest projecte data de 2015 sense que la Generalitat ni l’ajuntament de Begur 
hagin aixecat la veu d’alarma ni hagin situat alternatives per evitar que es continuï 
edificant a diferents racons del municipi de Begur. De fet han estat les entitats eco-
logistes qui han denunciat aquest nou projecte quan ja està pràcticament en marxa 
i ha superat tots els tràmits administratius i compta amb el permís definitiu de la 
Generalitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Estudiar i Impulsar les mesures necessàries per aturar el projecte Jardins de 

Sa Riera a Begur (Baix Empordà).
2) Modificar el pla director urbanístic del sistema costaner per permetre la des-

classificació de sol urbanitzables que no han estat desenvolupats.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la inversió i la gestió de l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre
250-00452/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 20556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Carles 

Castillo Rosique, 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 l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Hospital Comarcal Móra d’Ebre està passant un dels pitjors moments de la 

seva història per culpa de la greu manca d’inversió cronificada que pateix, en últi-
ma instància responsabilitat del Servei Català de la Salut, que els darrers anys no ha 
abocat els diners necessaris per tenir un bon manteniment que garanteixi un servei 
adequat a la ciutadania de la zona, que a més no té cap altre alternativa sanitària.

Les seves instal·lacions i el seu personal pateixen ja greus mancances, que certa-
ment encara no estan afectant en excés la qualitat del servei per mor de la especial 
dedicació i esforç personal dels seus treballadors i treballadores.

En els últims temps els diversos governs de la Generalitat s’han compromès a po-
sar solució a la situació, i fins i tot en diferents ocasions han plantejat que la possibili-
tat que tenia més força era la creació d’una nova entitat, pròpia de les Terres de l’Ebre, 
«Salut Terres de l’Ebre», des de la que es gestionarien totes les infraestructures sani-
tàries ubicades en el territori ebrenc. També es van apuntar altres possibilitats, com la 
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de que la Generalitat, a través del CatSalut, comprés l’empresa GECOHSA, empresa 
municipal de l’Ajuntament de Reus, que gestiona l’hospital comarcal de Móra d’Ebre, 
com a estratègia més senzilla i ràpida, per poder mantenir i garantir la gestió pública 
amb criteris de servei públic de l’hospital de Móra.

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 de la Generalitat a: 
1. Que el CatSalut aprovi de manera immediata l’execució del pla d’inversions 

ja redactat per l’Hospital de Móra d’Ebre, amb la coresponsabilitat del CatSalut, 
d’acord amb els sindicats i la direcció del centre, convocant la comissió mixta de 
manera prèvia per acordar les concrecions i prioritats necessàries.

2. Començar de forma prioritària les inversions que es determinin com a urgents 
conjuntament amb la representació de treballadors i treballadores i el territori de 
l’Ebre, per tal de mantenir un correcte servei públic, i perquè la situació es trobi ja 
especialment malmesa i resulti especialment preocupant.

3. Garantir que la gestió de l’hospital de Móra d’Ebre es farà des d’una entitat pú-
blica 100%, sigui de nova creació o no, amb presència directa del territori de l’Ebre 
que gestiona i de la representació dels treballadors i treballadores, i que aquesta en-
tri en funcionament no més tard del proper 1 de gener de 2019.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Carles Castillo Ro-

sique, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució contra la impunitat i l’indult dels 
independentistes encausats pel cop a la democràcia a Espanya 
durant el setembre i l’octubre del 2017
250-00453/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 20707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta 
la Proposta de resolució contra la impunitat i l’indult als encausats a causa del cop a 
la democràcia a Espanya per part dels independentistes a Catalunya durant els me-
sos de setembre i octubre de 2017, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 30 d’octubre de 2017 el Fiscal General de l’Estat va interposar una querella 

contra l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, l’exvice-
president, Oriol Junqueras, la resta de membres del Govern, l’expresidenta del Par-
lament de Catalunya, Carme Forcadell, diversos membres de la Mesa del Parlament, 
tots ells cessats com a conseqüència de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució 
Espanyola, així com dirigents destacats d’entitats independentistes, els quals amb 
les seves decisions i actuacions en els darrers anys han donat lloc a una crisi insti-
tucional sense precedents al nostre país, Espanya, que va culminar amb la declara-
ció unilateral d’independència de Catalunya, el dia 27 d’octubre de 2017, vulnerant 
molts principis bàsics de la democràcia i cometent delictes d’especial gravetat, tals 
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com, la rebel·lió, la malversació de fons públics o la desobediència, tal i com així in-
dica l’acte de processament del Tribunal Suprem conegut en els darrers dies.

Durant aquest any s’han realitzat diverses declaracions polítiques de dirigents 
del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), manifestant-se favorables a atenuar i 
rebaixar les mesures cautelars adoptades per part del jutge instructor, i fins i tot han 
arribat a mostrar-se partidaris de la concessió de futurs indults en el cas de que es 
dictin sentències condemnatòries contra els processats. Durant la campanya electo-
ral de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre de 2017, que van donar com a 
resultat la victòria a Catalunya de Ciutadans, el Primer Secretari i candidat a la Pre-
sidència de la Generalitat de Catalunya per part del PSC, Miquel Iceta, va mostrar 
de manera reiterada la seva posició partidària d’atorgar l’indult als responsables del 
cop a la democràcia i a l’Estat de Dret a Catalunya, així com també la Delegada del 
Govern Espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, la qual el 22 de setembre es ma-
nifestava en aquesta mateixa direcció, posant com a únic requisit que els mateixos 
responsables del cop a la democràcia a Catalunya i a l’Estat de Dret ho demanessin.

Aquesta actitud del PSC també s’ha traslladat a l’àmbit municipal on un gran 
nombre dels seus grups municipals, tant si formen part del Govern com de la oposi-
ció, han aprovat, donat suport o han facilitat l’aprovació de mocions o declaracions 
institucionals de suport a aquestes tesis favorables al responsables del cop a la de-
mocràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre de 2017, o en contra de l’ac-
tuació del Cap de l’Estat, Felip VI.

Aquesta actitud per part dels dirigents del PSC i de gran part dels seus grups 
municipals es pot considerar del tot irresponsable, tenint en compte que les perso-
nes processades com a responsables del cop a la democràcia a Catalunya no mostren 
cap tipus d’arrepentiment pels delictes dels quals són acusats, segueixen reiterant-se 
en les seves posicions i no mostren cap senyal de que en el futur no puguin repetir 
aquestes actuacions, més aviat al contrari, no volen assumir cap tipus de responsa-
bilitat per les seves actuacions i es mostren partidaris de repetir-les si en tenen la 
oportunitat. Per tant, hi ha una contradicció clara entre l’actitud del PSC i la dels 
responsables independentistes que fa del tot impossible i irresponsable plantejar-se 
una reducció o supressió de les penes mitjançant l’indult, si finalment aquestes es 
produeixen.

Aquesta actitud per part del PSC vulnera el principi consagrat a la Constitució 
Espanyola en els seus articles 117.1 i 118 que recullen el principi d’independència 
judicial i la voluntat d’obviar l’acció de la justícia per part del poder executiu, atemp-
tant directament contra el principi de la separació de poders existent a Espanya en 
la búsqueda d’afavorir la seva pròpia estratègia política i els seus propis interessos 
polítics partidistes, i alimentant la sensació d’impunitat d’aquells que han estat res-
ponsables del cop a la democràcia i entre el conjunt de la ciutadania, vulnerant les 
lleis vigents com la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la 
Llei de Règim de Bases Local i el principi bàsic de sobirania nacional.

Aquesta actitud per part del PSC també vulnera el principi d’igualtat de tota la 
ciutadania davant la Llei, posant de manifest la existència de privilegis per part de 
la classe política, els quals han estat responsables del trencament de la convivència 
entre els propis catalans i amb el conjunt de tots els espanyols i posant de manifest la 
discriminació del conjunt de la ciutadania si aquests responsables finalment queden 
lliures de tota responsabilitat mitjançant l’indult.

Tanmateix, aquesta actitud s’ha traslladat a l’actual Govern d’Espanya presidit 
pel socialista, Pedro Sánchez, el qual està teixint aliances amb els grups indepen-
dentistes al Congrés dels Diputats i a la Comissió de Justícia, bloquejant de forma 
conscient i deliberada la reforma de la Llei d’Indults que data de l’any 1870 i ac-
tualment segueix vigent. Una reforma que té el seu inici al setembre de 2017 amb 
una proposta del PSOE, aleshores a la oposició, per eliminar la possibilitat d’atorgar 
indults als condemnats per corrupció i violència de gènere i a la qual també s’hi vol 
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sumar als condemnats per rebel·lió o sedició, com és el cas dels dirigents indepen-
dentistes.

Finalment, cal recordar que la mesura de l’indult és una competència exclusiva 
que correspon aplicar-la al poder executiu de l’Estat, representat pel seu Govern, i 
que una aplicació irresponsable buscant l’estratègia i posant per davant els interes-
sos partidistes per sobre dels interessos del conjunt de la ciutadania i de la Llei pot 
provocar un augment significatiu de la desafecció política entre la ciutadania i un 
descrèdit del poder judicial.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Considerar el principi d’igualtat de tots els ciutadans davant la Llei, com a nor-

ma bàsica de l’Estat social i democràtic de Dret que consagra la nostra Constitució 
Espanyola, exigint eliminar qualsevol indici d’impunitat en el comportament dels 
responsables polítics que han de respondre davant dels tribunals pels seus possibles 
delictes com qualsevol ciutadà, sense gaudir dels privilegis derivats de les convenièn-
cies i estratègies polítiques partidistes i de la seva condició de polítics que elimina el 
principi d’igualtat davant la Llei en comparació amb la resta de la ciutadania.

2. Considerar i exigir el principi bàsic de la separació de poders en el nostre Es-
tat de Dret i democràtic i rebutjar qualsevol ingerència i interferència per part del 
poder executiu i de l’actual Govern d’Espanya en l’actuació del poder legislatiu i que 
aquest pugui treballar de manera independent i lliure.

3. Traslladar al Govern d’Espanya el rebuig a la tramitació i concessió de l’in-
dult o qualsevol altre mesura que suposi un privilegi als responsables del cop a la 
democràcia comés a Catalunya durant els mesos de setembre i octubre de 2017, per 
part dels independentistes, i que actualment són objecte de procés judicial davant 
del Tribunal Suprem.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Proposta de resolució sobre el pla de prevenció i control de 
l’hepatitis C
250-00454/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 20953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
el pla de prevenció i control de l’Hepatitis C a Catalunya, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’hepatitis C és una infecció de caràcter crònic que, a llarg termini, és la prime-

ra causa de malaltia hepàtica greu, com ara la cirrosi i l’hepatocarcinoma. Aquesta 
malaltia té una taxa de mortalitat 4 vegades superior a la mortalitat del conjunt de 
la població catalana (40 versus 9,2 per 1.000 habitants).

S’estima que l’1,2 % de la població de l’Estat s’ha infectat amb el VHC (unes 
550.000 persones). El 50 % presenten el virus actiu (infecció crònica). El 60 % 
d’aquestes no estan diagnosticades, i, per tant, presenten un elevat risc de desenvo-
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lupar hepatitis i que la patologia posi en risc la seva vida. Actualment més del 95 % 
dels pacients que reben tractaments antivirals es curen. Per tant, el repte està en 
diagnosticar el gran nombre de persones que no saben que estan infectades.

Segons dades de la Generalitat, a Catalunya s’han tractat gairebé 21.000 perso-
nes afectades d’hepatitis C des de març del 2014 i actualment el tractament aconse-
gueix unes taxes de curació del 94%.

El mes de maig de 2016, l’Assemblea Mundial de la Salut va adoptar la primera 
Estratègia mundial del sector de la salut contra l’hepatitis vírica, 2016-2021. L’ob-
jectiu final és eliminar les hepatitis víriques com un problema de salut pública i el 
repte consisteix en reduir els casos incidents en un 90% i la mortalitat en un 65% 
fins l’any 20130 a nivell global. Aquesta estratègia també marca les mesures que 
s’han d’adoptar per part dels països fins l’any 2030. Entre d’altres, les estratègies 
claus són la reducció de preus dels medicaments i el finançament sostenible, el 
desenvolupament de sistemes d’informació necessaris per a la vigilància de la ma-
laltia i l’avaluació i adaptació dels programes d’eliminació de la infecció.

El mes de juliol de 2018, la Consellera de Salut va anunciar que el Govern té 
l’eliminació de l’hepatitis C a Catalunya com a compromís polític. És per aquest 
motiu que va informar que el Govern aprovarà un pla de prevenció i control de 
l’hepatitis C a Catalunya. També va expressar el seu compromís per eliminar les 
hepatitis víriques com a un problema de salut pública mitjançant el Programa de 
Prevenció, Control i Atenció al VIH, les ITS i les Hepatitis Víriques (PCAVIHV). 
Segons la Consellera de Salut, aquest programa és l’òrgan de referència i de coor-
dinació institucional que té com objectiu planificar, impulsar, coordinar i avaluar 
les actuacions necessàries a Catalunya per disminuir i millorar l’atenció als afectats 
d’aquestes malalties infeccioses. En aquest sentit, la consellera va informar que tan 
sols en el primer semestre de 2018 ja s’han iniciat 3.556 tractaments d’hepatitis C.

El diagnòstic primerenc pot prevenir problemes de salut derivats de la malaltia i 
també la transmissió del virus. És per aquest motiu que els programes de prevenció 
i una estratègia de cerca activa de casos són tan importants. Però, per aconseguir 
l’eliminació de la hepatitis C és necessari tractar als pacients diagnosticats, també 
lluitar contra els reservoris del virus i donar la màxima informació possible per evi-
tar pràctiques de risc de transmissió de la malaltia.

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 de la Generalitat a: 
1. Garantir que el futur pla de prevenció i control de l’hepatitis C a Catalunya es 

desenvolupin plans efectius per al diagnòstic, el tractament i la prevenció de la ma-
laltia amb l’objectiu d’aconseguir l’eliminació de l’hepatitis C a Catalunya abans de 
2030, tal i com preveu l’estratègia mundial de la OMS.

2. Garantir l’accés universal al tractament a totes les persones que han estat di-
agnosticades d’hepatitis C.

3. Garantir el tractament integral de l’hepatitis C, incorporant el tractament psi-
cològic en els casos que sigui necessari.

4. Incorporar, en el futur pla de prevenció i control de l’hepatitis C a Catalunya, 
el seguiment posterior als pacients per controlar les possibles seqüeles que puguin 
aparèixer després del tractament.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre la condemna al boicot antisemita i 
xenòfob a un partit de waterpolo entre les seleccions d’Espanya i 
Israel
250-00455/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 20955 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada, Blanca Vic-

toria Navarro Pacheco, diputada, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la condemna al boicot an-
tisemita i xenòfob a un partit de waterpolo entre les seleccions d’Espanya i Israel, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Amb data de 6 de novembre de 2018 es va donar a Catalunya una greu situació 

arran de la celebració del partit de waterpolo corresponent a la Lliga Mundial Fe-
menina entre les seleccions d’Espanya i Israel, que s’havia de celebrar a la piscina 
de Molins de Rei.

L’amenaça d’un boicot perquè no es celebrés aquest partit, de caire antisemita i 
xenòfob, per part del moviment de boicot a Israel (BDS) i de la CUP, i amb el suport 
dels ajuntaments de Molins de Rei i Barcelona, va fer que el partit finalment s’ha-
gués de jugar al CAR de Sant Cugat, sense la lliure assistència de públic.

Aquest cas evidencia l’assetjament i l’odi vers dos equips esportius professionals 
de dones, amb clars components xenòfobs i antisemites.

D’altra banda, no és admissible que l’argument per a la denegació de la celebra-
ció del partit hagi estat el de la seguretat, donat que davant qualsevol situació d’as-
setjament la resposta no pot ser mai la complicitat amb els assetjadors, sinó vetllar 
perquè, mantenint la seguretat, es garanteixi el desenvolupament del partit amb nor-
malitat.

Aquests fets d’odi contra uns col·lectius que atempten contra els valors de l’esport 
i els principis universals dels tractats internacionals de drets humans, no es poden 
tolerar a Catalunya, en el marc de l’Estat de Dret que és Espanya i en l’àmbit de la 
Unió Europea.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya condemna qualsevol tipus d’assetjament de caire 

xenòfob, antisemita o contra les dones, actes que són antagònics als valors de l’es-
port i contraris als principis democràtics i als tractats internacionals de drets hu-
mans vigents.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir a tot 
Catalunya la normal celebració dels esdeveniments internacionals, esportius i de 
qualsevol àmbit, evitant que actes d’assetjament i d’odi per part de qualsevol col·lec-
tiu puguin impedir el seu desenvolupament.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, Blanca Victoria Na-

varro Pacheco, Jean Castel Sucarrat, diputats, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la llengua de signes a les escoles
250-00456/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 20956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari 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 llengua de signes 
a les escoles, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La llengua de signes és la llengua materna de molts nens sords i, com totes les 

llengües, aporta riquesa a la nostra cultura. A l’Estatut d’Autonomia ja queda reflec-
tit que la llengua de signes catalana «ha d’ésser objecte d’ensenyament, protecció i 
respecte» i la Llei 17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana diu que 
«l’Administració educativa facilita l’aprenentatge de la llengua de signes catalana 
a les persones sordes i sordcegues adultes i, en general, a qui la vulgui aprendre» 
(Article 5.5). Malgrat aquesta llei de 2010, la realitat és que, a dia d’avui, la llengua 
de signes es manté invisibilitzada a les nostres aules.

Considerem que l’aprenentatge de llengua de signes catalana per part d’oïdors és 
una font d’enriquiment individual i col·lectiu en competències comunicatives i en va-
lors cívics i que, a més, ajudaria molt a la bona integració dels alumnes sords en els 
seus centres escolars. A Estats Units, per exemple, molts estudiants de secundària 
poden aprendre la llengua de signes americana com a llengua moderna i és la terce-
ra llengua «estrangera» més estudiada a les universitats americanes sols per darrera 
de l’espanyol i el francès (dades de 2016).

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Instar al Departament d’Ensenyament a oferir com assignatures optatives la 

llengua de signes catalana i la llengua de signes espanyola als centres de primària.
2. Instar al Departament d’Ensenyament a oferir com assignatures optatives la 

llengua de signes catalana i la llengua de signes espanyola als centres de secundària.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Sitges
250-00457/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 20957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

diputat, Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP de Sitges, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 
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Exposició de motius
El servei d’urgències nocturnes del Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sitges, 

juntament amb el consultori del poble de Garraf, donava servei a una població de 
gairebé 30.000 habitants, la qual es pot triplicar en temporades d’estiu, caps de set-
mana i festivitats com el Carnestoltes i la Festa Major.

El Departament de Salut va decidir l’any 2011 tancar el servei d’urgències noc-
turnes del CAP de Sitges, sense cap justificació prèvia, provocant que els habitants i 
visitants de la vila, en cas de patir una urgència, hagin de traslladar-se fins a l’Hos-
pital Sant Antoni Abad de Vilanova i la Geltrú o a l’Hospital Sant Camil de Sant 
Pere de Ribes per poder ser atesos.

Conseqüentment, les farmàcies del municipi van decidir tancar en horari noc-
turn, provocant que no quedi cap farmàcia de guàrdia oberta en horari nocturn a 
tota la vila de Sitges, donat que no estan obligades per llei en cas de no haver-hi 
obert un CAP de guàrdia nocturn.

Aquesta situació ha provocat que, en cas d’urgència nocturna, els usuaris hagin 
de traslladar-se en vehicles privats fins als esmentats centres de salut, donat que no 
hi ha un servei de transport públic en aquest horari entre el CAP i el centre de salut 
més proper, i també succeeix el mateix per traslladar-se a les úniques farmàcies de 
guàrdia que estan fora del municipi de Sitges.

Així mateix, també l’any 2011 es va decidir tancar el consultori del poble de 
Garraf, el qual donava servei a aquest nucli urbà i des d’aleshores es va determinar 
des de la Conselleria de Salut que només donaria servei el segon divendres de cada 
mes, de 14 a 15 hores i cada divendres de 13 a 15 hores.

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) Reobrir el servei d’atenció continuada del CAP de Sitges, restablint el servei 

amb les mateixes condicions que oferia amb anterioritat a les retallades, és a dir, 24 
hores i 365 dies l’any, d’acord amb el que reivindiquen les associacions de veïns i les 
entitats socials del municipi.

2) Reobrir el consultori del poble de Garraf, en el mateix horari que prestava 
abans de l’any 2011 i en les mateixes condicions, per tal de garantir la prestació sa-
nitària pública als veïns de Garraf.

3) Establir un espai de diàleg i cooperació entre l’Ajuntament de Sitges, el govern 
territorial de Salut, el Consorci Sanitari del Garraf i els representants dels treballa-
dors i usuaris, les associacions de veïns i entitats de la vila per tal de vetllar per la 
qualitat dels serveis de salut a tot el municipi de Sitges.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

Jorge Soler González, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’harmonia del conjunt 
històric del pont de Besalú
250-00458/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 21048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
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xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució per garantir l’harmonia del conjunt històric del Pont de Besalú, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Pont de Besalú es un monument protegit declarat Bé Cultural d’Interès Nacio-

nal per part de la Generalitat. També va ser declarat Bé d’Interès Cultural el 1954 
quan va ser reconstruït després que durant la Guerra Civil l’exèrcit republicà dina-
mités dos ulls del pont en la seva retirada.

Aquest règim de protecció limita les actuacions que es poden dur a terme en el 
conjunt monumental del Pont de Besalú. Malauradament,, les diferents administra-
cions públiques responsables estan sent negligents en la conservació i protecció del 
pont.

Des de fa un temps, s’han instal·lat pancartes de caràcter polític a la torre del pont. 
Aquesta intervenció vulnera clarament la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Pa-
trimoni Cultural Català que en el seu article 35.1.f) estableix que és prohibit de 
col·locar publicitat, cables, antenes i conduccions aparents en les façanes i cobertes 
del bé i de bastir instal·lacions de serveis públics o privats que n’alterin greument la 
contemplació. I a continuació en el apartat 2.c) del mateix article 35 estableix que és 
prohibit de col·locar-hi anuncis i rètols publicitaris. Els rètols que anuncien serveis 
públics, els de senyalització i els comercials han d’ésser harmònics amb el conjunt.

És evident que les pancartes que pengen del pont de Besalú tenen un caràcter 
publicitari partidista i no compleixen cap finalitat de servei públic i molt menys, no 
són harmòniques amb el conjunt, resultant lletges ofensives a la contemplació del 
conjunt monumental i a la intel·ligència dels visitants.

La Generalitat ha de garantir la conservació del Patrimoni Cultural Català, fins 
i tot en el cas que altre administració desisteixi de complir les seves obligacions. La 
normativa de protecció del patrimoni preveu un règim sancionador per aquells que 
realitzin actuacions sobre el patrimoni en contra de les previsions de la llei. I tam-
bé la possibilitat de que la Generalitat incoï l’expedient en cas d’inacció per part de 
l’administració local.

Finalment, l’article 77 faculta a la Generalitat a adoptar mesures cautelars per 
suspendre qualsevol actuació contraria a la llei de patrimoni i al comís dels mate-
rials utilitzats en l’activitat il·lícita.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer complir el règim de protecció del patrimoni cultural català i dels seus mo-

numents i fer retirar les pancartes publicitàries de signe partidista que pengen del Bé 
Cultural d’Interès Nacional del Pont de Besalú (Garrotxa) que desmereixen l’entorn 
i l’harmonia del conjunt històric.

2. Instar a l’Ajuntament de Besalú (Garrotxa) a incoar el corresponent expedient 
per actuacions contraries al patrimoni cultural català en el conjunt monumental del 
Pont de Besalú (Garrotxa) per a determinar les responsabilitats de la infracció i les 
sancions corresponents.

3. Adoptar les mesures cautelars immediates per tal de restaurar la legalitat en el 
Bé Cultural d’Interès Nacional del Pont de Besalú (Garrotxa).

4. Vetllar per que actuacions similars no es produeixin en altres béns del patri-
moni cultural català.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, SP PPC
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Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i 
humans del jutjat de Girona encarregat de conèixer els plets sobre 
clàusules abusives en préstecs i crèdits hipotecaris
250-00459/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado, Manuel Ro-

dríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución sobre el incremento de medios materiales 
y personales de la administración de justicia de la Generalitat a favor del Juzgado 
de Girona de resfuerzo en materia de pleitos de cláusulas abusivas en préstamos y 
créditos hipotecarios, para que sea sustanciada ante la comisión de Justicia con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde el 1 de junio de 2017 se centralizaron en un único Juzgado provincial de 

Girona el conocimiento de los litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipote-
carias (cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de for-
malización hipotecaria o hipotecas multidivisa), con la entrada en vigor el artículo 
98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Girona ha sido el encargado de tramitar todas las demandas sobre estas mate-
rias que se presentaban en toda la provincia de Girona.

Según los datos facilitados por el Consell de l’Advocacia Catalana, entre los 
meses de junio a diciembre de 2017 entraron en los Juzgados de Primera Instan-
cia especializados en materia de cláusulas abusivas en contratos hipotecarios un 
total de 14.061 demandas en toda Cataluña, de las cuales 1.397 corresponden al 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Girona. A finales del mes de mayo de 
2018, en solo 11 meses, esta cifra ha ido en aumento y tenían pendientes de resol-
ver 2.200 casos, pero ahora la situación es de absoluto colapso.

La situación actual que padece el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gi-
rona es de absoluto colapso y es insostenible, ante la necesidad de que los medios 
sean proporcionales al número de demandas que hoy se tienen que resolver sino 
que, además, la organización de los medios sea la adecuada para asuntos que están 
siendo estimados en un 98,3% a favor de los consumidores durante el 2017 en toda 
España y del 100% en Girona. Además, según datos del Consejo General del Poder 
Judicial, la tasa de resolución de los asuntos en Cataluña desde el segundo trimes-
tre del 2017 hasta el primer trimestre del 2018 es del 6,6%, una de las más bajas de 
España.

También se destaca la necesidad de una coordinación en materia de justicia, de 
medios y de organización para salvaguardar los derechos de los consumidores. En 
este sentido, cabe recordar que es responsabilidad del Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña la gestión de los medios personales y de los recursos materiales y econó-
micos de la Administración de Cataluña y que este tipo de pleitos masivos pero de 
contenido muy estándar requieren de una especial dedicación, esfuerzo e implica-
ción por parte del personal al servicio de la oficina.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Establecer un plan calendarizado de medidas de refuerzo para desencallar la 

tramitación de los asuntos en 15 días desde la aprobación de la presente resolución 
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y hacerlas efectivas en el plazo de 2 meses, a través de la cobertura adecuada y ur-
gente de personal funcionario e interino en las distintas áreas laborales del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Girona cuya competencia sea de la Generalitat 
–funcionarios, auxiliares y gestores suficientes para desbloquear la actual situación 
de saturación–, y con la finalidad de restituir la normal tramitación de los asuntos 
y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes litigantes, y se dé 
cuenta de ello en sede parlamentaria.

2. Aumentar el número de personal y los recursos materiales y económicos de la 
Administración de Justicia en Cataluña, con la finalidad de evitar un mayor colapso 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Girona.

3. Destinar los recursos presupuestarios suficientes durante el presente ejercicio 
2018 y para los sucesivos mientras la situación de colapso persista.

Palacio del Parlamento, 8 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, Manuel Rodríguez de 

l’Hotellerie de Fallois, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i 
humans del jutjat de Tarragona encarregat de conèixer els plets 
sobre clàusules abusives en préstecs i crèdits hipotecaris
250-00460/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

diputat, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución sobre el incremento de medios materiales 
y personales de la administración de justicia de la Generalitat a favor del juzgado 
de Tarragona de refuerzo en materia de pleitos de cláusulas abusivas en préstamos 
y créditos hipotecarios, para que sea sustanciada ante la comisión de Justícia, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde el 1 de junio de 2017 se centralizaron en un único Juzgado provincial de 

Tarragona el conocimiento de los litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hi-
potecarias (cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de 
formalización hipotecaria o hipotecas multidivisa), con la entrada en vigor el artí-
culo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Tarragona ha sido el encargado de tramitar todas las demandas sobre 
estas materias que se presentaban en toda la provincia de Tarragona.

Según los datos facilitados por el Consell de l’Advocacia Catalana, entre los me-
ses de junio a diciembre de 2017 entraron en los Juzgados de Primera Instancia es-
pecializados en materia de cláusulas abusivas en contratos hipotecarios un total de 
14.061 demandas en toda Cataluña, de las cuales 2.377 corresponden al Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Tarragona. Según los informes de Inspección, la 
carga de trabajo de este juzgado superó ampliamente el indicador de entrada tanto 
en 2016 como en 2017, período en el cual llegó a alcanzar el 179% de la carga de 
trabajo estándar.

La situación actual que padece el Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Tarragona es de absoluto colapso y es insostenible, ante la necesidad de que los 
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medios sean proporcionales al número de demandas que hoy se tienen que resolver 
sino que, además, la organización de los medios sea la adecuada para asuntos que 
están siendo estimados en un 98,3% a favor de los consumidores durante el 2017 en 
toda España y del 100% en Tarragona. Además, según datos del Consejo General 
del Poder Judicial, la tasa de resolución de los asuntos en Cataluña desde el segun-
do trimestre del 2017 hasta el primer trimestre del 2018 es del 6,6%, una de las más 
bajas de España.

También se destaca la necesidad de una coordinación en materia de justicia, de 
medios y de organización para salvaguardar los derechos de los consumidores. En 
este sentido, cabe recordar que es responsabilidad del Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña la gestión de los medios personales y de los recursos materiales y econó-
micos de la Administración de Justicia en Cataluña y que este tipo de pleitos masi-
vos pero de contenido muy estándar requieren de una especial dedicación, esfuerzo 
e implicación por parte del personal al servicio de la oficina.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Establecer un plan calendarizado de medidas de refuerzo para desencallar la 

tramitación de los asuntos en 15 días desde la aprobación de la presente resolución 
y hacerlas efectivas en el plazo de 2 meses, a través de la cobertura adecuada y ur-
gente de personal funcionario e interino en las distintas áreas laborales del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Tarragona cuya competencia sea de la Generalitat 
–funcionarios, auxiliares y gestores suficientes para desbloquear la actual situación 
de saturación–, y con la finalidad de restituir la normal tramitación de los asuntos 
y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes litigantes, y se dé 
cuenta de ello en sede parlamentaria.

2. Aumentar el número de personal y los recursos materiales y económicos de la 
Administración de Justicia en Cataluña, con la finalidad de evitar un mayor colapso 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Tarragona.

3. Destinar los recursos presupuestarios suficientes durante el presente ejercicio 
2018 y para los sucesivos mientras la situación de colapso persista.

Palacio del Parlamento, 8 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

Lorena Roldán Suárez, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre el reconeixement del personal auxiliar 
d’educació especial i dels drets dels alumnes amb necessitats 
educatives especials
250-00461/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 21223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolu-
ció sobre el reconeixement del personal auxiliar d’educació especial i dels drets dels 
alumnes amb NEE, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment, amb el text següent: 
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Exposició de motius
L’educació inclusiva és un pilar fonamental per promoure l’equitat i atendre la 

diversitat de totes les persones en tots els àmbits de la vida. El departament d’En-
senyament té el compromís i el repte d’oferir una educació de qualitat i sense ex-
clusions per a tota la ciutadania, des de l’educació infantil fins als ensenyaments 
post-obligatoris, i facilitar que els i les alumnes desenvolupin al màxim el seu talent. 
Per això, la Generalitat ha de garantir que els centres educatius disposin dels recur-
sos necessaris organitzatius i de personal, per atendre adequadament tot l’alumnat.

L’alumnat amb dificultats motrius o dèficits d’atenció escolaritzats als centres 
ordinaris necessiten un suport per facilitar la seva integració al grup-classe, tant 
a l’aula com a les sortides i a d’altres espais educatius, perquè un veritable sistema 
educatiu inclusiu no només integra físicament els alumnes amb dificultats, sinó que 
els educa, d’acord amb les seves necessitats i particularitats. Parlem d’uns 11.000 
infants a tot Catalunya.

Qui fa actualment aquesta feina d’acompanyament educatiu als centres és el per-
sonal vetllador, donant suport a l’equip de mestres a l’aula i col·laborant en les tas-
ques que determina la direcció del centre.

Les escasses hores assignades a aquest personal, així com les precàries condi-
cions laborals que pateixen no permeten oferir l’acompanyament adequat als alum-
nes amb NEE: aquestes adjudicacions d’hores, sovint insuficients, i la manca d’ho-
res de coordinació fan que la integració de l’alumne pateixi limitacions.

Es tracta d’un servei subcontractat pel Departament d’Ensenyament que surt a 
concurs cada dos anys, els contractes són fixos discontinus –que vol dir que finalitza 
el mes de juny, cobren l’atur i esperen al setembre a tornar a ser contractades, sen-
se tenir-ne la seguretat i desconeixent el tipus de jornada que tindran–, els centres i 
l’alumnat no són fixos, no es reconeix l’antiguitat ni els triennis ni els sexennis, no 
realitzen horari complet per la manca d’hores que ofereix el Departament d’Ense-
nyament o perquè els centres el distribueixen entres diverses vetlladores.

S’ha de pressionar per aconseguir millores pressupostàries que facin que la in-
clusió pugui ser de veritat. Any rere any, es van retallant hores per atendre aquests 
infants amb Necessitats Educatives Especials. Des del Departament es nega la re-
tallada i s’amaga dient que hi ha manteniment d’hores i el que es fa és una redis-
tribució per atendre la totalitat de necessitats. Això significa que si augmenten les 
necessitats, per la escolarització de nous alumnes amb dificultats es retallen hores 
d’atenció a alguns alumnes per «redistribuir» aquestes hores a d’altres, ja que el De-
partament d’Ensenyament té limitat el nombre d’hores per assignar.

L’article 81 de la Llei d’Educació de Catalunya estableix que els projectes edu-
catius dels centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i orga-
nitzatius per a la participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, 
independentment de llurs condicions i capacitats, cal destacar que per a l’escola 
inclusiva la tasca del personal vetllador és indispensable. És una figura que con-
tribueix al compliment d’aquest article 81 i sense ella garantir la inclusivitat de tot 
l’alumnat no és possible

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Internalitzar, com a treballadores de la Generalitat, el servei externalitzat del 

personal vetllador.
2) Mentre no es materialitza el punt 1), trobar una solució davant les reivindica-

cions dels sector de les vetlladores i vetlladors per acabar amb les precàries condi-
cions laborals que està patint aquest col·lectiu.
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3) Garantir, tal com demana el sector, un vetllador o vetlladora per centre amb el 
total d’hores lectives (25 o 30), independentment que siguin necessàries més hores.

4) Reconèixer l’antiguitat laboral del personal vetllador, com en el cas de la resta 
del personal d’educació contractat pel Departament d’Ensenyament, per tal de donar 
seguretat laboral i estabilitat als i les professionals.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2018
Yolanda López Fernández, diputada; Jéssica Albiach Satorres, presidenta, GP CatECP

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre la protecció de la infància
255-00005/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Los diputados abajo firmantes, que constituyen una quinta parte de los miembros 

de esta cámara, de acuerdo con lo establecido por el artículo 156.1 del Reglamento 
del Parlamento,

Solicitan
Que se celebre antes de la finalización del actual período de sesiones un debate 

general en el Parlamento sobre la protección de la infancia en Cataluña.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 156.4 del Reglamento del Parlamen-

to, a continuación se consigna el guion de los temas que se proponen como objeto 
del debate: 

1. Situación actual de protección de la infancia en Cataluña y medidas para abor-
dar sus carencias en los diferentes ámbitos de actuación del Govern de la Generalitat 
de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Mari-

na Bravo Sobrino, portaveu adjunta; Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Mon-
tiu, Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, David Bertran Román, 
José María Cano Navarro, Jean Castel Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, Carmen 
de Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, Antonio Espinosa Cerrato, 
Maialen Fernández Cabezas, María del Camino Fernández Riol, Munia Fernán-
dez-Jordán Celorio, Joan García González, Dimas Gragera Velaz, María Luz Gui-
larte Sánchez, Ignacio Martín Blanco, David Mejía Ayra, Blanca Victoria Nava-
rro Pacheco, Martí Pachamé Barrera, Javier Rivas Escamilla, Manuel Rodríguez 
de l’Hotellerie de Fallois, Lorena Roldán Suárez, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos 
Sánchez Martín, Sergio Sanz Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler González, 
Elisabeth Valencia Mimbrero, María Francisca Valle Fuentes, Laura Vílchez Sán-
chez, diputats, GP Cs
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00008/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 21244 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Alta: Mònica Palacín París
Baixa: Irene Fornós Curto

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12

ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA

La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tinguda el dia 12 de novembre 
de 2018, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a propos-
ta del Grup Parlamentari Republicà, ha elegit secretària la diputada Noemí Llauradó 
Sans en substitució de la diputada Eva Baró Ramos.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Noemí Llauradó Sans; el president de la Comissió, 

Ramon Espadaler i Parcerisas

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 20949 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió del Síndic de Greuges
Alta: Eva Baró Ramos
Baixa: Magda Casamitjana i Aguilà

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 20602 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 67.2 del Reglament 
del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a la comis-
sió parlamentària: 

Comissió: Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Cons-
titució Espanyola a Catalunya

Alta: Jéssica Albiach Satorres
Baixa: Joan Josep Nuet i Pujals

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 20716 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, 
comunica que el diputat Santi Rodríguez i Serra ha estat designat membre de la Co-
missió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola 
a Catalunya.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

RENÚNCIA A LA VICEPRESIDÈNCIA

Reg. 21171 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat, Carles Riera Albert, representant, Natàlia 

Sànchez Dipp, diputada, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix 
l’article 67 del Reglament del Parlament, comuniquen: 

Que el Subgrup Parlamentari de la Candidatura D’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent renuncia a la vicepresidència de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, la qual cosa posem en el 
vostre coneixement per tal que es pugui assignar aquesta vicepresidència a un altre 
grup parlamentari.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat; Carles Riera Albert, representant; Natàlia 

Sànchez Dipp, Maria Sirvent Escrig, diputades, SP CUP-CC
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 12/XII, sobre les polítiques de 
suport a l’empresa
390-00012/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018

Control del compliment de la Moció 13/XII, sobre la pobresa infantil
390-00013/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018

Control del compliment de la Moció 14/XII, sobre l’inici del curs 
escolar 2018-2019
390-00014/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018

Control del compliment de la Moció 15/XII, sobre les conseqüències 
socials, ecològiques i laborals del model turístic
390-00015/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.11.2018
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i 
Orgànica de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de 
drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
352-00068/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20990).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
delegació territorial a Catalunya de l’Organització Nacional de 
Cecs Espanyols amb relació al Projecte de llei de modificació del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat 
de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat 
sensorial
352-00069/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20990).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes 
amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
352-00070/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20990).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3 amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
352-00071/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20990).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya 
per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les 
persones amb discapacitat sensorial
352-00072/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20990).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya 
per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les 
persones amb discapacitat sensorial
352-00073/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 21020).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Botí, membre de 
l’Organització Nacional de Cecs Espanyols, amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya 
per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les 
persones amb discapacitat sensorial
352-00074/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 21020).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Meritxell Caralt, membre del 
Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitats, 
amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
352-00075/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 21020).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió de Chantal Moll de Alba Lacuve, 
professora de dret civil de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
352-00076/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 21020).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Sergio Llebaría Samper, 
catedràtic de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal 
de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones 
amb discapacitat sensorial
352-00077/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 21020).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir 
la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb 
discapacitat sensorial
352-00086/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21043).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
352-00087/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21043).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió de Xavier Grau Sabaté, delegat 
territorial a Catalunya de l’Organització Nacional de Cecs Espanyols, 
amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
352-00088/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21043).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Martínez Álvarez, 
president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi 
civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
352-00089/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21043).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè 
Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
352-00090/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 21081).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Projecte de llei 
de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de 
garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb 
discapacitat sensorial
352-00091/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 21081).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Organització Nacional de Cecs Espanyols amb relació al Projecte de 
llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal 
de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones 
amb discapacitat sensorial
352-00092/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 21081).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació 
de Persones Sordes a Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de 
garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb 
discapacitat sensorial
352-00093/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 21081).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació 
d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
352-00094/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 21081).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir 
la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb 
discapacitat sensorial
352-00095/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 21081).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Son 
Nuestros Hijos davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre 
la situació dels menors i les famílies per gestació subrogada
356-00226/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 19154).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.11.2018.

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

Compareixença de Josep Giner, doctor en geologia i professor de la 
Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Projecte Castor
357-00116/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 12.11.2018, DSPC-C 100.

Compareixença de Jordi Marsal, investigador, periodista i autor del 
llibre Castor: la bombolla sísmica, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Projecte Castor
357-00117/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 12.11.2018, DSPC-C 100.

Compareixença d’Alfons Pérez, membre de l’Observatori del Deute en 
la Globalització i cofundador del grup Cas Castor, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00118/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 12.11.2018, DSPC-C 100.
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Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el fiscal superior 
de Catalunya per a presentar la Memòria de la Fiscalia corresponent 
al 2017
359-00012/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: Fiscalia Superior de Catalunya (reg. 18288).
Comissió competent: Comissió de Justícia.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 12.11.2018.

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

Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2018
334-00036/12

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 20557 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Territori: Mesa del Parlament, 

13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 30 d’octubre de 2018 s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller d’Interior, s’aprova la iniciativa SIG18INT1067 Pro-

posta d’acord del Govern pel qual s’aprova el Programa d’activitats del Pla de segu-
retat viària per al 2018.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 31 d’octubre de 2018.

Acord GOV/122/2018, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Programa 
d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2018
La Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit es-

tableix al seu article 2.4.j) com a funció del Servei Català de Trànsit impulsar l’ela-
boració, cada tres anys, del Pla català de seguretat viària i els programes inclosos en 
aquest Pla, els quals han de ser sotmesos a l’informe previ de la Comissió Catalana 
de Trànsit i Seguretat Viària i a la posterior aprovació per part del Govern de la Ge-
neralitat. En aquest sentit, per Acord de 27 de juny de 2017, el Govern de la Gene-
ralitat va aprovar el Pla de seguretat viària per als anys 2017-2019.

Així mateix, correspon a la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, 
d’acord amb l’article 20.2 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, fer el seguiment 
del desenvolupament del Pla de seguretat viària, valorar-ne el resultat final i elevar 
les seves conclusions a la persona titular del Departament d’Interior.

Atès que la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, en data 25 de juliol 
de 2018, ha emès informe favorable sobre el Programa d’activitats per a la seguretat 
viària a Catalunya durant l’any 2018, i com sigui que la seva aprovació correspon al 
Govern, d’acord amb l’article 2.4.j) de la Llei 14/1997, de 24 de desembre;

D’acord amb l’article 3.l) del Decret 102/1998, de 15 d’abril, de desenvolupament 
de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circula-
ció de vehicles i seguretat viària, correspon al Servei Català de Trànsit impulsar 
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l’elaboració, cada tres anys, del Pla de seguretat viària i els programes inclosos en 
aquest Pla, en el marc de la Comissió Interdepartamental, que han de ser sotmesos a 
informe de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, aprovats pel Govern 
i tramesos al Parlament de Catalunya;

Per tot això, a proposta del conseller d’Interior, el Govern

Acorda:
1. Aprovar el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2018, que 

s’adjunta com annex a aquest Acord.
2. Trametre el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2018 al 

Parlament de Catalunya, un cop aprovat pel Govern de la Generalitat.
3. Publicar aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret 

del seu document annex, Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 
2018, que es podrà consultar a través del lloc web del Servei Català de Trànsit del 
Departament d’Interior transit.gencat.cat.

Barcelona, 30 d’octubre de 2018
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern

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