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Proposta de resolució sobre la demanda d’un mapa inventari de recursos sanitaris
assistencials de Catalunya
250-00567/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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46

Proposta de resolució sobre l’impacte de la contaminació acústica del projecte
BRAIN a Argentona, Òrrius i Vilanova del Vallès
250-00575/12
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el reconeixement del poble gitano de Catalunya
250-00583/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica policial d’Arenys
de Mar per a garantir la seguretat ciutadana
250-00584/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica policial de Mataró
per a garantir la seguretat ciutadana
250-00585/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el fons de liquiditat autonòmic
250-00586/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’andanes en el projecte de la
nova estació d’autobusos de Lleida
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una escola d’educació especial a la
Selva
250-00597/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

51

Proposta de resolució sobre la posada en marxa del programa de cooperació interterritorial de campus transnacionals
250-00598/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball i seguretat
dels operadors jurídics a l’edifici dels jutjats de Sabadell
250-00599/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la priorització dels recursos per a l’atenció i la cura
dels menors no acompanyats
250-00600/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el rebuig a la modificació dels dies festius en la funció
pública per motius ideològics
250-00601/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’ús indegut dels símbols de la Generalitat
250-00602/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la potenciació i l’ampliació del projecte «Cases de la
música» a tot Catalunya
250-00603/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la celebració del vuitantè aniversari de la Retirada
250-00604/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’atenció als infants i adolescents que han estat víctimes del tràfic d’éssers humans
250-00605/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i adolescents víctimes d’abús
sexual
250-00606/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil
250-00607/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

53

Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil en l’àmbit de
la salut
250-00608/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la modificació de la matrícula ordinària de la modalitat
presencial de les escoles oficials d’idiomes
250-00609/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el Programa Educatiu Escoles Rainbow
250-00610/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la recuperació del tren hotel Granada-Barcelona
250-00611/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre les necessitats del barri de la Mina de Sant Adrià de
Besòs
250-00612/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

54

Proposta de resolució sobre la figura dels passadors del riu Besòs
250-00613/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a estudiar l’equiparació retributiva entre el Cos dels Mossos d’Esquadra i altres col·lectius especials
de la Generalitat
250-00614/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

54

Proposta de resolució sobre la defensa, el reconeixement, l’estudi, la preservació i
la difusió de l’arquitectura popular de pedra seca
250-00615/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00616/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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4. Informació
4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern
i d’altres òrgans
4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00074/12
Presentació: president de la Generalitat

55

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat per la consellera de la Presidència i pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00075/12
Presentació: president de la Generalitat

55

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la
Presidència
330-00076/12
Presentació: president de la Generalitat

56

Encàrrec del despatx de la consellera de Justícia a la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
330-00077/12
Presentació: president de la Generalitat

56

4.90. Règim interior
4.90.05. Pressupost del Parlament
Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2019
231-00002/12
Proposta al Ple

57

4.90.15. Contractació i encàrrecs de gestió
Contractació relativa a la renovació de les instal·lacions audiovisuals del Saló de
Sessions i les altres sales del Parlament de Catalunya per a poder emetre i difondre
el senyal audiovisual en alta definició
620-00009/11
Formalització del contracte

57
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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 l’aplicació dels protocols previstos
sobre la captura i la retirada de l’ós Goiat
250-00284/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 5, tinguda
el 13.02.2019, DSPC-C 188.

Proposta de resolució en defensa de la Generalitat i la seva imatge
corporativa
250-00333/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 10, tinguda el
13.02.2019, DSPC-C 183.

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de Cap Roig
250-00353/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 9, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 184.

Proposta de resolució sobre la condemna del cop a la democràcia
dels dies 6 i 7 de setembre de 2017
250-00356/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 10, tinguda el
13.02.2019, DSPC-C 183.

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les
disposicions legals en matèria de tributs propis de la Generalitat
250-00357/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 6, tinguda el
13.02.2019, DSPC-C 181.

2.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’avaluació i el seguiment del
compliment de la neutralitat en l’espai públic per la Generalitat
250-00359/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 9, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 187.

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
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 10, tinguda el
13.02.2019, DSPC-C 183.

Proposta de resolució sobre el compliment i el garantiment de
l’exercici de la llibertat en l’esport
250-00509/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 10, tinguda el
13.02.2019, DSPC-C 183.

2.10.25. Propostes de resolució
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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 d’ordenació del litoral
200-00007/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC; GP JxCat (reg. 29135; 29143; 29383).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 19.02.2019 al 21.02.2019).
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei d’espais agraris
202-00026/12
ESMENES A L’ARTICULAT
Reg. 29025, 29364, 29372, 29446 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 13.02.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 29025)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 118
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 202-00026/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 1

Article 1. Objecte
1.1. L’objecte d’aquesta llei és establir disposicions per a la definició, la planificació i la gestió dels espais agraris de Catalunya, la determinació del seu règim jurídic
i la regulació dels supòsits i de les modalitats d’intervenció pública, per assegurar
que es pugui utilitzar de la manera més beneficiosa possible pel sector agrari, amb
la finalitat que compleixi amb el seu objectiu, que és la producció d’aliments en el
marc d’una explotació agrària, de forma que sigui rendible econòmicament, però
també sostenible i respectuosa amb el medi ambient, d’acord amb les normatives
vigents.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’article 1.2.3

Article 1. Objecte
[...]
1.2.3. Espais d’Alt Valor Agrari. A efectes d’aquesta llei es consideren espais
d’alt valor agrari aquells que assoleixen un valor significatiu en els factors socioeconòmics, ambientals i territorials descrits en l’apartat 6.2.1 d’aquesta llei, i que
per tant són d’interès general per la societat i cal protegir-los, encara que no tingui
3.01.01. Projectes de llei
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activitat agrària en l’actualitat. Aquests Espais d’Alt Valor Agrari es definiran mitjançant un procés participatiu i transparent entre el Departament corresponent i el
sector agrari.
[...]
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra c, a l’apartat 1.3 de l’article 1

1.3. Aquesta llei estableix dos grups d’infraestructures que ocupen l’espai agrari,
en funció de l’interès i la utilització que tenen:
a) Les infraestructures d’interès general, i que no són només per utilització del
sector agrari, i que es relacionen i classifiquen a l’article 16 del Títol quart d’aquesta llei.
b) Les infraestructures agràries, que són les que estan vinculades directament a
l’activitat agrària. Als efectes d’aquesta llei es consideren com a tals les infraestructures necessàries per garantir l’activitat agrària i que es relacionen i classifiquen a
l’article 18 del Títol quart d’aquesta llei.
c) Es consideraran també com infraestructures agràries les infraestructures estratègiques necessàries per a la prevenció d’incendis forestals.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició de noves lletres a l’apartat 2.1 de l’article 2

Article 2. Finalitats
2.1. Aquesta llei té com a finalitats:
a) La preservació i la protecció dels espais agraris, entès en primer lloc, com un
factor de producció d’aliments, així com d’altres productes (béns i serveis)i, en segon lloc, com un element de conservació de la cultura, la biodiversitat i els diferents
ecosistemes naturals que són la base del desenvolupament sostenible que ajuda a
garantir la salut i el benestar dels humans, animals i plantes, i mantenir la diversitat
biològica.
b) La regulació dels edificis construïts a l’espai agrari, en ús o no, i que formin o
hagin format part d’una explotació agrària.
c) Preservar la connectivitat dels espais agraris.
d) Assegurar la rendibilitat econòmica en la producció de béns i serveis, a més
d’en la producció d’aliments.
e) La simplificació de les tramitacions i la unificació de criteris entre les diferents
Conselleries i els ajuntaments per agilitzar les tramitacions i reduir els tràmits burocràtics.
f) El reconeixement de l’espai agrari i rural com un bé d’interès general per la
població, en el marc d’un mercat global.
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició de noves lletres a l’apartat 2.2 de l’article 2

Article 2. Finalitats
[...]
2.2. En concret en relació als espais agraris, pretén:
a) Afavorir la continuïtat de l’activitat agrícola, ramadera i forestal i incrementar-ne l’eficàcia i l’eficiència.
b) Preservar els sòls agronòmicament més valuosos i productius.
c) Protegir els espais d’alt valor agrari.
d) Contribuir a la preservació i millora dels valors paisatgístics i ambientals
associats als espais agraris.
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e) Establir les bases jurídiques i tècniques per a la planificació dels espais agraris
f) Afavorir el desenvolupament dels espais agraris en el seu conjunt i dinamitzar-los socioeconòmicament.
g) Afavorir l’accés la telefonia mòbil i de la fibra òptica o altres sistemes «wireless» per potenciar l’aplicació de les TIC’S en l’activitat agrícola i ramadera en
tot l’àmbit rural.
h) Potenciar el sector agrari, amb l’impuls de mesures fiscals i pressupostaries
especifiques adreçades al sector, en particular en àrees d’especials dificultats o de
despoblació.
[...]
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició i de supressió de l’article 3.4

Article 3. Promoció i normes sobre la gestió sostenible dels espais agraris
3.4. El Departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural ha
d’elaborar i difondre normes i/o recomanacions sobre:
a) Tècniques de conreu, rotacions i alternatives, amb l’objectiu d’assegurar la fertilitat dels sòls i per tant, la seva sostenibilitat futura.
b) La millora de la fertilització i aplicació de matèria orgànica al sòl.
c) En general, treballs i operacions del sòl o en els sòls que puguin incidir sobre
la seva capacitat agrològica (l’erosió, la compactació, la salinització del terreny, etc.).
d) Instruments d’ordenació forestal.
e) Gestió de prats i pastures.
f) Directrius sobre el paisatge agrari.
g) Altres aspectes que entrin en el marc de les competències del Departament
competent en matèria d’agricultura i desenvolupament rural.
h) Directrius de gestió forestal i prats de pastures.
Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat 6.2 de l’article 6

Article 6. Continguts del Pla territorial agrari de Catalunya
6.2. El Pla territorial agrari de Catalunya prendrà com a base, entre d’altres, la
informació que figuri en el cadastre, en el Mapa de Sòls de Catalunya, en els registres oficials, en els Instruments d’Ordenació Forestal, en la informació cartogràfica
oficial de Catalunya i en el Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles
(SIGPAC).
Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 7

Article 7. Elaboració i tramitació del Pla territorial agrari
[...]
7.2. El procediment d’elaboració ha de comptar amb la participació de la ciutadania i els ens locals, els col·legis professionals, especialment els competents en matèria d’agronomia i forests, entitats ecologistes i altra societat civil organitzada, i la
consulta preceptiva a les Organitzacions Professionals Agràries més representatives
i al Centre de la Propietat Forestal i la representació del món cooperatiu agrari a fi
de conèixer i ponderar els interessos privats i públics relacionats.
[...]

3.01.02. Proposicions de llei

11

BOPC 263
15 de febrer de 2019

Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 8.2 de l’article 8

Article 8. Els plans territorials agraris específics
[...]
8.2. Excepcionalment, aquests plans es poden elaborar i aprovar de forma anticipada al conjunt del Pla territorial agrari de Catalunya, amb el mateix contingut,
procediment i efectes d’aquest, per al territori concret que constitueixi el seu àmbit
d’aplicació. En aquest cas el territori concret que ha de comprendre el Pla Territorial Agrari Específic ha de ser supramunicipal i/o municipal amb un àmbit geogràfic
coherent.
[...]
Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’article 10

Article 10. Anàlisi d’afeccions agràries
Les figures de planejament territorial i urbanístic que afectin als espais agraris,
així com també els projectes d’obres que s’hi hagin de desplegar, totalment o parcialment, han d’incorporar en la seva memòria una Anàlisi d’afeccions agràries que
avaluï les afectacions sobre els espais agraris que es poden derivar del pla o projecte. S’exceptuen de l’obligatorietat els projectes en supòsits d’emergència o derivats
de situacions hidrològiques extremes i desastres naturals, com ara els incendis forestals.
Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 17 bis a l’article 17

Article 17. Obres per la construcció d’infraestructures d’interès general a l’espai
agrari
17.1. Les obres per la construcció d’infraestructures d’interès general a l’espai
agrari hauran de complir el que estableixi el Pla territorial agrari de Catalunya i el
Pla Territorial Agrari Específic de la zona on s’instal·li, amb l’objectiu d’adaptar al
màxim possible l’afectació d’aquesta infraestructura sobre el sòl agrari i la pèrdua
de sòl productiu.
17.1 bis. Les obres per la construcció d’infraestructures d’interès general a l’espai agrari han de minimitzar els impactes sobre els espais agraris, tenint en consideració la prevenció d’incendis forestals.
Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’article 22

Article 22. Activitat agrària periurbana
22.4. Smart Green. El Departament corresponent elaborarà un programa específic i accions concretes per assegurar l’arribada de la telefonia mòbil i de la fibra
òptica o altres sistemes «wireless», amb la mateixa qualitat i velocitat pel que fa a
l’accés a les xarxes de veu i dades; per potenciar l’aplicació de les TIC’s en l’activitat
agrària i ramadera de les zones periurbanes. Al mateix temps impulsarà accions de
formació, emprenedoria i innovació a les zones agràries periurbanes entre la població de les ciutats, posant especial èmfasi als centres educatius.
22.5. El departament competent elaborarà programes i aules de formació, emprenedoria, innovació i divulgació dirigides als centres educatiu i ciutadans en general per donar a conèixer el procés de producció d’aliments.
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Esmena 13
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’article 24

Article 24. Inventari de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús
Per tal de preservar la capacitat productiva del sector agrari, el departament
competent en matèria agrària i desenvolupament rural, en col·laboració amb l’administració local i les Organitzacions Professionals Agràries més representatives i la
representació del món cooperatiu agrari, identificarà les zones on sigui probable que
hi hagi parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, també les que siguin propietat de
l’Administració, amb l’objectiu de tenir un inventari de les mateixes i poder programar les actuacions a portar a terme.
Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a l’apartat 25.1 de l’article 25

Article 25. Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús
25.1. Es crearà un registre a partir de les parcel·les que formin part de l’inventari
al que es refereix l’article 24 i que s’hagin declarat com a parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, que passaran a estar sota la tutela del departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural. Aquest Registre estarà sota la responsabilitat
del departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural.
El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural crearà
mecanismes d’intermediació per tal d’afavorir la continuïtat de l’activitat agrària en
aquelles parcel·les que deixin de ser explotades pel seu titular. En aquest sentit, l’esmentat registre impulsarà fórmules de cessió de l’ús de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, podent promoure el seu lloguer, salvaguardant el dret de propietat, i
permetent l’obtenció de rendes.
El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural promourà
l’aprovació en el termini de sis mesos d’un reglament que regularà el funcionament
d’aquest registre.
Esmena 15
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt a la lletra e, l’apartat 25.3 a l’article 25

Article 25. Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús
25.3. El registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús tindrà les següents
funcions:
a) Establir un registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, diferenciant
les que estiguin en disposició de ser arrendades de les que no i de les que estiguin en
tràmit d’inscripció al registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús.
b) Establir la renda de lloguer anual per cada una de les parcel·les agrícoles i ramaderes en desús que estiguin en disposició de ser arrendades, valoració que s’ajustarà al que estableixi la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de valoracions.
c) Recollir les sol·licituds de finques agrícoles i ramaderes dels interessats.
d) Adjudicar les parcel·les als sol·licitants, a través de l’establiment d’un contracte
de lloguer entre el propietari de la parcel·la i el sol·licitant, a partir d’una convocatòria pública per concurrència competitiva.
e) Establir les condicions que hauran de complir els interessats per accedir a
les finques seran fixades per reglament. El reglament regulador i les bases de cada
convocatòria prioritzaran l’adjudicació dels contractes als interessats que reuneixin
algun o diversos dels criteris següents:
i. Joves.
ii. Dones.
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iii. Persones amb formació reglada en qualsevol àmbit de l’agricultura o la ramadera.
iv. Persones físiques o jurídiques que tinguin com objecte social l’explotació
agrària de la terra i que tinguin la qualificació de prioritàries.
v. Que ja treballin parcel·les a la mínima distància possible de la parcel·la objecte
de la sol·licitud.
vi. Grups o associacions de persones amb discapacitats psíquiques o físiques,
amb especials dificultats per trobar feina.
f) Fer seguiment del compliment de les clàusules establertes en el contracte de
lloguer.
Esmena 16
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la disposició transitòria

Les prescripcions contingudes en el Títol Segon d’aquesta Llei, excepte les de la
lletra j) de l’article 11, tindran efectes des de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’aprovació definitiva del Pla territorial agrari
de Catalunya o dels plans territorials agraris específics que corresponguin.
Esmena 17
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició de dues disposicions addicionals

Disposició addicional primera
El Departament d’Agricultura elaborarà un programa específic, amb accions i
recursos complementaris de suport, per evitar l’abandonament de les finques a les
zones de muntanya, amb l’objectiu de compensar les dificultats climàtiques i orogràfiques que dificulten la viabilitat econòmica de les explotacions agràries i ramaderes
al Pirineu.
Disposició addicional segona
El Departament competent en matèria agrària donarà assessorament i acompanyament tècnic a l’arrendatari de la finca en desús per tal de garantir la viabilitat
de la nova explotació agrària.
Palau del Parlament, 28 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 29364)

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del
Parlament, presenta les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 202-00026/12).
Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 1 de l’article 1

1.1. L’objecte d’aquesta llei és establir disposicions per a la definició, la planificació i la gestió dels espais agraris de Catalunya, la determinació del seu règim jurídic
i la regulació dels supòsits i de les modalitats d’intervenció pública, per assegurar
que es pugui utilitzar de la manera més beneficiosa possible pel sector agrari, amb
la finalitat que compleixi amb el seu objectiu, que és la producció d’aliments en el
marc d’una explotació agrària econòmicament viable i d’acord amb la normativa
vigent.
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Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 1.2.3 de l’article 1

1.2.3. Espais d’Alt Valor Agrari. A efectes d’aquesta llei es consideren espais
d’alt valor agrari aquells que assoleixen un valor significatiu en els factors socioeconòmics, ambientals i territorials descrits en l’apartat 6.2.1 d’aquesta llei, i que
per tant són d’interès general per la societat i cal protegir-los, encara que no tingui
activitat agrària en l’actualitat.
Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra a, de l’apartat 1 de l’article 2

a) La preservació i la protecció dels espais agraris, entès en primer lloc, com
un factor de producció d’aliments, així com d’altres productes (béns i serveis)i, en
segon lloc, com un element de conservació de la cultura, la biodiversitat cultivada.
Esmena 4
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra g a l’apartat 2 de l’article 2

[...] i dinamitzar-los socioeconòmicament.
g) Potenciar el sector agrari mitjançant l’impuls de deduccions fiscals específiques pel conjunt de l’activitat, i en particular les adreçades a les àrees amb disminució de l’activitat agrària i ramadera o en risc de despoblament.
2.3. En relació als edificis construïts [...].
Esmena 5
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a la lletra c, de l’apartat 2 de l’article 3

c) La gestió del medi, el manteniment del paisatge i el respecte per les condicions
mediambientals, i la conservació de la biodiversitat cultivada.
Esmena 6
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 7

7.2. El procediment d’elaboració ha de comptar amb la participació de la ciutadania i els ens locals, els col·legis professionals, especialment els competents en
matèria d’agronomia i forests, entitats ecologistes i altra societat civil organitzada,
i la consulta preceptiva a les Organitzacions Empresarials, les Organitzacions Professionals Agràries més representatives, el centre de la propietat forestal i la representació del món cooperatiu agrari a fi de conèixer i ponderar els interessos privats
i públics relacionats.
Esmena 7
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 3 de l’article 9

9.3. Les declaracions per acord del Govern dels espais naturals i els plans de
gestió i ús d’aquests espais i els plans especials que els regulin i la planificació territorial agrària han de ser coherents entre sí amb integració de tots els béns jurídics.
A aquest respecte, la planificació respectarà els usos i activitats presents al territori
i que han de permès l’existència dels espais actuals, donant prevalença en la Planificació als Plans Territorials Agraris.
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Esmena 8
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 12

El contingut de l’Anàlisi d’afeccions agràries, que ha de formar part de la memòria de les figures de planejament i dels projectes d’obra indicats en l’article 9 els
articles 9 i 10, ha de ser pres en consideració per l’òrgan que els hagi d’aprovar. En
especial l’Anàlisi d’afeccions agràries s’ha de considerar en els informes preceptius
que elabora el departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural.
L’òrgan competent per a l’emissió dels informes preceptius d’Anàlisi d’afeccions
agràries els ha d’emetre en el termini d’un mes, quan es tracti d’informes sobre projectes d’obra i d’infraestructures, i figures de planejament urbanístic derivat, i en el
termini de dos mesos, quan es tracti de figures de planejament territorial o de planejament urbanístic general, les declaracions per acord del Govern dels espais naturals, els plans de gestió i ús d’aquests espais i els plans especials que els regulin,
així com la resta de supòsits.
Superats els terminis indicats en aquest article, el silenci administratiu cal entendre’l positiu excepte pels supòsits contemplats a l’article 9.3, tret que s’hagin incorporat al projecte els estudis de comptabilització entre l’activitat agrària i els plans
objecte d’aprovació.
Esmena 9
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a la lletra c de l’article 18

c) Infraestructures necessàries per a la concentració parcel·lària. S’integren en
aquesta categoria els camins rurals que es requereixin per a donar servei a les explotacions un cop reestructurades després del procés de concentració, així com els
dispositius de drenatge i els desguassos necessaris. També en formen part les infraestructures derivades de l’execució de les mesures correctores que es puguin exigir a
través de la corresponent declaració d’impacte ambiental i aquelles altres que siguin
necessàries per a la implementació efectiva del procediment administratiu i per a la
conservació i millora dels elements naturals, arquitectònics o ambientals, que calgui
preservar. Quan aquests béns estiguin afectes a un projecte d’irrigació, en tant en
quan el seu ús sigui necessari per a la comunitat del regadiu, quedaran afectes a la
Comunitat de Regants resultant del procés de concentració.
Esmena 10
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1 de l’article 19

19.1. El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural, elaborarà, en col·laboració amb l’administració local, i prèvia consulta a les organitzacions professionals agràries i a les propietats veïnes, un inventari dels camins rurals
existents a Catalunya amb l’objectiu de disposar d’un catàleg de camins rurals on
s’especifiqui la titularitat i les característiques de cada un, com és el cas dels camins
ramaders.
Esmena 11
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 20

[...], i molt particularment dels recursos naturals.
4. Quan l’execució de les obres per la construcció d’infraestructures agràries
requereixi l’ocupació de propietats privades s’iniciarà el procediment d’expropiació
forçosa.
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Esmena 12
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’article 24

Per tal de preservar la capacitat productiva del sector agrari, el departament
competent en matèria agrària i desenvolupament rural, en col·laboració amb l’administració local i les Organitzacions Professionals Agràries més representatives i la
representació del món cooperatiu agrari, identificarà les zones on sigui probable que
hi hagi parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, amb l’objectiu de tenir un inventari
de les mateixes i poder programar les actuacions a portar a terme.
Esmena 13
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de tot l’article 25

Esmena 14
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de tot l’article 26

Esmena 15
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a l’apartat 1, de l’article 27

27.1. Poden comunicar la presumpta existència d’una parcel·la agrària en desús
les persones físiques que siguin agricultors professionals, a títol individual o a través de les organitzacions professionals més representatives, les cooperatives agràries, les persones jurídiques que tinguin com objecte social l’explotació agrària de
la terra i les persones membres de col·legis professionals relacionats amb l’activitat
agrària, i les organitzacions empresarials que ho faran al departament competent en
matèria agrària i desenvolupament rural a les seus dels serveis territorials o a través
de la xarxa d’oficines comarcals.
Esmena 16
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una disposició addicional primera

Disposició addicional primera. Procés participatiu per a la determinació dels
Espais d’Alt Valor Agrari
1. El departament de la Generalitat competent en matèria agrària, en el termini
d’un any, obrirà un procés participatiu transparent amb els col·legis professionals i
les organitzacions empresarials agràries, per a l’elaboració d’una directriu tècnica
de base que permeti l’adequada ponderació dels diferents espais agraris amb l’objectiu de poder determinar el «valor significatiu» als efectes d’aplicació d’aquesta
Llei i en base als paràmetres previstos a l’article 6.2.1.
2. Quinquennalment el departament competent en matèria agrària revisarà la
directiu establerta a l’apartat anterior.
Esmena 17
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una disposició addicional segona

Disposició addicional segona. Deducció fiscal per a les explotacions agrícola,
ramadera o forestal en àrees amb disminució de l’activitat agropecuària o en risc
de despoblament
El Govern, a través del departament competent en matèria de tributs, aprovarà
una deducció fiscal a favor dels titulars d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals que se situïn a municipis amb regressió de l’activitat agropecuària o en situació
de despoblament.

3.01.02. Proposicions de llei

17

BOPC 263
15 de febrer de 2019

Esmena 18
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una disposició addicional tercera

Disposició addicional tercera. Modificació de l’apartat 1 de l’article 623-8 del
llibre sisè del Codi civil de Catalunya aprovat per la llei 3/2017, del 15 de febrer, del
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de
modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè
Es modifica l’apartat 1 de l’article 623-8 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya aprovat per la llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer,
segon, tercer, quart i cinquè, que resta redactat de la següent forma:
1. Els contractes de conreu es regeixen pels pactes entre les parts contractants
o, sinó n’hi ha, o pel que no s’hagi estipulat, serà aplicable el que estableixi aquest
codi, o supletòriament, per l’ús i el costum de la comarca.
Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 29372)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet
i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 202-00026/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió a l’exposició de motius

La comunitat internacional, en la conferència del Mil·lenni a i la de Johannesburg del 2002, es va marcar com una de les fites reduir significativament la fam al
món i per això, era imprescindible entre d’altres accions, incrementar la producció i
la productivitat agrària a nivell mundial.
L’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO)
estima que la població mundial en l’horitzó 2050 s’incrementarà fins a arribar als
9.700 milions de persones. Per garantir la provisió d’aliments a tot el planeta, i tenint
en compte les diferències socials, els canvis continus en la cadena alimentaria i les
costums en l’alimentació, la FAO estima que caldrà incrementar en un 50% 70% la
producció d’aliments. A més a més, estima que només un 20% d’aquest increment
productiu es realitzarà en nous espais agraris, del que se’n deriva la importància de
preservar les terres cultivables disponibles i preveure’n la seva expansió en la mesura del possible, amb l’objectiu principal d’assolir el màxim nivell de sobirania alimentaria a nivell local i global.
Aquest augment de producció, segons la FAO, vindrà de la millora dels rendiments i de la intensificació dels conreus, però també de l’augment de la superfície
cultivada que s’incrementarà en els països en desenvolupament però que es reduirà en els països desenvolupats. Per això és necessari protegir la superfície agrària.
A nivell català, segons l’Institut Estadístic de Catalunya (IDESCAT) el nostre
país comptarà amb 600.000 habitants més en l’horitzó 2050 (segons l’escenari mitjà) la qual cosa situa la realitat a nivell català a la mateixa escala que la mundial i fa
necessària una gestió sostenible i a tots els nivells de la producció d’aliments a casa
nostra. En aquest sentit, es fa necessari reconèixer que la multifuncionalitat i la sostenibilitat de l’activitat agrària venen donades per la capacitat d’assegurar satisfactò3.01.02. Proposicions de llei
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riament el vincle entre la producció, la qualitat i la seguretat alimentària, l’equilibri
territorial i la preservació del món rural i els seus habitants, el manteniment del paisatge i el respecte per les condicions mediambientals i la conservació de la biodiversitat; així com la seva contribució a la mitigació del canvi climàtic.
Catalunya té 3,2 milions d’hectàrees de superfície de la qual el 21,6% són conreus de regadiu i de secà, el 7% són pastures i el 64% és forestal. Segons el Mapa
d’Hàbitats de Catalunya hi ha 45.000 hectàrees de conreus abandonats, el que suposa l’1,4% de superfície catalana. Tenint en compte la seva importància quantitativa,
des d’un punt de vista territorial es necessària una regulació substantiva, per tal que
els espais agraris tinguin el reconeixement dels seus valors i estiguin dotats de la
regulació que els correspon.
Al llarg dels anys vuitanta i noranta del segle passat, es produeix una ocupació
continuada del sòl d’ús agrari, en bona mesura, justi/cada a partir de l’increment de
la demanda de segones residències, a mesura que va millorant la situació de l’economia i augmenta el poder adquisitiu de les famílies catalanes. Val a dir que en aquest
període també es construeixen algunes infraestructures importants per al desenvolupament econòmic i social de Catalunya com són: el desdoblament de la Nacional II
entre Lleida i Barcelona, l’Eix Transversal i el seu posterior desdoblament ja al segle xxi, per exemple, que igualment exerceixen un impacte destacat sobre el territori. També cal tenir en compte l’expansió de l’àrea metropolitana de Barcelona i
tota la construcció d’infraestructures que ha generat a banda de la pròpia edificació
i creixement poblacional dels municipis propers com són, per exemple, la xarxa de
transport ferroviari o la millora de la xarxa viaria per acollir majors desplaçaments.
Com a resultat de l’expansió urbana al territori i el gran creixement de l’activitat
immobiliària, Catalunya ha passat de tenir al 2001 927.300 ha de conreus, segons
l’Idescat, a tenir-ne 836.800 ha el 2013, el que suposa una pèrdua de 90.500 ha de
conreus. Aquesta disminució de la superfície agrària s’ha anat desenvolupant amb
una notable inseguretat jurídica.
El Parlament de Catalunya, sobretot a instàncies de les organitzacions agràries,
s’ha anat pronunciant de manera repetida sobre la necessitat d’una llei d’espais agraris que, evidentment, hauria d’establir els criteris bàsics i concretar quins són els espais d’alt valor agrari. Aquesta qüestió s’ha tractat a la Llei 23/1983, de política territorial, que establia que el pla territorial havia de «definir les terres d’ús agrícola o
forestal d’especial interès que cal conservar o ampliar per les seves característiques
d’extensió, de situació i de fertilitat» (article 5), i a la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària i les Resolucions 671/VIII de 14 d’abril de 2010 sobre el
món agrari, reiterada en la Resolució 275/IX del Parlament de Catalunya.
Així mateix la resolució 739/X del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari
d’11 de juliol de 2014 fa incidència en la planificació de les infraestructures de comunicació i els regadius, així com dur a terme estudis d’impacte agrari en les xarxes
de comunicacions.
En la vigent legislatura, el Parlament de Catalunya s’ha pronunciat en dues ocasions més urgint a l’aprovació d’una Llei d’espais agraris. Concretament en la Moció 31/XI, on insta el Govern a presentar el projecte de llei del sòl d’ús agrari i en
la Moció 86/XI del Parlament de Catalunya, sobre polítiques agràries, ramaderes i
forestals.
Així doncs, es necessita l’adopció d’aquesta llei pels motius següents:
1. La creixent ocupació del sòl derivada del creixement urbà i de l’expansió de la
superfície forestal, que comporta no tant sols la intrusió en el medi agrari, sinó que
també genera quotes importants d’inseguretat jurídica i pèrdua de competitivitat de
les explotacions.
2. Donar compliment a les Recomanacions de l’Assemblea Plenària de l’Aliança
Mundial sobre els sòls celebrada a Roma el juliol de 2014, i patrocinada per la FAO.
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3. Impulsar del Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, i concretament del seu segon Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS
2): «Posar / a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible».
La llei, doncs, té com a objectiu ordenar la gestió dels espais agraris a Catalunya
i dissenyar els mecanismes necessaris per a donar seguretat jurídica als titulars de
les explotacions agràries. Aquesta llei té caràcter de normativa específica en actuacions urbanístiques desenvolupades en els espais agraris. La llei també pretén regular mecanismes per posar en producció finques agràries en desús.
La llei es divideix en un títol preliminar i sis títols. En el títol preliminar es delimita l’objecte i les finalitats de la llei que no és una altra que la planificació i la
gestió dels espais agraris, determinant-ne el seu règim jurídic i la regulació dels supòsits i modalitats d’intervenció pública.
En el títol primer es determinen i desenvolupen els instruments de planificació
territorial sectorial agrària.
El títol segon regula l’Anàlisi d’afeccions agràries com a instrument de les relacions entre la planificació territorial, el planejament urbanístic i la protecció mediambiental.
El títol tercer esmenta els sistemes d’informació per la protecció dels espais agraris com a eina d’avaluació i de control i seguiment de l’estat dels espais agraris i de
la necessària gestió sostenible dels sòls.
El títol quart fa la divisió entre infraestructures d’interès general en sòl agrari i
les infraestructures agràries, així com els camins rurals, per establir la regulació de
les obres, la planificació, programació i execució d’aquestes i la preservació de la
unitat mínima de conreu en l’execució d’aquestes obres.
El títol cinquè es dedica a l’activitat agrària periurbana, com una nova realitat
territorial, i el fet que hagi de ser tinguda en compte en la planificació territorial i
en el desenvolupament de les infraestructures El títol sisè de/neix l’establiment i les
funcions del registre de finques agràries en desús que ha de gestionar les terres que
es declarin com a infrautilitzades, tenint en compte els aspectes de la declaració, de
les sol·licituds i del lloguer.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’article 1.1

L’objecte d’aquesta llei és establir disposicions per a la definició, la planificació
i la gestió, la conservació i protecció dels espais agraris de Catalunya, la determinació del seu règim jurídic i la regulació dels supòsits i de les modalitats d’intervenció pública, per assegurar que es pugui utilitzar de la manera més beneficiosa
possible pel sector agrari, amb la finalitat que compleixi amb el seu objectiu, que
és la producció d’aliments en el marc d’una explotació agrària, de forma sostenible
i respectuosa amb el medi ambient i amb l’horitzó de l’assoliment de la sobirania
alimentària de Catalunya.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió a l’article 1.2

Als efectes d’aquesta llei, es defineixen els espais agraris de la següent manera:
Espai agrari: S’entén per espai agrari el conjunt d’ecosistemes d’espais amb aptitud i vocació productiva d’ús agrícola, ramader o forestal, que constitueixen ecosistemes transformats per l’explotació i l’ocupació humanes i que són, majoritàriament,
destinats a la producció d’aliments i matèries primeres, o susceptibles de ser-hi destinats, i que formen part essencial de la matriu territorial.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’article 1.3

Aquesta llei estableix dos grups d’infraestructures que ocupen l’espai agrari, en
funció de l’interès i la utilització que tenen:
a) Les infraestructures d’interès general, i que no son només per utilització del
sector agrari, i que es relacionen i classifiquen a l’article 16 del Títol quart d’aquesta llei.
b) Les infraestructures agràries, que són les que estan vinculades directament a
l’activitat agrària. Als efectes d’aquesta llei es consideren com a tals les infraestructures necessàries per garantir l’activitat agrària i que es relacionen i classifiquen a
l’article 18 del Títol quart d’aquesta llei.
c) Altres infraestructures vinculades a l’activitat agrària i que li aporten valor
i dinamització econòmica (obradors, agrobotigues, centres d’agroturisme, granges
escola, etc)
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió a l’article 2.1

Aquesta llei té com a finalitats:
a) La preservació i la protecció dels espais agraris, entès en primer lloc, com
un recurs natural essencial per a la producció d’aliments factor de producció d’aliments, així com d’altres productes (béns i serveis) i, en segon lloc, com un element
de conservació de la cultura, la biodiversitat i els diferents ecosistemes naturals que
són la base del desenvolupament sostenible que ajuda a garantir la salut i el benestar
dels humans, animals i plantes, i mantenir la diversitat biològica.
b) La regulació dels edificis construïts a l’espai agrari, en ús o no, i que formin o
hagin format part d’una explotació agrària.
c) Preservar la connectivitat dels espais agraris.
d) Dinamitzar l’activitat econòmica del sector, afavorint la continuïtat d’empreses familiars agràries, arrelades al territori.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’article 6.3.a

El Pla Territorial Agrari, ha d’incloure, entre d’altres, les següents determinacions:
a) Identificació dels Espais de d’Alt Valor Agrari, de/nits pels plans territorials
sectorials, la integritat i la naturalesa dels quals es consideri necessari preservar en
funció:
i. Dels seus valors, les seves característiques i de l’interès general que tinguin per
a l’equilibri territorial o per al manteniment i continuïtat de la producció agrària.
ii. Del seu valor social històric i ecològic.
iii. Del seu emplaçament en zones d’agricultura periurbanes o en àrees afectades significativament per grans infraestructures que puguin ser qualificades com a
sistemes generals.
iv. De la seva funció de creació de mosaic agroforestal per a la prevenció d’incendis forestals.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’article 23.1, creació d’un nou apartat e

e) Les parcel·les classificades com a sòl urbanitzable, amb independència del règim de drets i deures que els hi atorga la legislació en matèria d’urbanisme, podran
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ser considerades parcel·les en desús fins que es desenvolupi el planejament urbanístic classificat determinat.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’article 24

Per tal de preservar la capacitat productiva del sector agrari, el departament
competent en matèria agrària i desenvolupament rural, en col·laboració amb l’administració local i les Organitzacions Professionals Agràries més representatives,
la representació del món cooperatiu agrari que formen part de la Taula Agrària, i
els membres col·legiats dels col·legis professionals amb competències en agronomia,
identificarà les zones on sigui probable que hi hagi parcel·les agrícoles i ramaderes
en desús, amb l’objectiu de tenir un inventari de les mateixes i poder programar les
actuacions a portar a terme.
Totes les persones que vulguin poder identificar parcel·les en desús, i que formin
part de les organitzacions dem paràgraf anterior, s’hauran de registrar en una base
de dades de l’administració per tal de donar-se d’alta.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’article 25.1

El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural promourà
l’aprovació en el termini d’un any de sis mesos d’un reglament que regularà el funcionament d’aquest registre.
Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de la disposició transitòria

Les prescripcions contingudes en el Títol segon d’aquesta Llei, excepte les de la
lletra j) de l’article 11, tindran efectes des de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’aprovació definitiva del Pla territorial agrari
de Catalunya o dels plans territorials agraris específics que corresponguin.
Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’una nova disposició addicional (primera)

Disposició addicional primera
S’extingeixen les concessions administratives atorgades amb la finalitat de constituir explotacions familiars o comunitàries a què fa referencia la Llei de Reforma i
Desenvolupament Agrari, aprovada mitjançant el Decret 118/1973, de 12 de gener,
adjudicades per l’extingit Institut Nacional de Reforma i Desenvolupament Agrari
(IRYDA) que va transferir les seves competències a la Generalitat de Catalunya mitjançant el Reial Decret 241/1981, de 9 de gener, i el Reial Decret 968/1986, de 25
d’abril en matèria de desenvolupament agrari i que es van assignar al Departament
competent en matèria d’Agricultura pel Decret 50/1981, de 2 de març i el Decret
167/1986, de 5 de juny.
Conseqüentment, queden sense cap efecte i s’autoritza la seva cancel·lació registral, a les limitacions intervius i mortis causa previstes a l’article 28 i concordants
de la Llei de Reforma i Desenvolupament Agrari esmentada.
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Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’una nova disposició addicional (segona)

Disposició addicional segona
1. Les finques objecte d’un procés de concentració parcel·laria, el propietari de
les quals fos desconegut, s’han d’incorporar també a l’acta de reorganització de la
concentració parcel·laria i s’ha de fer constar aquesta circumstància i consignar, en
el seu cas, les situacions possessòries existents. Malgrat això, les finques esmentades
no seran inscrites en el Registre de la Propietat mentre no aparegui el seu propietari
o fos procedent inscriure-les a favor de la Generalitat de Catalunya.
2. El departament competent en matèria de concentració parcel·laria està facultat, dins dels cinc anys següents a la data de l’acta, per a reconèixer el domini
d’aquestes finques a favor de qui ho acrediti suficientment i per ordenar en aquest
cas a què es protocol·litzin les corresponents rectificacions de l’acta de reorganització, de les quals el notari ha d’expedir còpia als efectes de la seva inscripció en el
Registre de la Propietat amb subjecció al mateix règim de l’acta.
3. Transcorreguts els cinc anys a què es refereix l’apartat anterior, les finques de
propietari desconegut s’incorporen al Patrimoni de la Generalitat, i s’assignen al
departament competent en matèria d’agricultura.
4. El departament competent en matèria de concentració parcel·lària queda facultat, fins que es produeixi la incorporació prevista a l’apartat anterior, a incloure
les finques de propietari desconegut al Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes
en desús.
Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 29446)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 118 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 202-00026/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’exposició de motius que passaria a tenir el
següent redactat

A nivell català, segons l’Institut Estadístic de Catalunya (IDESCAT) el nostre
país comptarà amb 600.000 habitants més en l’horitzó 2050 (segons l’escenari mitjà) la qual cosa situa la realitat a nivell català a la mateixa escala que la mundial i fa
necessària una gestió sostenible i a tots els nivells de la producció d’aliments a casa
nostra. En aquest sentit, es fa necessari reconèixer que la multifuncionalitat i la sostenibilitat de l’activitat agrària vénen donades per la capacitat d’assegurar satisfactòriament el vincle entre la producció, la qualitat i la seguretat alimentària, l’equilibri
territorial i la preservació del món rural i els seus habitants, el manteniment del paisatge i el respecte per les condicions mediambientals i la conservació de la biodiversitat; així com la seva contribució a la mitigació del canvi climàtic.
Però si veiem la forta correlació entre activitat agrària i fixació de població al
territori, el fet de mantenir i potenciar aquesta activitat ja no només és una causa,
sinó que és una necessitat, si volem tenir un país demogràficament equilibrat.
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Cal destacar el paper que juguen els espais agraris i l’agricultura en entorns urbans i metropolitans esdevenint una infraestructura a nivell d’activitat econòmica i
de proveïment alimentari de proximitat i per les seves funcions ambientals i socials.
El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) recorda «la fragilitat en què es
troben els espais agraris periurbans i la pròpia agricultura periurbana europea proposant la necessitat de donar estabilitat al sòl agrari periurbà mitjançant instruments i mecanismes que garanteixin la dita estabilitat, reduint al màxim la pressió
urbanística i els usos aliens a l’activitat agrària i facilitant l’accés a l’ús agrari de
la terra».
En aquesta línia la Carta de l’Agricultura Periurbana «constata que els àmbits
periurbans són una realitat en augment en molts municipis de l’Estat espanyol, de la
Unió Europea i del món, com a conseqüència del model metropolità contemporani i
de la conseqüent generació d’espais a mig camí entre els centres de les ciutats i els
entorns rurals més allunyats».
A més a més, es dóna la circumstància que som el segon clúster agroalimentari
d’Europa, degut en gran part, a disposar, la indústria alimentària d’uns inputs de
gran qualitat produïts a Catalunya, i un dels sector econòmics que han demostrat
ser més resilients a la conjuntura econòmica actual.
Tot l’expressat fins ara té una necessitat comuna, disposar de terres suficients per
poder desenvolupar aquesta activitat.
La pèrdua de sòl productiu, a més de la repercussió en la producció d’aliments
i matèries primeres, suposa la destrucció d’un bé limitat i escàs que donada que la
seva formació és un procés extremadament lent, pot considerar que no és un recurs
renovable.
El CESE en el seu dictamen sobre agricultura periurbana recorda que, junt a la
cultura de l’aigua, és necessari introduir en la societat la cultura del sòl com a recurs limitat i com patrimoni comú de difícil recuperació una vegada destruït.
Catalunya té 3,2 milions d’hectàrees de superfície de la qual al voltant d’un milió
poden ser considerades com a terres de conreu, el 21,6% són conreus de regadiu i
de secà, el 7% són pastures i el 64% és forestal. Segons el Mapa d’Hàbitats de Catalunya hi ha 45.000 hectàrees de conreus abandonats, el que suposa l’1,4% de superfície catalana. Tenint en compte la seva importància quantitativa, des d’un punt
de vista territorial es necessària una regulació substantiva, per tal que els espais
agraris tinguin el reconeixement dels seus valors i estiguin dotats de la regulació
que els correspon.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’exposició de motius que passaria a tenir el
següent redactat

1. La creixent ocupació del sòl derivada del creixement urbà i de l’expansió de
la superfície forestal, que comporta no tant sols la intrusió en el medi agrari, sinó
que també genera quotes importants d’inseguretat jurídica i pèrdua de competitivitat de les explotacions. A títol d’exemple, a continuació es relacionen alguns dels
casos que s’han produït al llarg dels darrers anys, i als quals convé donar resposta
en seu legislativa:
a) L’expansió dels nuclis urbans dels municipis com a conseqüència de la construcció d’urbanitzacions de segones residències es situa, en alguns casos, a frec dels
límits de granges i explotacions, que són comminades a modificar el seu emplaçament, ja que han esdevingut una font de molèsties per als nouvinguts. Aquest fenomen s’ha batejat com a «assetjament rural».
b) El traçat d’algunes vies de comunicació arriba a migpartir algunes finques,
de manera que el que fins al moment de la construcció de la infraestructura era una
única unitat acaba esdevenint dues o més parcel·les d’extensió reduïda i separades
3.01.02. Proposicions de llei

24

BOPC 263
15 de febrer de 2019

per la nova via, que suposa un obstacle considerable per a la mobilitat dintre de la
pròpia explotació i també entre les explotacions i els centres de subministrament o
de recollida de les produccions.
c) L’establiment de servituds de pas sobre finques rústiques a causa de l’emplaçament d’instal·lacions de lleure força freqüentades: camps de tir o d’aeromodelisme,
per exemple.
d) L’alteració del traçat de vies rurals, i singularment de camins i de vies pecuàries, que es veuen envaïts per noves construccions o ocupats com a camins de servei
per part d’empreses privades per atendre les seves necessitats (empreses energètiques, mines, pedreres...). També es dóna el cas de la seva utilització per a la realització de competicions esportives.
2. Donar compliment a les Recomanacions de l’Assemblea Plenària de l’Aliança
Mundial sobre els sòls celebrada a Roma el juliol de 2014, i patrocinada per la FAO.
3. Impulsar del Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, i concretament del seu segon Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS
2): «Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i
promoure l’agricultura sostenible».
Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’exposició de motius que passaria a tenir el
redactat següent

El títol sisè defineix l’establiment i les funcions del registre de finques parcel·les
agràries en desús que ha de gestionar les terres que es declarin com a infrautilitzades, tenint en compte els aspectes de la declaració, de les sol·licituds i del lloguer.
Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 1.1. que passaria a tenir el següent redactat

1.1. L’objecte d’aquesta llei és establir disposicions per a la definició, la planificació i la gestió dels espais agraris de Catalunya, la determinació del seu règim
jurídic i la regulació dels supòsits i de les modalitats d’intervenció pública, per assegurar que es pugui utilitzar de la manera més beneficiosa possible pel sector agrari,
amb la finalitat que compleixi amb el seu objectiu, que és la producció d’aliments,
béns i serveis en el marc d’una activitat explotació agrària econòmicament viable,
de forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient d’acord amb les normatives
ambientals vigents.
Esmena 5
GP de Ciutadans
De supressió i addició de l’article 1.2. que passaria a tenir el següent redactat

1.2. Als efectes d’aquesta llei, es defineixen els espais agraris de la següent manera:
Espai agrari: S’entén per espai agrari el conjunt d’espais amb aptitud i vocació
productiva d’ús agrícola, ramader o forestal, que constitueixen ecosistemes transformats per l’explotació i l’ocupació humanes i que són, majoritàriament, destinats a
la producció d’aliments i matèries primeres, o susceptibles de ser-hi destinats, i que
formen part essencial de la matriu territorial, i que inclouen els marges i franges que
fan de límit entre parcel·les.
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Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 1.2.3. que passaria a tenir el següent
redactat

1.2.3. Espais d’Alt Valor Agrari. A efectes d’aquesta llei es consideren espais
d’alt valor agrari aquells que assoleixen un valor significatiu en els factors socioeconòmics, ambientals i territorials descrits en l’apartat 6.2.1 d’aquesta llei, i que
per tant són d’interès general per la societat i cal protegir-los, encara que no tingui
activitat agrària en l’actualitat.
Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació i addició de l’article 1.3.b. que passaria a tenir el següent redactat

b) Les infraestructures agràries, que són les que estan vinculades directament a
l’activitat agrària. Als efectes d’aquesta llei es consideren com a tals les infraestructures necessàries per garantir l’activitat agrària i la prevenció d’incendis forestals i
que es relacionen i classifiquen a l’article 18 del Títol quart d’aquesta llei.
Esmena 8
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 2.1.a. que passaria a tenir el següent
redactat

2.1. Aquesta llei té com a finalitats:
a) La preservació i la protecció dels espais agraris, entès en primer lloc, com un
factor de rendibilitat econòmica en la producció d’aliments, així com d’altres productes (béns i serveis) i, en segon lloc, com un element de conservació de la cultura,
la biodiversitat i els diferents ecosistemes naturals que són la base del desenvolupament sostenible que ajuda a garantir la salut i el benestar dels humans, animals i
plantes, i mantenir la diversitat biològica.
Esmena 9
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 2.1.b. que passaria a tenir el següent
redactat

b) La regulació dels edificis construïts a l’espai agrari, en ús o no, i que formin o
hagin format part d’una explotació de l’activitat agrària.
Esmena 10
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra a l’article 2.1. que passaria a tenir el següent redactat

g) Promoure deduccions fiscals a l’activitat agrària de zones amb dificultats productives especials, zones a les quals l’activitat agrària disminueix significativament
per sobre de la mitjana catalana o en greu risc de despoblament.
Esmena 11
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 2.3 que passaria a tenir el següent redactat

2.3. En relació als edificis construïts a l’espai rural pretén:
Establir criteris per la nova utilització d’aquests edificis cap a activitats que siguin complementàries a l’activitat agrària o bé cap a activitats econòmiques que no
interfereixin negativament amb l’activitat agrària artesanals.
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Esmena 12
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 3.1. que passaria a tenir el següent redactat

3.1. El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural ha de
realitzar les actuacions de promoció, assistència tècnica i divulgació de les tècniques
i mètodes per a una gestió sostenible dels espais agraris, en particular les relatives a
l’aplicació de bones pràctiques agràries, i a l’adequada fertilització dels conreus i al
control sanitari vegetal i animal.
Esmena 13
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 3.2.a. que passaria a tenir el següent
redactat

a) La producció i el subministrament d’aliments, béns i serveis a la societat, que
l’orienti cap a la sobirania alimentària.
Esmena 14
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 3.2.c. que passaria a tenir el següent
redactat

c) La gestió del medi, el manteniment del paisatge i el respecte per les condicions
mediambientals, i la conservació de la biodiversitat.
Esmena 15
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 3.4.c. que passaria a tenir el següent
redactat

c) En general, treballs i operacions del sòl o en els sòls que puguin incidir sobre
la seva capacitat agrològica agronòmica (l’erosió, la compactació, la salinització del
terreny, etc.).
Esmena 16
GP de Ciutadans
De modificació i addició de l’article 3.4.d. que passaria a tenir el següent redactat

d) Instruments d’ordenació forestal (que ha de continuar recaient la competència
sobre el Centre de la Propietat Forestal segons la Llei 7/1999).
Esmena 17
GP de Ciutadans
De modificació i addició de l’article 3.4.e. que passaria a tenir el següent redactat

e) Gestió de prats i pastures (amb la col·laboració del Centre de la Propietat Forestal).
Esmena 18
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra a l’article 3.4. que passaria a tenir el següent redactat

g) Sanitat vegetal dels conreus.
Esmena 19
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra a l’article 3.4. que passaria a tenir el següent redactat

h) Prevenció sanitària de qualsevol activitat relacionada amb la ramaderia i la
sanitat animal.
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Esmena 20
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra a l’article 3.4. que passaria a tenir el següent redactat

i) Altres aspectes que entrin en el marc de les competències del Departament
competent en matèria d’agricultura i desenvolupament rural.
Esmena 21
GP de Ciutadans
De supressió de les lletres a, b, c de l’article 4.2. que passaria a tenir el següent
redactat

4.2. Per tal de complementar el Pla Territorial Agrari es poden desenvolupar
Plans territorials agraris específics en zones que tinguin molt ben definida l’estructura de l’espai agrari. Els Plans territorials agraris específics han de contenir:
a) Una estimació dels recursos disponibles (necessitats i dèficits) territorialitzats
pel sector corresponent.
b) Una determinació de les prioritats d’actuació.
c) Una definició d’estàndards i normes de distribució territorial.
Esmena 22
GP de Ciutadans
De modificació i addició de l’article 3.4.e. que passaria a tenir el següent redactat

6.2. El Pla territorial agrari de Catalunya prendrà com a base, entre d’altres, la
informació que figuri en el cadastre, en els Instruments d’Ordenació Forestal, en el
Mapa de Sòls de Catalunya, en els registres oficials, en la informació cartogràfica
oficial de Catalunya i en el Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles
(SIGPAC).
Esmena 23
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 6.2.1.b.iv que passaria a tenir el següent
redactat

iv. Hàbitats en bon estat de conservació. Estat de conservació dels hàbitats.
Esmena 24
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 6.2.1.c.ii. que passaria a tenir el següent
redactat

ii. Qualitat del sòl i capacitat agrològica agronòmica del sòl.
Esmena 25
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt a l’article 6.2. que passaria a tenir el següent redactat

6.2.5. Identificació i localització de les problemàtiques que puguin afectar a les
zones inundables, espais naturals protegits o zones vulnerables.
Esmena 26
GP de Ciutadans
De modificació i addició de l’article 7.1. que passaria a tenir el següent redactat

7.1. El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural, amb
la participació de l’òrgan de l’Administració Forestal com el Centre de la Propietat
Forestal, ha d’elaborar el Pla territorial agrari de Catalunya amb la col·laboració del
departament competent en matèria de planificació territorial, ordenació del territori
i protecció i conservació del medi ambient i la biodiversitat els quals han d’emetre
informe preceptiu.
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Esmena 27
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 7.2. que passaria a tenir el següent redactat

7.2. El procediment d’elaboració ha de comptar amb la participació de la ciutadania i els ens locals, els col·legis professionals, especialment els competents en
matèria d’agronomia i forests, entitats ecologistes i altra societat civil organitzada, i
la consulta preceptiva als col·legis professionals en matèria d’agronomia i forests, a
les Organitzacions Empresarials i Professionals Agràries més representatives a les
organitzacions i associacions forestals i a la representació del món cooperatiu agrari
a fi de conèixer i ponderar els interessos privats i públics relacionats.
Esmena 28
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 8.1. que passaria a tenir el següent redactat

8.1. El Pla territorial agrari de Catalunya pot ésser objecte de concreció i desenvolupament parcial mitjançant plans específics segons es determini en el propi Pla.
Per tal de complementar el Pla Territorial Agrari es poden desenvolupar Plans territorials agraris específics en zones que tinguin molt ben definida l’estructura de
l’espai agrari. Aquests plans poden referir-se a àrees concretes del territori en les
quals es consideri necessària una intervenció específica per raó de les seves característiques, la seva problemàtica o les seves singularitats.
Esmena 29
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 8.2. que passaria a tenir el següent redactat

8.2. Excepcionalment, aAquests plans es poden elaborar i aprovar de forma anticipada al conjunt del Pla territorial agrari de Catalunya, amb el mateix contingut,
procediment i efectes d’aquest, per al territori concret que constitueixi el seu àmbit
d’aplicació. En aquest cas el territori concret que ha de comprendre el Pla Territorial Agrari Específic ha de ser supramunicipal i amb un àmbit geogràfic coherent.
Esmena 30
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt a l’article 8 que passaria a tenir el següent redactat

8.4. Els Plans territorials agraris específics han de contenir:
a) Una estimació dels recursos disponibles (necessitats i dèficits) territorialitzats
pel sector corresponent.
b) Una determinació de les prioritats d’actuació.
c) Una definició d’estàndards i normes de distribució territorial.
Esmena 31
GP de Ciutadans
De modificació i addició de l’article 9.3. que passaria a tenir el següent redactat

9.3. Les declaracions per acord del Govern dels espais naturals i els plans de
gestió i ús d’aquests espais i els plans especials que els regulin i la planificació territorial agrària han de ser coherents entre sí amb integració de tots els béns jurídics.
Al respecte, la planificació respectarà els usos i activitats presents al territori i que
han permès l’existència dels espais actuals, donant prevalença en la Planificació
als Plans Territorials Agraris.

3.01.02. Proposicions de llei

29

BOPC 263
15 de febrer de 2019

Esmena 32
GP de Ciutadans
De supressió i addició de l’article 10 que passaria a tenir el següent redactat

Les figures de planejament territorial i urbanístic que afectin als espais agraris,
així com també els projectes d’obres que s’hi hagin de desplegar, totalment o parcialment, han d’incorporar en la seva memòria una Anàlisi d’afeccions agràries que
avaluï les afectacions sobre els espais agraris que es poden derivar del pla o projecte. S’exceptuen de l’obligatorietat els projectes en supòsits d’emergència, o derivats
de situacions hidrològiques extremes declarades per l’administració competent o de
desastres naturals com els incendis forestals.
Esmena 33
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 12 que passaria a tenir el següent redactat

El contingut de l’Anàlisi d’afeccions agràries, que ha de formar part de la memòria de les figures de planejament i dels projectes d’obra indicats en l’article 9 els
articles 9 i 10, ha de ser pres en consideració per l’òrgan que els hagi d’aprovar. En
especial l’Anàlisi d’afeccions agràries s’ha de considerar en els informes preceptius
que elabora el departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural.
Esmena 34
GP de Ciutadans
De modificació i addició de l’article 12 que passaria a tenir el següent redactat

L’òrgan competent per a l’emissió dels informes preceptius d’Anàlisi d’afeccions agràries els ha d’emetre en el termini d’un mes, quan es tracti d’informes sobre
projectes d’obra i d’infraestructures, i figures de planejament urbanístic derivat, i
en el termini de dos mesos, quan es tracti de figures de planejament territorial o de
planejament urbanístic general, les declaracions per acord del Govern dels espais
naturals, els plans de gestió i ús d’aquests espais i els plans especials que els regulin
així com la resta de supòsits.
Superats aquests terminis el silenci administratiu cal entendre’l positiu excepte
pels supòsits contemplats a l’article 9.3, tret que s’hagin incorporat al projecte els
estudis de compatibilització entre l’activitat agrària i els plans objecte d’aprovació.
Esmena 35
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 13.2.b. que passaria a tenir el següent
redactat

b) L’elaboració del catàleg de sòls dels espais agraris amb risc de degradació.
Esmena 36
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 15.1. que passaria a tenir el següent
redactat

15.1. El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural establirà, amb caràcter triennal, un pla de seguiment caracterització, avaluació i control
o inspecció dels espais agraris amb el següent contingut bàsic:
Esmena 37
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 17.1. que passaria a tenir el següent
redactat

17.1. Les obres per la construcció d’infraestructures d’interès general a l’espai
agrari hauran de complir el que estableixi el Pla territorial agrari de Catalunya i el
3.01.02. Proposicions de llei

30

BOPC 263
15 de febrer de 2019

Pla Territorial Agrari Específic de la zona on s’instal·li, amb l’objectiu d’adaptar al
màxim possible l’afectació d’aquesta infraestructura sobre el sòl agrari, i la pèrdua
de sòl productiu i la prevenció d’incendis forestals.
Esmena 38
GP de Ciutadans
De modificació i addició de l’article 18.d. que passaria a tenir el següent redactat

d) Altres infraestructures agràries. Aquelles necessàries per garantir l’activitat
agrària diferents de les especificades en les lletres anteriors, com les edificacions
agràries i forestals , les instal·lacions de prevenció sanitària com la neteja i desinfecció de camions de bestiar, les relacionades amb l’energia, les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC), l’emmagatzematge i el tractament de dejeccions
ramaderes, l’emmagatzematge i el tractament de la biomassa, les que suposin una
primera transformació i/o venda directa del producte agrari, les cabanes de pastor,
els murs de pedra seca, les basses o els abeuradors. Totes aquestes altres infraestructures agràries han de ser desenvolupades a l’escala d’explotació agrària per al seu ús.
Esmena 39
GP de Ciutadans
De supressió i addició de l’article 19.1. que passaria a tenir el següent redactat

19.1. El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural, elaborarà, en col·laboració amb l’administració local les administracions locals i prèvia
consulta a les organitzacions empresarials i professionals agràries i propietaris, un
inventari dels camins rurals existents a Catalunya amb l’objectiu de disposar d’un
catàleg de camins rurals on s’especifiqui la titularitat i les característiques de cada
un, com és el cas dels camins ramaders.
Esmena 40
GP de Ciutadans
De modificació del títol de l’article 20 que passaria a tenir el següent redactat

Article 20. Obres per la construcció i/o millora d’infraestructures agràries
Esmena 41
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 20.2 que passaria a tenir el següent
redactat

20.2. Així mateix, també es poden realitzar obres en infraestructures agràries
d’iniciativa pública per a la implantació d’instal·lacions industrials vinculades a l’activitat agrària o de grans equipaments o serveis d’interès agrari en el medi rural
quan, per la seva incidència econòmica, social o mediambiental transcendeixin els
interessos locals i donin resposta a les exigències del model d’ordenació territorial
establert en el Pla territorial agrari de Catalunya o en els plans territorials que el
desenvolupin, com són les infraestructures necessàries per dur a terme una gestió
conjunta de les dejeccions ramaderes o infraestructures per desinfecció de camions
per a la prevenció sanitària de malalties con la PPA entre d’altres; sens perjudici
d’aplicació de normatives sectorials en matèria d’avaluació ambiental.
Esmena 42
GP de Ciutadans
De modificació i addició de l’article 20.2. que passaria a tenir el següent redactat

20.2. Així mateix, també es poden realitzar obres en infraestructures agràries
d’iniciativa pública per a la implantació d’instal·lacions industrials vinculades a l’activitat agrària o de grans equipaments o serveis d’interès agrari en el medi rural
quan, per la seva incidència econòmica, social o mediambiental transcendeixin els
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interessos locals i donin resposta a les exigències del model d’ordenació territorial
establert en el Pla territorial agrari de Catalunya o en els plans territorials que el
desenvolupin, com són les infraestructures necessàries per dur a terme una gestió
conjunta de les dejeccions ramaderes o infraestructures per desinfecció de camions
per a la prevenció sanitària de malalties con la PPA entre d’altres; sens perjudici
d’aplicació de normatives sectorials en matèria d’avaluació ambiental.
Esmena 43
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 20.2. que passaria a tenir el següent
redactat

20.2. Així mateix, també es poden realitzar obres en infraestructures agràries
d’iniciativa pública per a la implantació d’instal·lacions industrials vinculades a l’activitat agrària o de grans equipaments o serveis d’interès agrari en el medi rural
quan, per la seva incidència econòmica, social o mediambiental transcendeixin els
interessos locals i donin resposta a les exigències del model d’ordenació territorial
establert en el Pla territorial agrari de Catalunya o en els plans territorials que el
desenvolupin, com són les infraestructures necessàries per dur a terme una gestió
conjunta de les dejeccions ramaderes o infraestructures per desinfecció de camions
per a la prevenció sanitària de malalties con la PPA entre d’altres; sens perjudici
d’aplicació de normatives sectorials en matèria d’avaluació ambiental.
Esmena 44
GP de Ciutadans
De modificació i addició de l’article 20.3. que passaria a tenir el següent redactat

20.3. Les obres de millora i de construcció d’infraestructures agràries han de
contribuir a la millora de l’eficiència de les activitats desenvolupades als espais agraris, i de tots els mitjans necessaris per a la producció agrària, i molt particularment
dels recursos naturals. Així mateix, han de contribuir a la preservació i a la sostenibilitat econòmica, ambiental i social dels espais agraris.
Esmena 45
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 4, 5, 6, 7, 8 i 9 a l’article 20 que passaria a tenir el
següent redactat

20.4. En cas que la millora o construcció d’infraestructures agràries requereixi
l’ocupació de propietats privades de manera permanent o temporal, es seguirà el
procediment d’expropiació forçosa o qualsevol altre que garanteixi la indemnització
de la pèrdua de sòl o d’aprofitament de la collita.
20.5. Planificació i programació d’obres. Quan la naturalesa, la dispersió i
l’abast territorial de les obres ho aconsellin, i especialment pel que fa a les actuacions esmentades en els apartats 1 i 2 d’aquest article, el departament competent
en matèria d’agricultura i desenvolupament rural pot elaborar plans d’obres per a
dirigir i orientar les actuacions que s’hagin de desenvolupar.
20.6. Procediment d’elaboració i aprovació dels plans d’obres.
a) Els processos de planificació han de comptar amb la participació de les administracions locals de l’àrea afectada i amb les associacions i entitats representatives
de les persones físiques i jurídiques que siguin beneficiàries potencials de les obres
esmentades i la consulta preceptiva a les Organitzacions Empresarials i Professionals Agràries i a les entitats representatives del món cooperatiu agrari. En el supòsit
que la planificació afecti als recursos hídrics o la qualitat de les aigües, l’Administració hidràulica ha d’emetre informe determinant.
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b) Durant la redacció es durà a terme un procediment d’informació pública
d’acord amb el que preveu la legislació en matèria d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes.
c) L’aprovació dels plans d’obres correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria d’agricultura i desenvolupament rural.
20.7. Execució de les obres
a) En aquells supòsits en què el volum i abast de les obres i el seu impacte territorial o social ho facin aconsellable, es poden redactar avantprojectes o estudis
previs informatius que, acompanyats dels estudis d’impacte ambiental s’hauran de
sotmetre a informació pública i consulta dels ens locals de l’àrea afectada. Els projectes constructius s’han de sotmetre a informació pública i audiència als ens locals
de l’àrea afectada. La durada i els termes de l’exposició pública del documents esmentats seran els que s’estableixin reglamentàriament.
b) Finalitzat el tràmit d’informació pública i audiència, el departament competent en matèria d’agricultura i desenvolupament rural tenint en compte les al·legacions presentades, ha d’adoptar la resolució d’aprovació, total o parcial, o de suspensió de la tramitació del projecte.
c) L’aprovació dels projectes comportarà la declaració d’utilitat pública de les
obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys, segons allò que preveu la normativa
en matèria d’expropiació forçosa.
d) Les obres públiques en infraestructures agràries, poden ser executades directament per la pròpia administració a través del departament competent en matèria
d’agricultura i desenvolupament rural, o mitjançant ens instrumentals o empreses
públiques. També es poden executar per mitjà de qualsevol de les modalitats previstes en la legislació de contractes del sector públic.
e) Un cop finalitzada i rebuda l’obra pel departament competent en matèria
d’agricultura i desenvolupament rural, es procedeix al lliurament als beneficiaris,
als quals correspon la seva conservació i manteniment de les condicions de l’ús a
partir de la seva posada en servei.
f) En el cas d’execució simultània de processos de concentració parcel·lària i
d’obres de regadiu, la realització material de les obres en infraestructures agràries
s’ha de coordinar amb el procediment de concentració parcel·lària. L’execució de
les obres pot dur-se a terme en qualsevol moment del procediment i s’ha de procurar
compassar les fases administratives a l’execució d’aquestes, de manera que es produeixin els mínims perjudicis als beneficiaris.
g) L’aprovació de l’acord de concentració parcel·lària comporta la facultat
d’ocupar temporalment fins a la recepció de les obres, qualsevol terreny que sigui
necessari per a dur a terme el projecte d’obres així com la d’establir les servituds
permanents necessàries per a les infraestructures agràries. Els beneficiaris de l’actuació estan obligats a deixar lliures els terrenys necessaris per a les obres i instal·lacions annexos.
20.8. Obres necessàries per a la concentració parcel·lària
Les obres qualificades com a pròpies o necessàries per a la concentració parcel·
lària són executades amb càrrec al pressupost del departament competent en matèria d’agricultura i desenvolupament rural.
Es poden establir acords de cofinançament amb les administracions locals beneficiàries o amb empreses i organismes privats que vulguin participar en l’execució.
En aquest darrer supòsit, s’ha d’establir el corresponent conveni de col·laboració en
el qual s’hi ha de determinar l’import de la participació financera privada, la finalitat a la qual s’ha d’aplicar i les contrapartides que s’estableixin, que en tot cas no
poden suposar la cessió de la titularitat de la infraestructura, i tenint en compte els
principis rectors de la contractació del sector públic.

Fascicle segon
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20.9. Obres de millora i consolidació de la xarxa de camins rurals
Les obres corresponents a la millora i consolidació de la xarxa de camins rurals
executades directament o amb participació del departament competent en matèria
de desenvolupament rural han d’anar a càrrec del pressupost d’aquest departament,
ja sigui íntegrament, o en la part corresponent a la seva participació. Es poden establir acords de finançament amb les administracions locals, el sector privat, o amb
els beneficiaris de les actuacions.
Esmena 46
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 21 bis que passaria a tenir el següent redactat

Reordenació de la propietat. Concentració parcel·lària
La concentració parcel·lària és un procediment administratiu d’ordenació de
l’estructura parcel·lària de les finques rústiques amb la finalitat d’agrupar-les el
màxim possible en mans dels seus propietaris per constituir explotacions d’estructura i dimensions més eficients.
21.1 bis. El procediment ordinari s’estructura en les següents fases:
a) Estudis preliminars. Són tots aquells treballs que permeten determinar la viabilitat, des del punt de vista de la dispersió parcel·lària i de la sostenibilitat dels sòls
d’ús agrari, d’una possible concentració parcel·lària en un territori determinat.
b) Inici. Per acord del Govern que en declara la seva utilitat pública i urgent execució i en delimita el seu perímetre.
c) Bases Provisionals. Determinen a efectes de la concentració parcel·lària, les
finques incloses dins el seu perímetre i el seu règim de propietat de forma provisional. Aquest document s’ha de notificar individualment als interessats, podent
aquests presentar-hi al·legacions.
d) Bases Definitives. Estableixen de forma definitiva i a efectes de la concentració parcel·lària, la forma i superfície de les finques incloses dins el perímetre de la
concentració i el seu règim de propietat. Contra la resolució de la seva aprovació,
que s’ha de notificar individualment als interessats, es pot interposar recurs d’alçada.
e) Projecte de concentració. Proposa una nova reordenació de les finques i la
propietat.
Aquest document s’ha de notificar individualment als interessats, podent aquests
presentar al·legacions.
f) Acord. Estableix la nova reordenació de les finques i la propietat. Contra
aquest document, que s’ha de notificar individualment als interessats, es pot interposar recurs d’alçada.
g) Acta de Reorganització de la Propietat. Trasllada el resultat de l’Acord als
nous títols de propietat resultants del procediment de concentració parcel·lària que
són lliurats als propietaris un cop protocol·litzats per notari i inscrits al Registre de
la Propietat.
21.2 bis. El procediment abreujat integra en un mateix document les fases de Bases Provisionals i Projecte d’una banda i les fases de Bases Definitives i Acord per
l’altra.
21.3 bis. Modalitats d’inici de la concentració parcel·lària
a) El procediment es pot iniciar d’ofici en aquelles zones en què l’administració
destina recursos públics per a la implantació d’un nou regadiu o per la modernització d’un ja existent, sempre que raons de caràcter tècnic i econòmic ho aconsellin.
b) També es pot posar en marxa el procediment a petició dels beneficiaris de la
zona quan es compleixin algun dels següents requisits:
i Que ho sol·liciti la majoria dels propietaris de la zona on es pretén realitzar la
concentració parcel·lària.
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ii Que ho sol·liciti un nombre de propietaris sempre que aglutinin més de les tres
quartes parts de la superfície a concentrar.
iii Que ho sol·liciti la majoria dels titulars d’explotacions agràries de la zona que
es pretén concentrar, sempre que comptin amb la conformitat dels propietaris de les
finques que exploten i que aglutinin més de la meitat de la superfície a concentrar.
21.4 bis. Desenvolupament reglamentari
Per norma de caràcter reglamentari s’ha d’establir el procediment que desenvolupi els apartats 1, 2. i 3 d’aquest article que ha de garantir la participació dels ens
locals afectats.
21.5 bis. Un cop finalitzada la concentració parcel·lària, el Departament competent en matèria d’agricultura ha d’analitzar si la nova estructura parcel·lària resultant de la mateixa pot comportar una modificació a l’alça en les unitats mínimes
de conreu establertes al municipi i si aquest fos el cas, ha de proposar al Govern la
seva adaptació, prèvia audiència als ens locals afectats.
21.6 bis. Establiment de servituds i usos sobrants de la massa comuna
En el cas de concentracions parcel·làries que es realitzen amb la finalitat de reordenar les finques rústiques i la seva propietat abans de la instauració d’un nou regadiu o la modernització d’un ja existent, els treballs de la concentració parcel·lària
poden establir servituds d’aqüeducte per al pas de drenatges soterrats i de les canonades necessàries per a la transformació o millora de la zona, amb el corresponent
dret de pas del personal i mitjans necessaris, tant per a la col·locació com per a les
reparacions i manteniment futur.
L’establiment d’aquestes servituds no dóna dret a indemnització, sens perjudici
de l’obligació de rescabalar al propietari pels danys que es produeixin als conreus
per l’ús d’aquestes servituds per part de la corresponent comunitat de regants.
Les terres sobrants resultants de la massa comuna poden ser destinades a finalitats que beneficiïn el conjunt dels agricultors de la zona i a finalitats de caràcter
ambiental.
L’adjudicació o cessió de les terres sobrants pot recaure en la Generalitat de Catalunya, en les entitats municipals corresponents, comunitats de regants, associacions de propietaris constituïdes a l’efecte o qualsevol altra entitat que a judici del
Departament competent en matèria d’agricultura i de desenvolupament rural reuneixi les condicions per a la seva òptima gestió, donant preferència als que realitzin
la seva activitat dins el perímetre de la zona de concentració parcel·lària.
21.7 bis. El departament competent en matèria d’agricultura i de desenvolupament rural pot establir convenis de col·laboració amb altres Administracions o entitats amb la finalitat de col·laborar conjuntament en la preparació i execució dels
treballs administratius de reorganització de la propietat i en la elaboració dels estudis i projectes que fossin necessaris, o en el seu finançament.
21.8 bis. Les concentracions de caràcter privat que es presentin a l’Administració
han de contenir una memòria tècnica. Aquesta memòria ha de reflectir la situació
actual de les parcel·les que es vol concentrar i la proposta de reorganització de la
propietat, així com el document de compensació on els interessats mostraran la seva
conformitat expressa a les diferències, entre els valors assignats a les aportacions i
a les adjudicacions que s’hagin fet a cada propietari i la forma adoptada per la seva
compensació, que pot ser una quantia econòmica convinguda o amb part de la superfície de les parcel·les aportades o altres admesa en dret.
En les operacions que es realitzin a l’empara de la concentració privada, incloent també el seu resultat final, no regeixen les normes sobre les unitats mínimes
de conreu.
L’Administració ha de donar suport administratiu a les iniciatives particulars
orientades a l’agrupació de les seves explotacions mitjançant l’assessorament tècnic
i jurídic, la redacció de memòries tècniques, projectes de concentració parcel·lària,
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la posada en marxa del procediment corresponent i la redacció dels nous títols de
propietat.
Esmena 47
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt a l’article 22 que passaria a tenir el següent redactat

22.4. Les parcel·les agrícoles periurbanes que per abandonament ara es troben
cobertes per massa forestal es podran recuperar com a terres agrícoles sense que
sigui necessària la sol·licitud de rompuda de parcel·la forestal.
Esmena 48
GP de Ciutadans
De modificació i addició de l’article 23.1. que passaria a tenir el següent redactat

23.1. Als efectes de la present llei, es consideren com a finques parcel·les agrícoles i ramaderes en desús aquelles que no arribin a assolir almenys el 50% dels rendiments físics mitjans de les explotacions de la comarca on estigui ubicada, comparant els mateixos àmbits productius, sempre que sigui per causes imputables als seus
propietaris o titular de l’explotació agrària.
Els rendiments s’han de quantificar d’acord amb les estadístiques oficials elaborades i publicades pel Departament competent en matèria agrària i desenvolupament
rural.
Les parcel·les subjectes a explotació ecològica poden quedar excloses d’aquest
apartat.
Esmena 49
GP de Ciutadans
De supressió dels punts a i b de l’article 23.2. que passaria a tenir el següent
redactat

a) Parcel·les que tinguin sòls en procés de degradació i sense aplicació de mesures correctores. Es considera que pel manteniment d’una parcel·la agrícola i ramadera en condicions s’han de complir, com a mínim, els criteris de la condicionalitat o
alternativament, el de bones pràctiques agràries.
b) Parcel·les que tinguin sòls on les males pràctiques agràries o usos inconvenients posin en perill collites veïnes, l’aprofitament de les parcel·les confrontants o
el medi natural.
Esmena 50
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra a l’article 23.2. que passaria a tenir el següent
redactat

e) Parcel·les agrícoles periurbanes on el propi estat d’abandonament o els usos
inconvenients suposin un risc d’incendi forestal que afecti el nucli de població o el
medi natural.
Esmena 51
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 23.3. que passaria a tenir el següent
redactat

23.3. En els espais declarats com a espais naturals protegits, les parcel·les que es
demostri que es destinin a usos ambientals i que disposin d’un pla de gestió específic
poden no han de ser declarades com a parcel·les agràries en desús encara que compleixin les condicions assenyalades en els apartats l’apartat 1 i, 2 i 3 d’aquest article.
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Esmena 52
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 24 que passaria a tenir el següent redactat

Per tal de preservar la capacitat productiva del sector agrari, el departament
competent en matèria agrària i desenvolupament rural, en col·laboració amb els Col·
legis Professionals en matèria d’agronomia, l’administració local, i les Organitzacions Empresarials i Professionals Agràries més representatives i la representació del
món cooperatiu agrari, identificarà les zones on sigui probable que hi hagi parcel·les
agrícoles i ramaderes en desús, amb l’objectiu de tenir un inventari de les mateixes
i poder programar les actuacions a portar a terme.
Esmena 53
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del primer paràgraf de l’article 25.1. que passaria a
tenir el següent redactat

25.1. Es crearà un registre a partir de les parcel·les que formin part de l’inventari
al que es refereix l’article 24 i que s’hagin declarat com a parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, que passaran a estar sota la tutela del departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural. Aquest Registre estarà sota la responsabilitat
del departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural.
Esmena 54
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del tercer paràgraf de l’article 25.1. que passaria a
tenir el següent redactat

El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural promourà
l’aprovació en el termini d’un any de sis mesos d’un reglament que regularà el funcionament d’aquest registre.
Esmena 55
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 25.2.a i b que passaria a tenir el següent
redactat

25.2. Les parcel·les identificades com a parcel·les en desús, de les quals no es
pugui identificar el titular, passaran a formar part tant sols de manera provisional
del registre de parcel·les agràries en desús. quedaran sota administració del registre de terres, que podrà signar contractes d’arrendament i de cessió. En el cas que
s’identifiqui el propietari, podrà recuperar la gestió de la parcel·la en les següents
condicions:
a) Si no hi ha contracte de lloguer, al mateix moment. El propietari podrà decidir
si la posa a disposició del registre o bé si la posa en producció ell mateix.
b) Si hi ha contracte de lloguer, quan aquest finalitzi. Si el propietari vol cancel·
lar el contracte de lloguer, haurà d’indemnitzar el llogater per l’import de les inversions que hagi realitzat a la parcel·la.
Esmena 56
GP de Ciutadans
De modificació i addició de l’article 25.3.b. que passaria a tenir el següent
redactat

b) Establir la renda de lloguer anual per cada una de les parcel·les agrícoles i ramaderes en desús que estiguin en disposició de ser arrendades, valoració que s’ajustarà al que estableixi la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de valoracions dels arrendaments rústics.

3.01.02. Proposicions de llei

37

BOPC 263
15 de febrer de 2019

Esmena 57
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 25.3.c. que passaria a tenir el següent
redactat

c) Recollir les sol·licituds de finques parcel·les agrícoles i ramaderes dels interessats.
Esmena 58
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 25.3.e. que passaria a tenir el següent
redactat

e) Establir les condicions que hauran de complir els interessats per accedir a les
finques parcel·les seran fixades per reglament. El reglament regulador i les bases de
cada convocatòria prioritzaran l’adjudicació dels contractes als interessats que reuneixin algun o diversos dels criteris següents:
i. Joves.
ii. Dones.
iii. Persones amb formació reglada en qualsevol àmbit de l’agricultura o la ramadera.
iv. Persones físiques o jurídiques que tinguin com objecte social l’explotació
agrària de la terra i que tinguin la qualificació de prioritàries.
v. Que ja treballin parcel·les a la mínima distància possible de la parcel·la objecte
de la sol·licitud.
Esmena 59
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 25.4. que passaria a tenir el següent
redactat

25.4. El departament competent en matèria d’agricultura i desenvolupament rural incorporarà d’ofici vetllarà per la incorporació al Registre d’aquelles parcel·les
de titularitat pública o sobre les que en tingui la gestió efectiva, de qualsevol nivell
administratiu, que es trobin en desús i n’efectuarà la publicitat pertinent.
Esmena 60
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 27.1. que passaria a tenir el següent
redactat

27.1. Poden comunicar la presumpta existència d’una parcel·la agrària en desús
les persones físiques o jurídiques que siguin agricultors professionals, a títol individual o a través de les organitzacions professionals més representatives, les cooperatives agràries, les persones jurídiques que tinguin com objecte social l’explotació agrària de la terra i les persones membres de col·legis professionals relacionats
amb l’activitat agrària, que ho faran al departament competent en matèria agrària i
desenvolupament rural a les seus dels serveis territorials o a través de la xarxa d’oficines comarcals.
Esmena 61
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 28.1. que passaria a tenir el següent
redactat

28.1. La declaració de parcel·la agrària en desús es produirà mitjançant resolució
dictada pel director general competent en matèria de desenvolupament rural amb fonament en un informe tècnic emès pels serveis del mateix departament per un tècnic
col·legiat competent en matèria agrària i desenvolupament rural. Abans de dictar la
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resolució de declaració de parcel·la agrària en desús, s’ha de donar audiència al titular o titulars de la parcel·la afectada i s’ha d’obrir un període d’informació pública
de l’expedient per un termini de vint dies. Contra la resolució que declari la parcel·la
agrària en desús es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller competent en
matèria agrària i desenvolupament rural.
Esmena 62
GP de Ciutadans
De supressió i addició de l’article 28.2. que passaria a tenir el següent redactat

28.2. Quan una parcel·la s’hagi declarat com a parcel·la agrària en desús passarà a formar part, de manera provisional, del registre de parcel·les agràries en desús,
fet que es comunicarà a la propietat i al titular de l’explotació parcel·la agrària, si
s’escau.
La parcel·la agrària declarada en desús que sigui de titularitat pública segons
l’article 25.4 passarà a formar part de manera definitiva del registre de parcel·les
agràries en desús, i es podrà iniciar el procés d’arrendament o altre fórmula de
cessió d’ús que escaigui.
Esmena 63
GP de Ciutadans
De modificació i addició de l’article 28.5. que passaria a tenir el següent redactat

28.5. L’arrendament forçós que s’estableixi es regeix per la legislació catalana en
matèria d’arrendaments rústics.
L’establiment de l’arrendament forçós d’una parcel·la es farà a través del corresponent procediment d’expropiació forçosa, el qual s’ha d’ajustar al que estableix legislació en dita matèria.
És Administració expropiant la Generalitat de Catalunya, per mitjà del departament competent en matèria d’agricultura i desenvolupament rural.
Esmena 64
GP de Ciutadans
De modificació i addició de la disposició transitòria que passaria a tenir el
següent redactat

Disposició transitòria
Les prescripcions contingudes en el Títol segon d’aquesta Llei, excepte les de la
lletra j) de l’article 11, tindran efectes des de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’aprovació definitiva del Pla territorial agrari
de Catalunya o dels plans territorials agraris específics que corresponguin.
Esmena 65
GP de Ciutadans
D’addició d’una disposició addicional primera que passaria a tenir el següent
redactat

Disposició addicional primera
En relació a la consideració d’Espai d’Alt Valor Agrari. En el termini de sis mesos, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural elaborarà una Directriu Tècnica de base que
permeti l’adequada ponderació dels diferents factors caracteritzadors dels espais
agraris indicats a l’apartat 6.2.1. a fi de fixar com a Espai d’Alt Valor Agrari tot
aquell que superi el percentil 80 del conjunt d’espais agraris de Catalunya.
A tal efecte el departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural
comptarà amb la col·laboració dels col·legis professionals d’agronomia, les organitzacions empresarials i professionals agràries i la representació del món cooperatiu,
mitjançant un procés participatiu i transparent que caldrà revisar cada cinc anys.
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Esmena 66
GP de Ciutadans
D’addició d’una disposició addicional segona que passaria a tenir el següent
redactat

Disposició addicional segona
El Govern, en el termini de sis mesos i abans de l’aprovació de la Directriu Tècnica per a la qualificació dels Espais d’Alt Valor Agrari, establirà per Llei el nivell jeràrquic a establir entre els planejaments urbanístics i els Plans Territorials
Agraris. Mentre no es publiqui aquesta disposició, prevaldran els Plans Territorials
Agraris.
Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, GP Cs

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (del 18.02.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 29136; 29385; 29547).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 19.02.2019 al 21.02.2019).
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29137; 29384).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 19.02.2019 al 21.02.2019).
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.
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Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 29138; 29386; 29548).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 19.02.2019; 10:30 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-00533/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 28916 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 13.02.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 28916)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació refosa dels punts 1 i 2 en un

únic punt
1. Continuar la feina entre el Departament de Justícia i el Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda –i en particular, amb la Direcció General
del Patrimoni de la Generalitat–, i continuar impulsant i compartint plantejaments
i alternatives de solució urbanística amb l’Ajuntament de Tarragona que permetin
confluir l’interès de ciutat i l’interès de l’administració de justícia amb la finalitat
d’aconseguir el fons pressupostari adequat que permeti que el Fòrum de la Justícia
de Tarragona sigui una realitat.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
D’addició d’un nou punt

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar un
informe econòmic-financer sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial de Tarragona, amb diferents vies de finançament que permetin que pugui iniciar-se el projecte del mateix.
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Proposta de resolució de rebuig a la detenció d’estudiants marxistes
i de sindicalistes a la Xina
250-00539/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 28914 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 08.02.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 28914)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
D’addició d’un nou punt

1. Condemnar qualsevol vulneració de drets i llibertats que tinguin lloc arreu del
món, siguin detencions o empresonaments preventius no justificats.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

2. Mostrar el seu rebuig a les detencions de desenes d’estudiants pertanyents a
les societats universitàries marxistes i a organitzacions sindicals, duta a terme durant els darrers mesos a la Xina, i reclamar-ne el seu immediat alliberament.

Proposta de resolució sobre el Programa de protecció de defensors i
defensores dels drets humans
250-00546/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 28913 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 08.02.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 28913)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
D’addició

2. Fer les gestions i previsions necessàries per tal d’ampliar el nombre de places
que s’ofereixen en el marc del Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans (PCPDDH) per als defensors i defensores dels Drets Humans
a un nombre mínim de 12 a partir de l’edició corresponent a l’any 2019, en funció de
la dotació pressupostària.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de formació per als
funcionaris interins de l’Administració de justícia
250-00554/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 28915 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 13.02.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 28915)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

1. Continuar implementant el currículum formatiu destinat al personal funcionari que imparteix el Centre d’Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada (CEJFE)
mitjançant cursos de formació inicial per a personal de nou accés, així com cursos
de formació, d’especialització o reciclatge professional per jurisdiccions, destinats
exclusivament al personal interí.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

2. Continuar treballant per la implementació del nou model de formació establert a l’Ordre JUS/141/2017, de 5 de juliol i la Resolució JUS/1755/2017, de 19 de
juliol, que preveu una formació especialitzada en jurisdiccions o àmbits funcionals
dirigida al personal interí al servei de l’Administració de Justícia dels cossos de gestió, tramitació i auxili judicial mitjançant els cursos del Centre d’Estudis Jurídics i
de Formació Especialitzada, que actualment està organitzant sessions formatives a
nivell provincial.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació

3. Continuar garantint l’accés als cursos de formació per al personal interí, tant
als cursos específics destinats a interins, com a qualsevol curs dirigit al personal
funcionari que presta serveis l’Administració de Justícia.

Proposta de resolució sobre l’equiparació laboral i retributiva dels
docents del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional al
Cos de Professors d’Ensenyament Secundari
250-00561/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29147; 29391).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de places d’anglès de
l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans
250-00562/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29148; 29392).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgència al
CAP Gavà 1 i la reobertura del dispensari de salut al barri de Gavà
Mar
250-00563/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29149; 29393).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de diversos parcs de
bombers
250-00564/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29394).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura mòbil de
qualitat a l’Alt Pirineu i Aran
250-00565/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29150; 29395).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les actualitzacions de les causes
mèdiques d’exclusió en l’accés a les ofertes públiques d’ocupació
250-00566/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29151; 29396).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la demanda d’un mapa inventari de
recursos sanitaris assistencials de Catalunya
250-00567/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29152; 29397).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la
Publicitat Institucional
250-00568/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29153; 29398).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els drets dels treballadors de la llar
250-00569/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29154; 29399).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la neutralitat de l’Administració
perquè el Cos de Mossos d’Esquadra pugui actuar sense pressions
polítiques i de conformitat amb l’Estatut i la Constitució
250-00570/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29400).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la qualificació del
deute de la Generalitat
250-00571/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29401).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els efectes econòmics que tenen per al
teixit empresarial les jornades de protesta
250-00572/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29402).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la destinació del 0,7%
dels ingressos propis no condicionats a polítiques públiques de
cooperació internacional
250-00573/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29155; 29403).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la transmissió a les estacions
receptores de molt alta tensió d’Ifercat de la línia 9 del metro a
Transports Metropolitans de Barcelona
250-00574/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29156; 29404).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impacte de la contaminació acústica
del projecte BRAIN a Argentona, Òrrius i Vilanova del Vallès
250-00575/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29157; 29406).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica
policial de Premià de Mar per a garantir la seguretat ciutadana
250-00576/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29405).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats i la
construcció d’un edifici definitiu per a l’Escola Ponent de Tarragona
250-00577/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29407).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’al·lergologia de l’Hospital de
Figueres
250-00578/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29408).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria a la Jonquera
250-00579/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29409).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió de la política comercial del
teixit econòmic
250-00580/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29410).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la lluita contra el virus de la
immunodeficiència humana
250-00581/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29411).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació del projecte de
pressupostos de la Generalitat al Parlament i als grups parlamentaris
250-00582/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29414).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del poble gitano de
Catalunya
250-00583/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29158; 29415).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica
policial d’Arenys de Mar per a garantir la seguretat ciutadana
250-00584/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29416).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica
policial de Mataró per a garantir la seguretat ciutadana
250-00585/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29412).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el fons de liquiditat autonòmic
250-00586/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29159; 29413).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció residencial i
d’atenció diürna
250-00587/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29160; 29420).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el record de les persones
desaparegudes
250-00588/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29161; 29419).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reglament dels centres d’acollida
d’animals abandonats
250-00589/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29417).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ús del programari lliure a les
administracions públiques
250-00590/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29418).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució

49

BOPC 263
15 de febrer de 2019

Proposta de resolució sobre l’impuls del centre Arts Santa Mònica
com a centre pluridisciplinari de creació contemporània
250-00591/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29421).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Institut
Escola Francesc Cambó i Batlle, de Verges
250-00592/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29422).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’andanes en el
projecte de la nova estació d’autobusos de Lleida
250-00593/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29426).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el foment de la lectura en els centres
docents
250-00595/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29423).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’enllumenat públic en un
tram de la carretera GI-600 al pas per Blanes
250-00596/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29424).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una escola d’educació
especial a la Selva
250-00597/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29425).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa del programa de
cooperació interterritorial de campus transnacionals
250-00598/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29427).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de
treball i seguretat dels operadors jurídics a l’edifici dels jutjats de
Sabadell
250-00599/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29428).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la priorització dels recursos per a
l’atenció i la cura dels menors no acompanyats
250-00600/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29429).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el rebuig a la modificació dels dies
festius en la funció pública per motius ideològics
250-00601/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29431).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució

51

BOPC 263
15 de febrer de 2019

Proposta de resolució sobre l’ús indegut dels símbols de la
Generalitat
250-00602/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29430).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la potenciació i l’ampliació del projecte
«Cases de la música» a tot Catalunya
250-00603/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29432).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la celebració del vuitantè aniversari de
la Retirada
250-00604/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29162; 29433).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció als infants i adolescents que
han estat víctimes del tràfic d’éssers humans
250-00605/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP CatECP (reg. 29163; 29434; 29671).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i adolescents
víctimes d’abús sexual
250-00606/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29164; 29435).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució

52

BOPC 263
15 de febrer de 2019

Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil
250-00607/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29436).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil
en l’àmbit de la salut
250-00608/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29437).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació de la matrícula ordinària
de la modalitat presencial de les escoles oficials d’idiomes
250-00609/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29438).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Programa Educatiu Escoles Rainbow
250-00610/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29165; 29439).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació del tren hotel GranadaBarcelona
250-00611/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29166; 29440).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les necessitats del barri de la Mina de
Sant Adrià de Besòs
250-00612/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29167; 29441).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la figura dels passadors del riu Besòs
250-00613/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29168; 29442).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per
a estudiar l’equiparació retributiva entre el Cos dels Mossos
d’Esquadra i altres col·lectius especials de la Generalitat
250-00614/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29169; 29443).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa, el reconeixement, l’estudi, la
preservació i la difusió de l’arquitectura popular de pedra seca
250-00615/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29170; 29445).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00616/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 29171; 29444).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.
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4.

Informació

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

Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
4.70.01.

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller
d’Economia i Hisenda
330-00074/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 29489 / Coneixement: 13.02.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, des del dia 12 de febrer fins al 14 de febrer de 2019, mentre romangui
fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.
Cordialment,
Barcelona, 7 de febrer de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 32/2019, de 7 de febrer, d’encàrrec del despatx del conseller
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda des del dia 12 de febrer fins al 14 de febrer de
2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7808, del 12 de febrer de 2019.

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat
per la consellera de la Presidència i pel vicepresident del Govern i
conseller d’Economia i Hisenda
330-00075/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 29490 / Coneixement: 13.02.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte
que durant la meva absència, des del dia 11 fins al dia 13 de febrer de 2019, mentre
romangui fora de Catalunya, exerciran la suplència en l’exercici de les funcions de la

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx

55

BOPC 263
15 de febrer de 2019

Presidència la consellera de la Presidència, els dies 11 i 12 de febrer; i el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, el dia 13 de febrer.
Cordialment,
Barcelona, 11 de febrer de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 33/2019, d’11 de febrer, pel qual es determinen les persones
que exerciran la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l’exercici
de les seves funcions, des del dia 11 fins al dia 13 de febrer de 2019, mentre romangui
fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7807A, de l’11 de febrer de 2019.

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la
consellera de la Presidència
330-00076/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 29491 / Coneixement: 13.02.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, els dies 11 i 12 de
febrer de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del
seu Departament la consellera de la Presidència.
Cordialment,
Barcelona, 11 de febrer de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
Per suplència (Decret 33/2019, d’11 de febrer. DOGC núm. 7807A, d’11.02.2019),
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència
N. de la r.: El Decret 34/2019, d’11 de febrer, d’encàrrec del despatx del conseller
de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la Presidència els dies 11 i 12 de febrer
de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7808A, del 12 de
febrer de 2019.

Encàrrec del despatx de la consellera de Justícia a la consellera
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
330-00077/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 29492 / Coneixement: 13.02.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos
compte que durant l’absència de la consellera de Justícia, els dies 11 i 12 de febrer
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de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Cordialment,
Barcelona, 11 de febrer de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
Per suplència (Decret 33/2019, d’11 de febrer. DOGC núm. 7807A, d’11.02.2019),
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència
N. de la r.: El Decret 35/2019, d’11 de febrer, d’encàrrec del despatx de la consellera de Justícia a la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, els dies
11 i 12 de febrer de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC
7808A, del 12 de febrer de 2019.

4.90.

Règim interior

4.90.05.

Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període pressupostari
del 2019
231-00002/12
PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 5 de febrer de 2019, d’acord amb l’article 37.5 del Reglament, acorda de proposar al Ple la designació d’Antonio Espinosa
Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans, de Narcís Clara Lloret, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i de Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari Republicà, com a diputats interventors per al període pressupostari del 2019
(tram. 231-00002/12).
Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

4.90.15.

Contractació i encàrrecs de gestió

Contractació relativa a la renovació de les instal·lacions audiovisuals
del Saló de Sessions i les altres sales del Parlament de Catalunya per
a poder emetre i difondre el senyal audiovisual en alta definició
620-00009/11
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Anunci

pel qual es fa pública la formalització de la contractació relativa a la renovació
de les instal·lacions audiovisuals del Saló de Sessions i les altres sales del Parlament
de Catalunya per a poder emetre i difondre el senyal audiovisual en alta definició
(PARLC-2019-00002)
D’acord amb el que estableix la clàusula 38.11 del plec de clàusules administratives de la contractació relativa a la renovació de les instal·lacions audiovisuals del
4.90.05. Pressupost del Parlament
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Saló de Sessions i les altres sales del Parlament de Catalunya per a poder emetre i
difondre el senyal audiovisual en alta definició, es fa pública la formalització d’aquest contracte.
1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya.
2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte:
– Lot 1: Subministrament i instal·lació de nous equips audiovisuals del Saló de
Sessions i de la resta de sales per a produir, realitzar, transportar i distribuir el senyal institucional de televisió en alta definició.
CPV: 51310000-8
– Lot 2: Obra civil per a adequar els espais de l’Àrea de l’Audiovisual i la resta
d’espais afectats per la migració del senyal institucional de televisió a l’alta definició.
CPV: 45200000-9
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: sí.
4. Termes del contracte
4.1. Lot 1: Subministrament i instal·lació de nous equips audiovisuals del Saló de
Sessions i de la resta de sales per a produir, realitzar, transportar i distribuir el senyal institucional de televisió en alta definició.
a) Empresa adjudicatària: Telefónica Servicios Audiovisuales, SAU.
b) Import del contracte: 2.010.239,74 euros (IVA no inclòs) per als deu mesos de
durada del contracte.
c) Data de formalització del contracte: 31 de gener de 2019.
4.2. Lot 2: Obra civil per a adequar els espais de l’Àrea de l’Audiovisual i la resta
d’espais afectats per la migració del senyal institucional de televisió a l’alta definició.
a) Empresa adjudicatària: Eurocatalana Obres i Serveis, SL.
b) Import del contracte: 632.484,32 euros (IVA no inclòs) per als deu mesos de
durada del contracte.
c) Data de formalització del contracte: 30 de gener de 2019.
5. Data d’enviament de l’anunci al DOUE
La data d’enviament de l’anunci al DOUE és el 4 de febrer de 2019.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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