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DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 16, tinguda el 
10.10.2022, DSPC-C 415.
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DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ
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REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Infància en la sessió 9, tinguda l’11.10.2022, 
DSPC-C 417.

Proposta de resolució sobre la protecció dels menors davant 
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

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

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA

A la presidència del Parlament
La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 11 d’octubre de 

2022, ha estudiat el text del Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-
2028 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Cata-
lunya (tram. 200-00008/13), i l’informe de la ponència.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del Par-
lament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir 
el dictamen següent: 

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

Preàmbul
L’article 135 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la 

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

El Pla estadístic de Catalunya per al període comprès entre el 2023 i el 2028 és 
el setè que aprova el Parlament, després dels plans estadístics per als períodes del 
1992 al 1995, del 1997 al 2000, del 2001 al 2004, del 2006 al 2009, del 2011 al 2014 
i del 2017 al 2020, algunes vigències dels quals s’han prorrogat quan les circums-
tàncies ho han aconsellat.

Aquest pla estadístic s’inspira en les disposicions del Reglament (CE) 223/2009 
del Parlament Europeu i del Consell, de l’11 de març, relatiu a l’estadística europea, 
modificat pel Reglament (UE) 2015/759 del Parlament Europeu i del Consell, del 
29 d’abril; en la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al 
Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions «Una estratègia euro-
pea de dades» (COM/2020/66 final), i en els àmbits temàtics preferents integrats en 
el Programa estadístic europeu 2021-2027, recollit en el Reglament (UE) 2021/690 
del Parlament Europeu i del Consell, del 28 d’abril, pel qual s’estableix un programa 
per al mercat interior, la competitivitat de les empreses, incloses les petites i mitja-
nes empreses, l’àmbit dels vegetals, animals, aliments i pinsos, i les estadístiques 
europees (Programa per al mercat únic), i es deroguen els reglaments (UE) 99/2013, 
(UE) 1287/2013, (UE) 254/2014 i (UE) 652/2014. Així mateix, el Pla estadístic 
aprofundeix en els reptes suscitats pels principis del Codi de bones pràctiques de 
les estadístiques europees, publicat en la Comunicació de la Comissió al Parlament 
Europeu i al Consell relativa a la independència, la integritat i la responsabilitat de 
les autoritats estadístiques dels estats membres i de la Comunitat (COM/2005/217 
final), revisat pel Comitè del Sistema Estadístic Europeu el 16 de novembre de 2017.
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D’acord amb la legislació estadística, el Pla estadístic ha de contenir els objec-
tius generals i específics de les activitats estadístiques previstes, la col·laboració ins-
titucional en matèria estadística i els criteris i les prioritats per a executar-lo. Amb 
aquesta finalitat, aquesta llei vol potenciar el paper i la qualitat de l’estadística ofi-
cial i convertir l’Institut d’Estadística de Catalunya en el centre estratègic d’infor-
mació també al servei de la recerca científica i l’avaluació de les polítiques públiques 
per mitjà de la integració i la reutilització eficient de les dades que el Sistema Esta-
dístic de Catalunya genera i de les quals disposa, en el marc de la interoperabilitat i 
el govern de les dades de l’administració digital de Catalunya. La necessitat d’ade-
quar l’estadística oficial per a satisfer la demanda d’informació social, econòmica, 
demogràfica i mediambiental es vol fer compatible amb la reducció de la càrrega de 
resposta de les unitats informants per mitjà de l’ús intensiu de les dades de les quals 
disposen les administracions públiques, la utilització de noves fonts d’informació de  
titularitat privada i l’aplicació d’innovacions metodològiques en el tractament  
de dades.

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

A fi de garantir la consecució dels objectius del Pla estadístic, aquesta llei esta-
bleix noves funcions, atribucions i exigències de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
i de la resta d’actors implicats en la producció i difusió d’estadístiques oficials, com 
ara l’homogeneïtzació estadística de les dades de les quals disposa l’Administració 
de la Generalitat i el seu sector públic en el marc de l’administració digital catala-
na, l’establiment dels requisits tècnics per a la tramitació d’expedients de creació, 
modificació o supressió de fitxers, arxius i registres administratius, l’ampliació i 
l’aprofundiment de directrius tècniques per a elaborar i difondre estadístiques ofi-
cials i l’elaboració d’estadístiques de caràcter experimental basades principalment 
en l’aprofitament de dades massives de titularitat pública o privada.

D’altra banda, totes les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalu-
nya han d’adequar llurs actuacions estadístiques a les disposicions que estableix la 
Llei 23/1998, al Pla estadístic de Catalunya i als programes anuals que el desenvolu-
pen, i també al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 
27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Direc-
tiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), a la Llei orgànica 3/2018, 
del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i a 
tota la legislació que es dicti sobre aquestes matèries. Així mateix, també han d’ob-
servar totes les directrius tècniques sobre l’elaboració de les estadístiques oficials 
que estableix progressivament l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Finalment, en l’àmbit de la difusió, el Pla estadístic potencia les estadístiques en 
format de dades obertes, en forma de fitxers de dades, microdades i per mitjà d’in-
terfícies de programació d’aplicacions per a desenvolupadors a fi de millorar la di-
fusió de les estadístiques oficials.

Aquesta llei s’estructura en quaranta articles –distribuïts en dos títols–, una dis-
posició derogatòria, una disposició final i un annex.

El títol I, que consta de vint-i-nou articles distribuïts en quatre capítols, conté les 
disposicions generals relatives al Pla estadístic de Catalunya 2023-2028.
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El capítol I defineix el Pla estadístic de Catalunya i estableix el període de vigèn-
cia del Pla estadístic 2023-2028.

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

El capítol III estableix els termes principals referents al marc de col·laboració 
institucional en l’execució del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028, en què s’in-
clouen les relacions entre institucions i òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya i 
també les relacions amb altres entitats i organismes, per a desenvolupar els objectius 
del Pla estadístic.

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

El títol II, que consta d’onze articles, modifica la Llei d’estadística de Catalunya 
aprovada l’any 1998, amb l’objectiu d’introduir els preceptes que possibilitin el com-
pliment dels objectius que defineix el nou Pla estadístic i amb una vocació de per-
manència que no s’aconseguiria si s’introduís únicament en la Llei del Pla estadístic 
de Catalunya 2023-2028 per raó de la seva limitada vigència temporal. A més, s’in-
trodueixen alguns canvis que superen certes disfuncions observades en el transcurs 
de la vigència del Pla estadístic 2017-2020 i en milloren l’aplicació, i s’actualitzen 
algunes referències normatives i l’import de les sancions per la comissió d’infrac-
cions en matèria estadística.

Per aquest motiu, es modifiquen tretze articles de la Llei 23/1998, concretament 
l’1, el 9, el 10 bis, el 17, el 18, el 20, el 21, el 22 bis, el 23, el 41, el 43, el 60, el 61 i 
part de la disposició final. De totes les modificacions introduïdes, cal destacar-ne 
dues: en primer lloc, s’ha ampliat el termini de vigència del Pla a un període de sis 
anys, d’acord amb l’horitzó temporal del Programa estadístic europeu i del marc 
financer plurianual per al període del 2021 al 2027 i de la majoria dels plans estra-
tègics dels sistemes estadístics de referència, per a adequar-lo al període de madu-
ració que requereix la naturalesa d’alguns objectius estratègics que incorpora el Pla, 
tenint presents els costos organitzatius i burocràtics que comporta la seva proposta  
i tramitació, i, en segon lloc, per a agilitar les relacions de col·laboració entre les ins-
titucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya i reduir el temps d’elabora-
ció de l’estadística oficial, s’obre a tot el Sistema l’accés a les dades administratives 
i estadístiques amb finalitats estadístiques.

La disposició derogatòria deroga expressament la Llei 5/2016, del 23 de desem-
bre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, 
d’estadística de Catalunya, i els articles 19 i 22 de la Llei 23/1998.

La disposició final estableix la data d’entrada en vigor de la norma, que és l’1 
de gener del 2023 atenent el període de vigència del Pla estadístic, que es basa en 
l’agregació d’anys naturals, la periodicitat de la programació i l’execució de les es-
tadístiques oficials.

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



BOPC 405
14 d’octubre de 2022

3.01.01. Projectes de llei 10

Títol I. Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 

Capítol I. Disposicions generals 

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

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

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

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

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

el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, que comprenen l’entorn 
institucional, els processos estadístics, la producció estadística i la conformitat amb 
el secret estadístic, i també la comunicació «Una estratègia europea de dades» i les 
directives europees que hi estan relacionades.

Capítol II. Objectius generals 

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

tucions i els òrgans que constitueixen el Sistema Estadístic de Catalunya per a ga-
rantir la qualitat de la producció i la difusió de l’estadística oficial, d’acord amb els 
principis del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees i amb el que 
estableixen els articles 5 a 8.

b) Millorar i ampliar la qualitat i l’abast de la informació estadística generada 
pel Sistema Estadístic de Catalunya tenint en compte el Programa estadístic europeu 
2021-2027, la utilització de noves fonts d’informació, la creació de nous productes 
estadístics i l’aplicació d’innovacions metodològiques, d’acord amb el que establei-
xen els articles 9 a 14.

c) Establir el marc institucional i operatiu per a l’aprofitament eficient de la infor-
mació disponible en l’Administració de la Generalitat i en la resta d’administracions 
públiques de Catalunya per a elaborar les estadístiques oficials a càrrec del Sistema 
Estadístic de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 15 a 17.

d) Facilitar l’accés a les dades de què disposa el Sistema Estadístic de Catalu-
nya, i llur utilització, amb finalitats de recerca i d’avaluació de polítiques públiques 
i establir acords amb altres administracions públiques amb aquesta finalitat, d’acord 
amb el que estableixen els articles 18 a 21.

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

l’article 4.a es concreta en els articles 6 a 8, per mitjà de les accions següents: 
a) Definir la naturalesa i les atribucions de les institucions i els òrgans que inter-

venen en l’execució de les activitats estadístiques oficials.
b) Elaborar directrius tècniques que permetin d’implantar estàndards metodolò-

gics i de bones pràctiques en les actuacions de l’estadística oficial per a garantir la 
qualitat i la comparabilitat dels seus processos de producció i difusió.

c) Constituir sistemes de seguiment i avaluació que permetin valorar el grau 
d’implantació i compliment de les directrius tècniques i analitzar llur contribució al 
millorament de la qualitat de la informació estadística elaborada pel Sistema Esta-
dístic de Catalunya.
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Article 6. Naturalesa i atribucions de les institucions i els òrgans  
que duen a terme les activitats estadístiques d’interès de la Generalitat 
1. A fi de precisar la naturalesa i les atribucions de les institucions i els òrgans 

que intervenen en l’execució de les activitats de l’estadística oficial i ajustar llurs res-
ponsabilitats dins del Sistema Estadístic de Catalunya, s’entén per òrgan estadístic 
la unitat administrativa o orgànica amb atribucions estadístiques que forma part del 
Sistema i que és encarregada de les actuacions estadístiques que li encomana el Pla 
estadístic i els programes anuals d’actuació estadística que el despleguen. Quan la 
seva institució titular actua en qualitat d’organisme responsable d’acord amb la defi-
nició de l’apartat 2, l’òrgan estadístic es responsabilitza d’aplicar adequadament les 
normes i directrius del Sistema Estadístic de Catalunya per al disseny i l’execució 
íntegres de l’actuació estadística encomanada d’acord amb el deure del secret esta-
dístic en els termes que estableixen la Llei 23/1998 i les normes que la despleguen  
i d’acord amb les exigències de la legislació sobre protecció de dades personals.

2. En l’execució de les actuacions incloses en els programes anuals d’actuació es-
tadística, els tipus d’organisme en funció de llur implicació són els següents: 

a) Organisme responsable: la institució titular dels òrgans estadístics, definits en 
l’apartat 1, que s’encarrega d’executar i difondre l’actuació estadística encomanada. 
Cada organisme responsable nomena un únic interlocutor tècnic en matèria estadís-
tica amb l’Institut d’Estadística de Catalunya, que és l’òrgan estadístic responsable 
de la coordinació i la gestió del Sistema Estadístic de Catalunya.

b) Organisme participant: la institució pública o privada que subministra a l’òr-
gan estadístic que duu a terme l’actuació estadística dades a les quals aquest no té 
accés o aporta recursos econòmics o personals per a fer l’actuació estadística al llarg 
de la seva execució o en alguna de les fases.

Article 7. Directrius tècniques per a l’elaboració d’estadística oficial 
1. En el decurs del període de vigència del Pla estadístic de Catalunya 2023-

2028, s’han de completar i actualitzar les normes i els requisits tècnics aplicables a 
l’estadística oficial per mitjà de l’elaboració d’un conjunt de directrius tècniques per 
a implantar estàndards metodològics i de bones pràctiques en les operacions de l’es-
tadística oficial, de manera que es garanteixi la qualitat i la comparabilitat dels seus 
processos de producció i difusió.

2. L’Institut d’Estadística de Catalunya es responsabilitza del disseny i l’execució 
del conjunt de directrius tècniques en les activitats de producció i difusió a càrrec del 
Sistema Estadístic de Catalunya, amb la consulta prèvia al Consell Rector del Siste-
ma Estadístic de Catalunya i amb l’assessorament del Consell Català d’Estadística.

3. Les directrius tècniques que siguin de compliment obligatori per a les insti-
tucions i els òrgans integrats en el Sistema Estadístic de Catalunya en l’exercici de 
les activitats estadístiques encomanades són objecte de regulació normativa. Per tal 
d’assegurar-ne al màxim l’eficàcia, també cal observar íntegrament els mecanismes 
de seguiment i control que estableix l’article 8.

4. Les directrius tècniques es publiquen en l’extranet del Sistema Estadístic de 
Catalunya.

5. L’abast i el contingut de les directrius a què fa referència l’apartat 1 tenen com 
a objectiu potenciar i impulsar d’una manera prioritària les accions següents: 

a) L’ús de les classificacions estadístiques, nomenclatures estadístiques i varia-
bles estandarditzades.

b) L’ús dels codis territorials normalitzats als efectes estadístics i llur implemen-
tació en mapes.

c) La implementació i l’ús de les metadades de procés, metadades de referència  
i metadades estructurals aplicables a totes les actuacions estadístiques.

d) L’adopció dels principals estàndards metodològics en la producció de les ac-
tuacions estadístiques.
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e) L’adopció dels principals estàndards sobre difusió de resultats estadístics: ca-
lendaris de difusió, apartat específic per a l’estadística oficial en el mapa web, for-
mats per a la reutilització de dades i accessibilitat i descàrrega eficient d’informació 
estadística.

Article 8. Seguiment i avaluació del compliment de les directrius 
tècniques 
1. Correspon a l’Institut d’Estadística de Catalunya fer el seguiment i l’avaluació 

periòdica del compliment del conjunt de directrius tècniques amb l’objectiu d’asse-
gurar-ne la qualitat en l’execució de les estadístiques.

2. Els òrgans estadístics que integren el Sistema Estadístic de Catalunya han de 
proporcionar la informació que l’Institut d’Estadística de Catalunya els requereixi 
perquè aquest elabori els informes de compliment dels programes anuals d’actuació 
estadística.

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

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

b) L’estat actualitzat de la documentació tècnica del procés de producció esta-
dística.

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

d) Una anàlisi de la demanda de la informació estadística i del grau de satisfac-
ció dels usuaris.

e) Les propostes de millorament de la qualitat que es considerin necessàries.
f) Una anàlisi de les mesures de qualitat aplicades.
4. L’Institut d’Estadística de Catalunya ha de retre comptes anualment dels re-

sultats del sistema de seguiment i avaluació de les directrius tècniques davant els 
òrgans col·legiats pertinents.

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

l’article 4.b es concreta en els articles 10 a 14, per mitjà de les accions següents: 
a) Desplegar estadístiques experimentals públiques de caràcter innovador i a càr-

rec del Sistema Estadístic de Catalunya.
b) Elaborar i difondre les estadístiques oficials amb la màxima desagregació con-

ceptual i territorial possible.
c) Incorporar informació provinent de les bases de dades massives de titularitat 

pública i privada per a elaborar les estadístiques oficials.
d) Incorporar preferentment les línies temàtiques prioritàries de l’estadística eu-

ropea.
e) Actualitzar l’estructura i la composició del conjunt d’àmbits i subàmbits d’acti-

vitat estadística relacionats amb la producció d’estadístiques oficials que recullen les 
actuacions estadístiques a càrrec del Sistema Estadístic de Catalunya en el decurs 
del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028.

Article 10. Incorporació de les estadístiques experimentals públiques 
1. A fi de millorar la rellevància, l’oportunitat i l’eficiència de l’estadística ofi-

cial, s’impulsa l’experimentació en mètodes de la ciència de les dades aplicada a la 
recollida, el processament i la difusió de les dades i als resultats estadístics. Les ac-
tuacions estadístiques que en resulten reben la denominació d’estadístiques experi-
mentals públiques i es defineixen com les activitats que presenten característiques 
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innovadores en la metodologia, la diversitat de fonts d’informació o la modalitat de 
difusió.

2. L’objectiu preferent de les estadístiques experimentals públiques és explotar 
noves fonts de dades digitals, especialment en les noves estadístiques, en temps qua-
si real i amb algorismes fiables, i també aprofitar el potencial de les dades massives 
disponibles per a ampliar i millorar l’abast de la producció estadística oficial.

3. El programa anual d’actuacions estadístiques ha de recollir les estadístiques 
experimentals públiques i especificar-ne l’objecte, les fonts d’informació que s’em-
pren i el tipus de resultats que es preveu obtenir. Les normes i les directrius en ma-
tèria de difusió de resultats estadístics oficials no són aplicables a les estadístiques 
experimentals públiques mentre tinguin la condició d’experimentals.

Article 11. Màxima desagregació i granularitat de les estadístiques 
oficials
Les estadístiques d’interès de la Generalitat han de tenir la màxima desagregació 

territorial i conceptual possible dels resultats dins els límits de la fiabilitat tècnica  
i la confidencialitat de les dades individuals.

a) Les accions que fixa el Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 amb relació a 
la desagregació territorial de les dades han d’observar les directrius i les recomana-
cions següents: 

1r. Qualsevol directori o conjunt de dades integrat ha de tenir la màxima granu-
laritat espacial possible i ha d’incorporar les adreces de les microdades i les coor-
denades del fenomen.

2n. Les estadístiques han d’aportar informació sobre els territoris de reduïda 
població, el món rural o els àmbits de muntanya sempre que sigui possible tècnica-
ment. Es recomana que la informació territorial que s’incorpori a les estadístiques 
inclogui sistemàticament variables de classificació relatives al grau de poblament del 
territori, com ara la dimensió del municipi i el grau d’urbanització d’acord amb les 
directrius tècniques que estableixi l’Institut d’Estadística de Catalunya.

3r. S’ha de produir informació estadística inframunicipal per tal d’estudiar els 
fenòmens de segregació espacial i les dinàmiques urbanes a l’interior dels municipis 
i dels territoris metropolitans. Es recomana potenciar la informació estadística in-
framunicipal i la definició i el càlcul d’indicadors territorials inframunicipals.

4t. La producció d’estadístiques territorials ha d’anar acompanyada de llur difu-
sió per mitjà de mapes i eines cartogràfiques interactives. Per a visualitzar i analitzar 
les dades estadístiques espacials s’han d’emprar els codis territorials estandarditzats 
i les geometries associades.

5è. En la difusió de les dades estadístiques amb informació geogràfica associa-
da és especialment rellevant la preservació del secret estadístic, per a la qual cosa 
es recomana prioritzar l’aplicació de mètodes d’agregació espacial en la difusió de 
dades geocodificades.

6è. El Registre estadístic de territori és la base estadística territorial del Sistema 
Estadístic de Catalunya i s’ha de constituir com el nucli que integra les adreces de 
totes les unitats estadístiques georeferenciades que tractin els seus òrgans estadístics 
i tots els elements necessaris per a l’elaboració de les estadístiques geoespacials en 
un sistema de dades georeferenciades. Aquest registre estadístic modelitza les adre-
ces horitzontals i verticals, les divisions administratives i altres entitats del territori.

b) A fi de proporcionar informació nova sobre el grau d’igualtat en la societat ca-
talana i aportar les dades necessàries per a abordar les principals polítiques socials 
i d’igualtat, les accions que fixa el Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 han d’ob-
servar les directrius i les recomanacions següents sobre la transversalitat de gènere 
i la perspectiva interseccional: 

1r. Les estadístiques oficials han d’incloure la perspectiva de gènere, per a la qual 
cosa han de tenir les característiques següents: 
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– Les dades s’han de recopilar i presentar per sexe com a classificació principal 
i general.

– Les dades han de fer visibles problemes de gènere.
– Les dades s’han de basar en conceptes i definicions que reflecteixin adequada-

ment la diversitat de dones i homes i recullin tots els aspectes de llur vida.
– Els mètodes de recollida de dades han de tenir en compte els estereotips i els 

aspectes socials i culturals, que poden induir a un biaix de gènere en les dades.
2n. Les estadístiques oficials han de tenir en compte la perspectiva intergene-

racional recopilant i presentant la informació estadística per edats, amb el màxim 
nivell de desagregació tècnicament possible, per a fer visible l’experiència de les di-
verses generacions en la societat.

3r. Les estadístiques oficials han d’incorporar, si és tècnicament possible i tenint 
en compte la normativa sobre protecció de dades personals i el risc de revelació del 
secret estadístic, l’enfocament interseccional de la realitat de les persones, amb la 
inclusió de variables com el nivell formatiu, la situació de pobresa, el tipus de llar, 
la discapacitat si s’escau, el país de naixement, la nacionalitat i el lloc de residència, 
a més de les variables sobre sexe i edat, per a incloure les experiències de persones 
de grups de població que poden presentar vulnerabilitats específiques.

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

tes per a elaborar estadístiques oficials, s’ha d’impulsar l’accés a la informació pro-
vinent de les bases de dades massives de què disposen les entitats privades, i el seu 
tractament.

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

a) Habilitar l’accés a dades privades i el tractament d’aquestes dades als òrgans 
estadístics del Sistema Estadístic de Catalunya que ho requereixin per a portar a ter-
me les activitats estadístiques que tinguin encomanades.

b) Regular els aspectes relatius a l’obligatorietat de subministrar dades privades, 
les fórmules de compensacions eventuals, la preservació de la confidencialitat i els 
termes de la interoperabilitat de les dades d’acord amb les disposicions europees so-
bre aquests aspectes, la preservació del secret estadístic i la protecció de dades per-
sonals.

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

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

nya 2023-2028 s’han d’observar les línies de desenvolupament estratègic del Siste-
ma Estadístic Europeu. El Reglament (UE) 2021/690 del Parlament Europeu i del 
Consell, del 28 d’abril, pel qual s’estableix un programa per al mercat interior, la 
competitivitat de les empreses, incloses les petites i mitjanes empreses, l’àmbit dels 
vegetals, animals, aliments i pinsos, i les estadístiques europees (Programa per al 
mercat únic), i es deroguen els reglaments (UE) 99/2013, (UE) 1287/2013, (UE) 
254/2014 i (UE) 652/2014, té com a objectiu proporcionar el marc general per al 
desenvolupament, l’elaboració i la difusió de les estadístiques europees durant el 
període 2021-2027.
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2. Són objecte d’atenció preferent del Pla estadístic de Catalunya 20232028 els 
objectius en matèria estadística que figuren en l’annex 2 del reglament a què fa re-
ferència l’apartat 1 i que prioritzen els elements estratègics o emergents següents: 

a) Unió econòmica i monetària, globalització i comerç.
b) Mercat interior, innovació i transformació digital.
c) Dimensió social.
d) Desenvolupament sostenible, recursos naturals i medi ambient.
e) Cohesió territorial, social i econòmica.

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

producció d’informació estadística es despleguen en un conjunt organitzat d’àmbits 
d’activitat estadística, entesos com els camps temàtics que recullen les actuacions 
estadístiques que produeix el Sistema Estadístic de Catalunya, les quals concreten 
els objectius específics del Pla.

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

3. La descripció ordenada dels àmbits d’activitat estadística del Pla estadístic 
de Catalunya 2023-2028 relacionada amb la producció d’estadístiques oficials, els 
objectius específics de cada àmbit i dels subàmbits corresponents s’especifiquen en 
l’annex.

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

l’article 4.c es concreta en els articles 16 i 17, per mitjà de les accions següents: 
a) S’atribueix a l’Institut d’Estadística de Catalunya les funcions d’homogene-

ïtzació estadística dels actius digitals a disposició de la Generalitat i el seu sector 
públic.

b) L’Institut d’Estadística de Catalunya, en la creació, la modificació i la supres-
sió de fitxers, arxius i registres administratius de la Generalitat i el seu sector pú-
blic a què fa referència l’apartat 3 de l’article 10 bis de la Llei 23/1998, ha d’emetre 
preceptivament un informe previ que reculli els requisits sobre estàndards estadís-
tics que els fitxers, arxius i registres administratius han de complir obligatòriament 
perquè se’n garanteixi l’aprofitament estadístic posterior. En el cas que pugui tenir 
incidència en els criteris i elements que defineixen el govern de les dades, cal fer una 
consulta prèvia a l’òrgan competent en matèria d’administració digital.

c) En la creació, la modificació i la supressió de fitxers, arxius i registres admi-
nistratius de la resta d’administracions públiques de Catalunya susceptibles d’ús es-
tadístic, s’estableixen mecanismes de cooperació per a adequar les metadades a les 
necessitats estadístiques.

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

tuïtament a la informació de les administracions públiques de Catalunya a fi de ge-
neralitzar l’eficàcia i l’eficiència en l’elaboració de les estadístiques recollides en els 
programes anuals d’actuació estadística.

2. Els òrgans i ens de l’Administració general de l’Estat i del seu sector públic 
institucional han de facilitar l’accés a les dades administratives que els òrgans esta-



BOPC 405
14 d’octubre de 2022

3.01.01. Projectes de llei 16

dístics del Sistema Estadístic de Catalunya sol·liciten per a elaborar les estadístiques 
recollides en els programes anuals d’actuació estadística que tenen encomanades.

Article 17. Unicitat dels resultats estadístics i reutilització  
de la informació generada pel Sistema Estadístic de Catalunya
1. Les dades estadístiques, a fi d’assegurar que la producció d’informació estadísti-

ca es fa de manera coordinada i no redundant, s’han de produir una sola vegada i han 
d’ésser mantingudes pels òrgans estadístics per a garantir-ne l’actualització d’acord 
amb els estàndards de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

2. L’Institut d’Estadística de Catalunya integra la informació d’origen adminis-
tratiu de base poblacional, empresarial i d’habitatges a fi de mantenir els registres 
estadístics de població, empresa i territori, i a aquest efecte es constitueix en un cen-
tre segur de tractament de dades amb la competència per a establir claus identifica-
dores individuals que permetin de fusionar i generar conjunts de dades útils per a la 
difusió i la reutilització en coordinació amb els departaments responsables.

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

l’article 4.d es concreta en els articles 19 a 21, per mitjà de les accions següents: 
a) El Sistema Estadístic de Catalunya ha d’impulsar l’ús de la informació esta-

dística amb finalitats de recerca i d’avaluació de polítiques públiques. Amb aquest 
objectiu, l’Institut d’Estadística de Catalunya ha de promoure i coordinar els meca-
nismes que facilitin la reutilització de la informació estadística de què disposen les 
institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya.

b) L’Institut d’Estadística de Catalunya ha de regular el procediment relatiu als 
requisits i les garanties en l’atenció de sol·licituds d’informació estadística amb fi-
nalitats de recerca i d’avaluació de polítiques públiques, incloent-hi l’import de les 
taxes que han d’abonar els usuaris per a rebre el servei sol·licitat.

c) S’ha de promoure la difusió en obert i en un format accessible dels fitxers se-
gurs de microdades procedents d’actuacions d’estadística oficial dutes a terme pel 
Sistema Estadístic de Catalunya, per a facilitar-ne l’ús.

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

tratives i estadístiques, amb finalitat d’estadística oficial, es crea un sistema col·la-
boratiu entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya per a 
afavorir la recerca i l’avaluació de polítiques públiques.

2. El sistema col·laboratiu d’accés a dades a què fa referència l’apartat 1 ha de te-
nir, entre altres elements funcionals, els següents: 

a) El disseny i l’actualització contínua d’un inventari de registres i arxius d’ori-
gen administratiu que possibiliti llur aprofitament estadístic i també llur ús amb 
finalitats de recerca i d’avaluació de polítiques públiques, especialment dels actius 
digitals que tenen vocació de permanència i que són objecte d’una actualització con-
tínua, que incloguin tot el territori de Catalunya i que continguin dades o caracterís-
tiques sobre persones físiques o jurídiques.

b) La implementació de mecanismes d’accés segur a les dades o combinacions de 
dades que contenen un risc d’identificació significatiu, de manera que llur ús efectiu 
sigui compatible amb les garanties legals a què fa referència l’article 21.

c) L’establiment de procediments de col·laboració per a l’intercanvi i el tracta-
ment de dades entre institucions i òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya al 
servei de la recerca i l’avaluació de polítiques públiques, i també l’establiment dels 
requisits tècnics que han d’observar els sol·licitants per a l’accés efectiu a les dades.

d) La formalització d’acords entre les entitats participants del sistema col·labora-
tiu d’accés a dades, les quals han d’establir les obligacions, els requisits i els dispo-
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sitius tecnològics necessaris. Els acords s’han de formalitzar per mitjà d’un conveni 
o contracte.

e) La promoció d’acords amb altres administracions públiques que permetin la 
incorporació de llurs dades estadístiques i administratives al sistema col·laboratiu 
que estableix l’apartat 1. Els acords s’han de formalitzar per mitjà d’un conveni o 
contracte.

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

col·laboratiu d’accés a dades.
2. L’Institut d’Estadística de Catalunya, d’acord amb la responsabilitat que li 

atorga la legislació en l’ús i la gestió de dades administratives amb finalitats estadís-
tiques, assumeix les funcions següents: 

a) Gestionar i mantenir l’inventari de registres i arxius d’origen estadístic i admi-
nistratiu susceptibles d’aprofitament estadístic o amb finalitats de recerca i d’avalua-
ció de polítiques públiques, d’acord amb les directrius i els dispositius que estableix 
el departament competent en matèria d’administració digital de Catalunya. Aquest 
inventari complementa el de fitxers amb informació d’origen estadístic que gestio-
na el Registre de fitxers estadístics a càrrec de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

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

c) Incorporar els estàndards i altres elements d’homogeneïtzació necessaris per 
al govern de les dades accessibles per mitjà del sistema col·laboratiu en el conjunt 
de les directrius tècniques aplicables a l’estadística oficial que estableix l’article 7.

d) Prestar assistència tècnica a la resta de les institucions i els òrgans del Sistema 
Estadístic de Catalunya i altres entitats que s’integrin en el sistema col·laboratiu en 
matèria d’estandardització, integració, tractament de dades i mètodes de control de 
la revelació estadística.

e) Fomentar i impulsar els acords necessaris per als procediments de col·labo-
ració entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya i altres 
entitats participants del sistema col·laboratiu, per a facilitar al màxim l’accés a dades 
disponibles per a la recerca i l’avaluació de polítiques públiques.

Article 21. Garanties de l’accés a les dades 
1. El sistema col·laboratiu ha de garantir la seguretat en l’accés a les dades i en 

llur explotació que requereixin les demandes de recerca i d’avaluació de polítiques 
públiques amb finalitats científiques d’interès públic, i el respecte a la normativa a 
què fa referència l’apartat 3.

2. L’Institut d’Estadística de Catalunya, en la tramitació de les demandes de re-
cerca i d’avaluació de polítiques públiques que requereixin la integració de dades 
procedents d’organismes estadístics diferents, és l’encarregat de portar a terme la 
integració i els tractaments estadístics necessaris per a garantir el respecte a la nor-
mativa a què fa referència l’apartat 3.

3. Els usuaris de les dades han de respectar la normativa del secret estadístic i 
de la protecció de dades personals en totes les fases de l’accés a les dades, i de llur 
tractament, i també de la publicació dels resultats de l’explotació d’aquestes dades.

Capítol III. Marc de col·laboració institucional en l’execució  
del Pla estadístic 

Article 22. Formes de col·laboració institucional 
1. La col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Ca-

talunya que tingui per objecte el desenvolupament d’objectius del Pla estadístic de 
Catalunya 2023-2028 s’ha de formalitzar per mitjà de convenis i contractes, d’acord 
amb la normativa vigent.
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2. Quan aquesta col·laboració es limiti a l’accés a registres i fitxers digitals per a 
elaborar estadístiques recollides en els programes anuals d’actuació estadística entre 
departaments de l’Administració de la Generalitat, organismes públics i entitats de 
dret públic vinculats a l’Administració de la Generalitat, o que en depenen, o con-
sorcis adscrits a l’Administració de la Generalitat, s’ha de fer efectiva la transmissió 
de les dades en els termes i amb les condicions i garanties derivades del marc de ci-
berseguretat, interoperabilitat i del model de govern de les dades de l’administració 
digital de Catalunya.

3. L’accés a actius digitals, i llur intercanvi, en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat amb finalitats estadístiques es fa per mitjà de la coordinació de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya amb el departament competent en matèria d’administra-
ció digital.

Article 23. Comunicacions a l’Institut d’Estadística de Catalunya
1. Les institucions titulars dels òrgans estadístics del Sistema Estadístic de Cata-

lunya han de comunicar anualment a l’Institut d’Estadística de Catalunya la relació 
dels òrgans amb atribucions estadístiques i la persona que ha d’assumir la interlocu-
ció tècnica en nom d’aquests òrgans. Els canvis que eventualment es produeixin en 
aquesta relació d’òrgans o dels interlocutors tècnics s’han de comunicar a l’Institut 
d’Estadística de Catalunya en el termini de trenta dies naturals a comptar del mo-
ment en què es produeix el canvi o la designació d’un nou interlocutor.

2. Les institucions a què fa referència l’apartat 1 han de comunicar a l’Institut 
d’Estadística de Catalunya els convenis, els contractes, els protocols d’actuació i els 
documents de compromís que hagin formalitzat i que siguin necessaris per a proveir 
les actuacions estadístiques en execució d’aquest Pla i els programes anuals que el 
desenvolupen mitjançant la tramesa d’una còpia autèntica del document subscrit en 
el termini de trenta dies naturals a comptar de la data de la seva signatura.

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

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

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

Capítol IV. Execució del Pla estadístic 

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

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

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

3. En les fitxes descriptives de les actuacions estadístiques s’han de fixar els 
organismes responsables i participants de l’actuació, una ressenya descriptiva de 
l’actuació, les variables principals sobre les quals cal obtenir resultats, els fitxers i 
registres administratius i estadístics als quals cal accedir per a la producció de l’es-
tadística i un calendari precís de difusió de resultats.
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Article 26. Tipus d’actuacions estadístiques
Les actuacions estadístiques que s’han de dur a terme durant el període de vigèn-

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

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

b) Actuacions estadístiques noves, que són les actuacions que, per l’interès que te-
nen i per llur adequació als objectius del Pla, s’han d’iniciar durant el període de vigèn-
cia d’aquest, o bé les actuacions que ja s’han dut a terme en el desplegament de plans 
estadístics anteriors, però que, atès llur estadi inicial o llurs característiques, no es po-
den considerar actuacions estadístiques consolidades.

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

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

2. L’Institut d’Estadística de Catalunya, amb la consulta prèvia a les institucions 
i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya, ha de preparar cada any la pro-
posta de programa anual d’actuació estadística, que s’ha d’aprovar abans del 15 de 
novembre.

3. Per a incloure una actuació estadística en un programa anual d’actuació esta-
dística, cal que el projecte tècnic corresponent hagi estat homologat prèviament per 
l’Institut d’Estadística de Catalunya.

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

a) La indicació de l’àmbit i el subàmbit d’activitat estadística als quals va asso-
ciada.

b) El nom dels organismes responsables d’executar i difondre l’actuació, i també 
dels participants.

c) La descripció de les característiques tècniques i la justificació de les fonts  
i dels mètodes utilitzats en l’obtenció de dades de l’actuació, si escau.

d) La indicació de les variables o els grups de variables principals que es pretén 
mesurar, incloent-hi sistemàticament les variables de sexe i edat.

e) L’establiment dels terminis en què s’obtindran els resultats estadístics i el sis-
tema amb què es difondran.

f) La determinació del nivell màxim de desagregació territorial amb què es di-
fondran les dades.

g) Una aproximació del cost directe estimat anual de l’actuació.
h) Els arxius i registres administratius que es preveu d’utilitzar.
5. L’Institut d’Estadística de Catalunya, en les actuacions estadístiques que com-

portin l’enquesta directa a persones físiques o jurídiques, pot demanar a l’organisme 
responsable la documentació tècnica que consideri necessària per a poder homolo-
gar el projecte tècnic corresponent.

6. Si com a resultat de l’anàlisi del projecte tècnic per a fer una actuació estadís-
tica i de la revisió de la documentació complementària a què fa referència l’apartat 5  
es deriva la realització d’algun dels estudis d’opinió esmentats per l’article 2.b de la 
Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió, l’Institut d’Estadística 
de Catalunya l’ha de retornar a l’organisme promotor i informar-ne el Centre d’Estu-
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dis d’Opinió perquè la proposta de l’estudi d’opinió es tramiti, d’acord amb l’article 
19 de la Llei 6/2007.

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

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

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

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

Article 29. Informe d’execució 
1. El Govern ha de presentar al Parlament un informe d’execució del Pla estadís-

tic de Catalunya 2023-2028 en el termini de sis mesos a comptar del finiment de la 
vigència del Pla.

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

Títol II. Modificació de la Llei 23/1998, d’estadística de Catalunya

Article 30. Modificació de l’article 1 de la Llei 23/1998
Es modifica l’article 1 de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 

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

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

Article 31. Modificació de l’article 10 bis de la Llei 23/1998
Es modifiquen els apartats 2 a 5 de l’article 10 bis de la Llei 23/1998, del 30 de 

desembre, d’estadística de Catalunya, que resten redactats de la manera següent: 
«2. L’Institut d’Estadística de Catalunya ha de coordinar les activitats de norma-

lització relatives als registres administratius i dels sistemes d’informació que puguin 
servir per a la generació de dades estadístiques. Amb aquest fi, l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya pot demanar als departaments de la Generalitat i als organismes 
autònoms, a les entitats de dret públic i a les empreses que en depenen les metada-
des pertinents dels fitxers, arxius i registres administratius que s’utilitzin amb fina-
litats estadístiques.

»3. Els departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de 
dret públic i les empreses que en depenen han de trametre a l’Institut d’Estadística 
de Catalunya els projectes de creació de fitxers, arxius i registres administratius sus-
ceptibles d’aprofitament estadístic, i també els projectes de modificació o supressió 
d’aquests fitxers, arxius i registres, per tal de poder conèixer-ne el grau d’aprofita-
ment estadístic, i especialment els que permetin assolir objectius del Pla estadístic, 
tinguin vocació de permanència i actualització contínua, abastin tot el territori de 
Catalunya i continguin dades o característiques sobre persones físiques o jurídiques.

»4. L’Institut d’Estadística de Catalunya ha d’emetre un informe tècnic preceptiu 
i de compliment obligatori dels projectes a què fa referència l’apartat 3, especial-
ment amb relació a nomenclatures, classificacions, codis i altres aspectes d’homo-
geneïtzació estadística, per tal de possibilitar-ne l’aprofitament estadístic i evitar la 
càrrega a les unitats informants, d’acord amb els principis d’adequació dels procedi-
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ments estadístics de càrrega no excessiva per a les persones enquestades i de relació 
cost-eficàcia del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.

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

Article 32. Modificació de l’article 17 de la Llei 23/1998
Es modifiquen els apartats 1 a 3 de l’article 17 de la Llei 23/1998, del 30 de de-

sembre, d’estadística de Catalunya, que resten redactats de la manera següent: 
«1. Les estadístiques d’interès de la Generalitat han de tenir com a font priorità-

ria d’informació els fitxers, arxius i registres administratius i estadístics disponibles, 
a fi de reduir les molèsties als ciutadans i millorar l’eficiència de la despesa pública.

»2. Per a facilitar el compliment del que estableix l’apartat 1, l’expedient de crea-
ció o de modificació dels fitxers, arxius i registres susceptibles d’aquesta utilització 
ha de fer explícita aquesta finalitat estadística, juntament amb les que els siguin prò-
pies i específiques.

»3. Els òrgans estadístics del Sistema Estadístic de Catalunya poden accedir, 
amb la màxima eficiència i eficàcia, als fitxers, arxius i registres administratius, 
inclosos els tributaris, que estiguin en poder de les administracions públiques de 
Catalunya, per a fer-ne ús amb finalitats exclusivament estadístiques i integrar-ne la 
informació en les estadístiques en la mesura necessària per al desplegament, l’ela-
boració i la difusió de les estadístiques d’interès de la Generalitat.»

2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 17 de la Llei 23/1998, que resta redactat de 
la manera següent: 

«5. El projecte d’utilització de les dades existents en els fitxers, arxius i registres 
administratius amb finalitats estadístiques s’ha de tramitar com un projecte estadís-
tic.» 

Article 33. Modificació de l’article 18 de la Llei 23/1998
Es modifica l’article 18 de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 

Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 18
»L’Institut d’Estadística de Catalunya ha d’elaborar i proposar les directrius tèc-

niques per les quals s’han de regir les estadístiques d’interès de la Generalitat. Les 
directrius que siguin de compliment obligatori han d’ésser objecte de regulació nor-
mativa.»

Article 34. Modificació de l’article 20 de la Llei 23/1998
Es modifica l’article 20 de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 

Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 20
»Tenen caràcter oficial els resultats de qualsevol estadística d’interès de la Ge-

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

Article 35. Modificació de l’article 21 de la Llei 23/1998
Es modifica l’article 21 de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 

Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
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«Article 21
»La difusió dels resultats de les estadístiques d’interès de la Generalitat és obli-

gatòria i d’accés gratuït a totes les persones i institucions, amb les excepcions a què 
fa referència l’article 23.»

Article 36. Modificació de l’article 22 bis de la Llei 23/1998
Es modifica l’apartat 3 de l’article 22 bis de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, 

d’estadística de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«3. El web de l’Institut d’Estadística de Catalunya és el portal de l’estadística 

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

Article 37. Modificació de l’article 23 de la Llei 23/1998
Es modifica l’article 23 de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 

Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 23
»1. Les estadístiques d’interès de la Generalitat són susceptibles de produir re-

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

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

Article 38. Modificació de l’article 41 de la Llei 23/1998
Es modifica l’apartat 2 de l’article 41 de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, 

d’estadística de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«2. El projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya ha d’ésser presentat al Par-

lament cada sis anys pel Govern. En el cas que el Parlament no aprovi el projecte, la 
llei del pla estadístic vigent es prorroga automàticament.»

Article 39. Modificació de l’article 60 de la Llei 23/1998
Es modifiquen els apartats 1 a 3 de l’article 60 de la Llei 23/1998, del 30 de de-

sembre, d’estadística de Catalunya, que resten redactats de la manera següent: 
«1. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa d’entre 60 i 300 euros.
»2. Les infraccions greus se sancionen amb una multa d’entre 301 i 3.000 euros.
»3. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa d’entre 3.001 i 30.000 

euros.»

Article 40. Modificació dels articles 9, 43 i 61 i de la disposició final  
de la Llei 23/1998
Es modifiquen els articles 9, 43 i 61 i la disposició final de la Llei 23/1998, del 30 

de desembre, d’estadística de Catalunya, en el sentit que les expressions «Departa-
ment d’Economia i Finances» i «conseller o consellera d’Economia i Finances» se 
substitueixen, respectivament, per les expressions «departament competent en gestió 
i coordinació del Sistema Estadístic de Catalunya» i «conseller o consellera compe-
tent en gestió i coordinació del Sistema Estadístic de Catalunya».
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Disposició derogatòria
1. Es deroga la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 

2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d’estadística de Catalunya.
2. Es deroguen els articles 19 i 22 de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’es-

tadística de Catalunya.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2023.

Annex. Descripció ordenada d’àmbits d’activitat estadística del Pla

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Medi ambient i sostenibilitat
10.1. Entorn físic, canvi climàtic i sostenibilitat
10.2. Medi ambient
10.3. Usos del sòl i planificació

11. Sistemes d’indicadors i altres estadístiques no desglossables
11.1. Sistemes d’indicadors estadístics
11.2. Estadístiques no desglossables per sector o tema

12. Georeferenciació i estadística de base territorial

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

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

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

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

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

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

amb l’objectiu d’ampliar les variables publicades, llur desagregació territorial i pun-
tualitat. Impulsar l’elaboració del marc input-output per a fomentar l’estudi d’im-
pactes econòmics i el desenvolupament de comptes satèl·lit. Conèixer l’activitat, la 
ubicació i altres característiques de les empreses catalanes mitjançant l’elaboració 
de directoris i registres. Potenciar les estadístiques sobre expectatives i clima em-



BOPC 405
14 d’octubre de 2022

3.01.01. Projectes de llei 25 

presarial. Ampliar la informació del comerç exterior i de la posició competitiva in-
ternacional. Aprofundir en el coneixement de la inversió de l’economia catalana.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

llar d’infants, educació infantil, primària i secundària, formació professional i en-
senyaments universitaris. Elaborar un conjunt d’indicadors que ofereixin una visió 
global del sistema educatiu pel que fa a l’escolarització i els recursos humans i eco-
nòmics, entre altres àmbits.

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

físic. Impulsar i millorar la informació estadística sobre el medi ambient, els resi-
dus, la qualitat de l’aire, la qualitat de l’aigua i el canvi climàtic i la sostenibilitat. 



BOPC 405
14 d’octubre de 2022

3.01.02. Proposicions de llei 26

Incorporar estadístiques que mesurin el grau d’implantació de l’economia circular i 
el reciclatge. Recollir informació sobre la planificació urbanística i els usos del sòl.

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

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

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

ció primària i desenvolupar els mecanismes tecnològics adequats per a l’articulació 
de sistemes de georeferenciació de la informació estadística. Col·laborar amb les 
institucions competents, per tal de potenciar la disponibilitat per Internet d’informa-
ció estadística amb la màxima desagregació territorial possible i avançar en l’elabo-
ració del Registre estadístic de territori.

13. Metodologia i normalització estadística
Elaborar eines metodològiques i computacionals; actualitzar i millorar el siste-

ma normalitzat de classificacions estadístiques. Mantenir i aprofundir en la defini-
ció de marcs conceptuals estandarditzats que detallin els procediments estadístics 
utilitzats.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2022
El secretari de la Comissió, Ramon Tremosa Balcells; la presidenta de la Co-

missió, Raquel Sans Guerra

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, 
de la renda garantida de ciutadania
202-00006/13

NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (tram. 
202-00006/13) s’ha reunit el dia 5 d’octubre de 2022 i, d’acord amb el que disposa 
l’article 120.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relatora la diputada Jessica 
González Herrera.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2022
Raúl Moreno Montaña, GP PSC-Units; Bartomeu Compte Masmitjà, GP ERC; 

David Saldoni i de Tena, GP JxCat; María Elisa García Fuster, GP VOX; Eulàlia 
Reguant i Cura, GP CUP-NCG; Jessica González Herrera, GP ECP; Joan García 
González, GP Cs; Lorena Roldán Suárez, GM; diputats
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre carrils bus a les carreteres C-33 i C-17 
entre Barcelona i Mollet del Vallès
250-00779/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 73898).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.10.2022 al 17.10.2022).
Finiment del termini: 18.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les protestes populars a l’Iran
250-00805/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
17.10.2022 al 18.10.2022).
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2022.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls 
de la política forestal
302-00192/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 73836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre l’impuls de la política forestal (tram. 300-00219/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar al Parlament, abans d’acabar el primer semestre del 2023, el projecte 

de Llei Forestal de Catalunya.
2. Aprovar, durant el primer semestre del 2023, el nou Pla General de Política 

Forestal de Catalunya.
3. Implementar una política forestal coordinada entre els Departaments de la 

Generalitat i dins del mateix Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agen-
da Rural, per tal d’evitar duplicitat d’accions, d’instruments normatius o de planifi-
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cació. En aquest sentit, el Govern ha de presentar, en el termini de 6 mesos, un pla 
d’agilització i simplificació administrativa aplicable a la tramitació dels plans de 
gestió i les sol·licituds de rompudes.

4. Crear l’Agència de Boscos de Catalunya, abans de finalitzar el primer semes-
tre del 2023, com a instrument participatiu i amb gestió descentralitzada, que in-
tegrés les diferents visions: la de conservació, la de gestió, la d’actuació davant els 
incendis, la de la propietat pública i la propietat privada.

5. Impulsar la Planificació i els Plans d’Ordenació de Recursos Forestals (PORF), 
que s’han de fer per territoris forestals amb característiques geogràfiques, socioeco-
nòmiques, ecològiques, culturals o paisatgístiques homogènies, d’extensió comarcal 
o equivalent.

6. Impulsar la gestió conjunta, i l’associacionisme especialment en els territoris 
de Catalunya, on la propietat forestal és molt fragmentada. A tal efecte, el Govern 
ha d’aprovar, en el termini de sis mesos, un plec de mesures per tal d’incentivar la 
gestió conjunta, amb ajuts i mesures fiscals adequades.

7. Complementar els ajuts a la planificació i a la gestió, amb el suport tècnic per 
part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per l’execu-
ció i seguiment de la gestió tant a propietaris públics com privats.

8. Recolzar econòmicament i a nivell institucional els projectes i plataformes de 
recerca i transferència del coneixement en gestió forestal i acompanyament dels bos-
cos en la seva adaptació al canvi climàtic.

9. Aprovar, durant el primer semestre de 2023, el document de Perímetres de 
Protecció Prioritària, com a base per una gestió forestal adequada i eficient

10. Promocionar la formació especialitzada en treballs forestals, incrementant 
l’oferta i convertint-la en cicles formatius.

11. Complir la Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·la-
cions situats en terrenys forestals, incloent en els propers pressupostos de la Gene-
ralitat la dotació suficient per articular subvencions i impulsar acords de cooperació 
econòmica amb els ajuntaments, tal com estableix la llei, així com coordinar-se per 
tal d’identificar infraccions i aplicar sancions.

12. Articular la dotació pressupostària per crear les línies de subvencions adre-
çades als municipis per tal que puguin redactar els plans de protecció d’incendis  
i plànols de delimitació de les seves masses forestals.

13. Engegar una campanya per la difusió de la situació actual dels boscos de Ca-
talunya, posant en valor la feina dels agricultors, ramaders i silvicultors a l’hora de 
protegir-lo davant grans incendis.

14. Estudiar la possibilitat d’implantar parcs d’energies renovables estratègica-
ment situats a fi de contribuir a trencar la continuïtat del bosc, aprofitant aquests es-
pais per a la generació d’energies renovables.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-

Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
del Cos de Mossos d’Esquadra
302-00193/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 73837 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2022

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre la gestió del Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 300-
00220/13).

Moció
El Parlament de Catalunya constata: 
1. L’existència de reiterats intents de politització del Cos de Mossos d’Esquadra, 

convertint-lo en moneda de canvi per a l’assoliment d’acords de naturalesa partidària.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
2. Respectar escrupolosament l’àmbit de decisió tècnica del Cos de Mossos d’Es-

quadra, evitant qualsevol ingerència de naturalesa política.
3. Vetllar per la estanqueïtat absoluta de les investigacions de la policia judicial, 

evitant qualsevol intromissió a les mateixes, tant des de l’esfera política, com des 
d’altres instàncies del propi cos policial.

4. Garantir la imparcialitat i el rigor en tots els processos de selecció i promoció 
interna al si del Cos de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, GP PSC-

Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació de 
la companyia energètica pública i el desplegament de les energies 
renovables
302-00194/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 73916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2022

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parla-

mentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la creació de la companyia energètica pública i el desplegament de les energies 
renovables (tram. 300-00216/13).

Moció
La crisi energètica és avui ja una crisi estructural a Europa. Una crisi de model 

que posa en risc la sostenibilitat del subministrament energètic a les famílies i al 
teixit econòmic i que ens aboca a un episodi inflacionari i a la recessió.

De la mateixa forma que la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la co-
vid-19 va posar sobre la taula la resistència del nostre model sanitari i residencial, 
la crisi energètica posa sobre la taula el fracàs de Catalunya a l’hora de construir un 
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model energètic sobirà i renovable capaç de garantir el subministrament energètic 
al país.

Avui a Catalunya el 85% de la demanda energètica d’electricitat es cobreix mit-
jançant la importació de matèries primeres, especialment urani, petroli i gas.

Aquest fracàs continuat, tant en el desplegament de les energies renovables com 
en el seu accés per part de les famílies i el teixit productiu, necessita avui una res-
posta a l’alçada de la crisi de subministrament i de la necessària transformació del 
model energètic per garantir la seva sostenibilitat, democratització i l’abastiment 
energètic de Catalunya.

Una resposta que assenti les bases de la planificació energètica de Catalunya da-
vant un escenari global incert, davant l’emergència climàtica i la previsible fi dels 
combustibles fòssils com a font il·limitada de subministrament.

És davant d’aquest escenari que Catalunya necessita que l’Energètica pública de 
Catalunya es constitueixi com un actor clau en la transició energètica del país i en la 
planificació del futur model energètic de Catalunya.

El Parlament de Catalunya constata: 
1. El fracàs de la gestió de la Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agen-

da Rural davant la crisi energètica.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2. Crear, a partir de la creació de l’Energètica pública, un Pla nacional per a la 

sobirania energètica amb l’objectiu de desplegar un pla de xoc per fer arribar les 
energies renovables a les llars i al teixit productiu del país, recuperar espais estra-
tègics de decisió –especialment en la producció hidroelèctrica– i invertir en el ter-
ritori per planificar el desplegament de parcs d’energies renovables de forma justa  
i equitativa: 

a. Impulsar un pla de balcons solars: Garantir la distribució de panells fotovol-
taics endollables per a ús domèstic, a partir de l’adscripció a la companyia pública 
d’energia, per a famílies que resideixin en llars de propietat horitzontal.

b. Impulsar un pla de teulades solars: Garantir la distribució de panells fotovol-
taics per a ús domèstic, a partir de l’adscripció a la companyia pública d’energia, per 
a famílies que resideixen en llars unifamiliars i comunitats de veïns amb teulada 
disponible.

c. Impulsar un pla de polígons solars: Garantir la distribució de panells solars foto- 
voltaics, a partir de l’adscripció a la companyia pública d’energia, per a empreses 
amb teulades disponibles.

d. Impulsar des de la companyia pública d’energia, acords amb el món local i els 
agents econòmics i socials per a l’impuls de comunitats energètiques aprofitant els 
sòls disponibles i els edificis de titularitat públics.

3. Impulsar, en el marc del Pla nacional per a la sobirania energètica un pla per a 
l’eficiència energètica de Catalunya amb l’objectiu de finançar –directa i/o indirec-
tament amb bons energètics– obres destinades a la millora energètica de les llars de 
Catalunya que inclogui: 

a. L’electrificació de les llars de Catalunya per a la substitució de les calderes de 
gas per sistemes elèctrics o de biomassa.

b. La millora de l’aïllament tèrmic dels edificis, tant de substitució de finestres, 
com d’instal·lació d’aïllants com la restauració de façanes.

c. La instal·lació d’estacions de càrrega per a vehicles elèctrics.
d. La substitució de sistemes de calefacció i climatització.
4. Integrar en l’energètica pública de Catalunya un pla estratègic per a la recupe-

ració pública d’espais de producció i distribució d’energia: 
a. La revisió de totes les concessions de les centrals hidroelèctriques de les con-

ques internes i la seva reversió d’aquelles que ja estiguin caducades.
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b. Treballar, en coordinació amb les administracions locals, en la recuperació de 
salts d’aigua en desús per a la seva rehabilitació.

c. Establir plans de suport i assistència jurídica per a la municipalització de les 
xarxes de distribució i el suport en la seva gestió.

5. Impulsar, a través de la companyia pública d’energia, un pla d’inversions par-
ticipat per les administracions locals i els agents econòmics i socials per al desple-
gament d’energies renovables a Catalunya amb l’objectiu: 

a. Obrir la planificació energètica a la participació de les administracions locals 
i de la ciutadania.

b. Garantir la participació pública i ciutadana en la instal·lació i planificació de 
parcs d’energies renovables.

c. Prioritzar el desplegament en espais antropitzats, sòls en desús i de baix im-
pacte ambiental i espais urbans no consolidats.

d. Establir mecanismes de diàleg i compensació entre les zones urbanes i rurals per 
garantir el desplegament conjunt de les energies renovables i les compensacions per a 
ús del sòl.

e. Impulsar projectes comunitaris i participats en el territori que apostin per l’auto- 
producció i la proximitat en l’ús de l’energia generada a partir de projectes d’ener-
gies renovables.

6. La compareixença de la Consellera d’Acció climàtica, alimentació i agenda 
rural a la comissió d’acció climàtica per a fer balanç de la implantació d’energies 
renovables l’any 2022.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2022
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a pal·liar els efectes de la crisi en les famílies i les empreses
302-00195/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 73917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a 
pal·liar els efectes de la crisi en les famílies i les empreses (tram. 300-00218/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña: 
1. Afirma que el crecimiento sostenible de la economía es un elemento indispen-

sable para que se cree empleo y éste adquiera mayor densidad y calidad, y para que 
una recaudación tributaria robusta financie el sostenimiento y fortalecimiento del 
estado del bienestar.

2. Manifiesta que la ideología del decrecimiento está metiendo a Cataluña en una 
espiral de contracción que perjudica el empleo, los salarios y la recaudación tribu-
taria, elementos que ponen en serio peligro de supervivencia al estado del bienestar.

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
3. Crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para que puedan atender las ne-

cesidades de aquellas familias que empiezan a tener serios problemas para cubrir 
sus necesidades básicas motivado por la elevada inflación y la subida de los tipos 
de interés.
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4. Deflactar la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas con el fin de ajustar los tramos de la escala autonómica a la evolución de 
la inflación y adaptarla a la capacidad real de los catalanes, eliminando el sobrees-
fuerzo que realizan en la actualidad al verse gravados por capacidades económicas 
aparentes, pero en realidad inexistentes.

5. Reducir los tipos impositivos del tramo autonómico del IRPF para los tramos 
de renta inferiores a los 35.200 euros, que son los que afectan a la clase media y 
trabajadora.

6. Establecer con carácter urgente una deducción extraordinaria y temporal en el 
tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de, al menos, el 
25% del importe del incremento experimentado en el pago de intereses de las hipo-
tecas constituidas a tipo variable sobre la vivienda habitual como consecuencia del 
alza de los tipos de interés de referencia en la actual coyuntura.

7. Establecer una bonificación del 99 por 100 en la cuota del Impuesto de Suce-
siones y Donaciones, que suponga su supresión en la práctica, cuando el heredero 
sea cónyuge, descendiente o adoptado, o ascendiente o adoptante del fallecido.

8. Establecer un plan para suprimir todos los tributos propios, ya que tienen una 
capacidad recaudatoria muy limitada y unos gastos de gestión para la Administra-
ción tributaria catalana muy elevados, además de lastrar la competitividad de las 
empresas y autónomos catalanes por sus altos costes administrativos y de cumpli-
miento.

9. Poner en marcha un plan para fomentar el retorno de las sedes sociales de las 
empresas que se marcharon, y para atraer la instalación en Cataluña de otras empre-
sas nuevas por la vía de ofrecerles un ambiente propicio y seguro para el desarrollo 
de sus actividades.

10. Implantar la digitalización en la Administración Pública en aras a permitir a 
los ciudadanos acceder a los servicios públicos a distancia de forma sencilla y có-
moda, y ofrecer a éstos y a las empresas el máximo beneficio de la transformación 
digital, a través de medidas que fomenten la administración electrónica y el gobier-
no abierto transparente.

11. Crear programas de formación para que la ciudadanía adquiera competencias 
digitales básicas para poder operar con confianza con la Administración Pública.

12. Implementar la figura del Defensor del Autónomo al que pueda acudir gra-
tuitamente por causa de trámites administrativos que se demoren indebidamente. 
Esta figura deberá tener potestad para informarse de los motivos por los que un ex-
pediente está indebidamente detenido en algún punto del procedimiento de un ente 
local o de la comunidad autónoma. Asimismo, deberá elaborar un informe anual en 
el que ponga de relieve cuáles son las trabas más habituales a las que se enfrentan 
los autónomos.

13. Poner en marcha un buzón que recoja casos y sugerencias de la ciudadanía y  
las empresas sobre trámites y situaciones que supongan una excesiva burocracia  
y que dificulten la puesta en marcha de iniciativas económicas.

Palacio del Parlamento, 10 de octubre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi 
energètica i social
302-00196/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 73920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2022

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto 

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente 
a la Interpel·lació al Govern sobre la crisi energètica i social (tram. 300-00221/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña constata que: 
1. Cataluña y el conjunto de España se enfrentan a una crisis energético social 

que pone en peligro miles de puestos de trabajo, la supervivencia de numerosas pe-
queñas y medianas empresas, y el bienestar material de todas las familias.

2. La presente crisis energético social hace necesaria, de manera urgente, la re-
orientación de prioridades y recursos del Gobierno de Cataluña actualmente desti-
nados a gasto superfluo, ideológico y político, hacia gasto social que mitigue el im-
pacto de la subida del precio de los suministros energéticos en familias y empresas.

3. La inestabilidad institucional provocada por las disputas internas del Gobierno 
de Cataluña pone en peligro la edificación de una respuesta gubernamental adecua-
da para ayudar a resolver la actual crisis energético social de nuestra región.

4. La aplicación de los Principios de Prioridad Nacional, Renta per Cápita Fa-
miliar, y Perspectiva de Familia en las políticas públicas orientadas a mitigar el im-
pacto de la subida de los precios de suministros energéticos, redunda en la justicia, 
eficiencia, implantación, cobertura y efectividad de las mismas.

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a: 
5. Presentar un proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña 

para el año 2023 y un Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y financieras, que prio-
ricen el gasto planificado orientado a mitigar la crisis energético social y económica 
de familias y empresas de nuestra región.

6. Acelerar, mejorar y simplificar los trámites burocráticos y administrativos 
relativos al acceso e implantación del bono social térmico y eléctrico en Cataluña.

7. Incrementar las cuantías públicas de ayuda relativas al bono social térmico y 
eléctrico en Cataluña, así como flexibilizar los requisitos de acceso para lograr am-
pliar la cobertura social de las dos prestaciones; aplicando en dichas cuantías los 
Principios de Prioridad Nacional y Perspectiva de Familia. Asimismo, establecer 
medidas específicas que ayuden a reducir la deuda energética acumulada de las fa-
milias más necesitadas de Cataluña en el año 2021.

8. Realizar los trámites legislativos necesarios para acabar con la fiscalidad ver-
de de Cataluña. Concretamente, el Gobierno de la Generalidad suprimirá todos los 
impuestos propios con carácter medioambiental. Asimismo, se procederá a una re-
baja del IRPF en todas las horquillas salariales del actual tramo autonómico.

9. Suprimir las Consejerías de Igualdad y Feminismos, Acción Exterior y Go-
bierno Abierto, así como el gasto referente a la CCMA y publicidad institucional 
de la Generalidad de Cataluña. Reorientar tales partidas presupuestarias para gasto 
social que compense y mitigue el impacto de la subida del precio de suministros bá-
sicos en empresas y familias.

10. Diseñar y establecer un «kit-energético» empresarial en Cataluña que con-
sista en: 

1. Provisión de asesoramiento especializado para mejorar la eficiencia y el uso 
energético de las pequeñas y medianas empresas de Cataluña.
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2. Ayudas y prestaciones económicas directas a aquellas PYMES en situación 
de vulnerabilidad económica derivada del incremento de los costes de suministro 
energético/gasístico.

Palacio del Parlamento, 10 de octubre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto, 

GP VOX

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les urgències 
derivades de la triple crisi
302-00197/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 73946 i 73974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les urgències derivades 
de la triple crisi (tram. 300-00222/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Atès que a la Taula de Diàleg no s’ha avançat ni una passa cap a la resolució 

del conflicte i que no s’hi pot parlar d’amnistia i d’autodeterminació, donar per aca-
bada i tancada l’actual fase de la Taula de Diàleg.

2. Demanar responsabilitats per l’espionatge de l’estat a militants de l’EI i els 
CDR per part dels cossos policials.

3. Reclamar amb urgència una resolució democràtica del conflicte, basada en 
l’autodeterminació i l’amnistia adreçada a les NNUU, la Comissió Europea i el Con-
sell d’Europa. Fer aquest emplaçament abans de la fi de l’any 2022.

4. Actuar des del Govern amb sobirania, més enllà dels límits constitucionals i 
estatutaris i més enllà de les restriccions imposades per les institucions polítiques 
i judicials de l’Estat, en la garantia dels drets socials bàsics de la majoria de la po-
blació: habitatge, subministraments bàsics, alimentació, transport, comunicacions, 
salut, educació i cultura.

a. Aplicar la regulació de lloguers.
b. Aplicar el control de preus de béns de consum bàsics.
5. Aturar de forma total i immediata la participació i col·laboració dels Mossos 

d’Esquadra en la repressió política dels moviments en defensa dels drets socials, ci-
vils i polítics, començant per deixar d’enviar mossos als desnonaments.

6. No cooperar en l’estabilització de les institucions de l’Estat i rebutjar l’«Agen-
da del Retrobament» proposada pel Govern Espanyol i avalada per les organitza-
cions patronals, i encetar un nou cicle polític de conflicte i ruptura amb l’Estat en 
la defensa el dret a l’autodeterminació, l’amnistia i els drets socials de la població 
catalana.

7. Posar en marxa accions de defensa de drets bàsics que són alhora exercici de 
sobirania i estructures pròpies per a l’autogovern

a. Recuperar la titularitat pública de les centrals energètiques.
b. Internalitzar i gestionar de forma directa els contractes vigents de la Genera-

litat de Catalunya amb les empreses de l’Ibex 35.
c. Garantir la instal·lació efectiva de comptadors de subministraments socials.
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d. Declarar Endesa empresa non grata a Catalunya i desconnectar tot ens pú-
blic de subministraments d’ENDESA o d’altres grans empreses anàlogues i connec-
tar-les a la nova companyia energètica pública.

e. Posar en marxa els treballs per fer efectiva la Banca Pública.
f. Desenvolupar una xarxa ferroviària propia per articular i potenciar el territori.
g. Posar en marxa la Renda Bàsica Universal.
h. Internalitzar i universalitzar el SAD.
i. Fer possible la gestió pública de l’aigua, eliminant les clàusules que ho impe-

deixen actualment.
j. Iniciar el procés d’unificació de la titularitat, gestió i provisió pública de tots 

els centres que formen part del SISCAT per tal que siguin gestionats de forma di-
recta pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta,  

GP CUP-NCG

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els canvis 
legislatius per a lluitar contra les ocupacions delinqüencials 
d’immobles
302-00198/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 73947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els canvis legislatius 
per a lluitar contra les ocupacions delinqüencials d’immobles (tram. 300-00223/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu rebuig a les ocupacions conflictives, i sovint delinqüencials, 

d’habitatges, naus industrials i altres espais, que generalment són propietat d’enti-
tats financeres, fons especulatius o persones jurídiques considerades grans tenidors 
que en ocasions desatenen les seves responsabilitats i no actuen fent-hi front amb 
els mecanismes legals previstos. Aquestes situacions degraden la convivència en el 
seu entorn i alhora generen problemes als veïns i veïnes, patint sorolls, fums, im-
missions, amenaces i situacions delinqüencials com el tràfic de drogues, provocant 
un sentiment d’impotència als veïns i als ajuntaments.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2. Abordar, amb caràcter d’urgència, les modificacions legislatives necessàries 

per donar eines per acabar amb les ocupacions conflictives i delinqüencials d’habi-
tatges, naus industrials i altres espais que sovint són propietat d’entitats financeres, 
fons especulatius o persones jurídiques considerades grans tenidors que desatenen 
les seves responsabilitats i no actuen fent-hi front.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca 
i Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre 
les noves mesures lingüístiques i culturals en l’àmbit universitari
354-00125/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 15 de la Comissió de Recerca i Universitats, tinguda 
l’11.10.2022, DSPC-C 418.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca 
i Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre 
l’aplicació de la Llei de la ciència
354-00148/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 15 de la Comissió de Recerca i Universitats, tinguda 
l’11.10.2022, DSPC-C 418.

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

Sol·licitud de compareixença de Jesús Nogués Noguera, director 
de l’Escola Balàfia, davant la Comissió de la Infància perquè informi 
sobre el projecte Meraki
356-00645/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 9, tinguda l’11.10.2022, DSPC-C 417.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Guzmán Vázquez, coordinador 
d’activitats extraescolars de l’Associació Lleidatana d’Handbol, 
davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el projecte 
Meraki
356-00646/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 9, tinguda l’11.10.2022, DSPC-C 417.
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Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Institut Català de 
l’Acolliment i de l’Adopció davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre les línies d’actuació de l’ens
356-00686/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 9, tinguda l’11.10.2022, DSPC-C 417.

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Institut Català de 
l’Acolliment i de l’Adopció davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre els objectius i les actuacions de l’Institut
356-00713/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 9, tinguda l’11.10.2022, DSPC-C 417.

Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics 
davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els recursos 
invertits per a combatre les altes temperatures a les aules el curs 
2022-2023
356-00832/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 9, tinguda l’11.10.2022, 
DSPC-C 417.

Sol·licitud de compareixença del director general de Centres 
Concertats i Centres Privats davant la Comissió de la Infància 
perquè informi sobre els recursos invertits per a combatre les 
altes temperatures a les aules el curs 2022-2023
356-00833/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 9, tinguda l’11.10.2022, 
DSPC-C 417.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de les entitats 
Dincat i Granés Fundació davant la Comissió de Drets Socials 
perquè informin sobre la situació de les persones amb discapacitat 
intel·lectual
356-00865/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-
Units (reg. 73193).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 11.10.2022.

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

Compareixença en ponència d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de foment de l’associacionisme
353-00571/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de foment de l’as-
sociacionisme», el 03.10.2022.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de la 
Joventut de Barcelona amb relació al Projecte de llei de foment de 
l’associacionisme
353-00572/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de foment de l’as-
sociacionisme», el 03.10.2022.

Compareixença en ponència d’Albert Torrens, vicepresident de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de foment de l’associacionisme
353-00573/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de foment de l’as-
sociacionisme», el 03.10.2022.
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Compareixença en ponència de David Guàrdia Mascó, activista 
social, amb relació al Projecte de llei de foment de l’associacionisme
353-00582/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de foment de l’as-
sociacionisme», el 03.10.2022.

Compareixença en ponència de Marià Llop, exsecretari del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de foment de l’associacionisme
353-00585/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de foment de l’as-
sociacionisme», el 03.10.2022.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell 
Nacional de les Dones de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de foment de l’associacionisme
353-00586/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de foment de l’as-
sociacionisme», el 03.10.2022.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell 
Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals 
amb relació al Projecte de llei de foment de l’associacionisme
353-00587/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de foment de l’as-
sociacionisme», el 03.10.2022.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Familiars 
del Banc d’ADN davant la Comissió de Justícia per a informar sobre 
la identificació genètica de desapareguts
357-00098/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de Justícia, tinguda el 22.09.2022, 
DSPC-C 410.
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Compareixença d’una representació de la Institució Catalana 
de Recerca i Estudis Avançats davant la Comissió de Recerca i 
Universitats per a informar sobre la situació del programa i els reptes 
de futur
357-00119/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Recerca i Universitats, tingu-
da l’11.10.2022, DSPC-C 418.

Compareixença d’una representació de Save the Children davant 
la Comissió de la Infància per a presentar la segona part de l’informe 
«Quant mesura la infància a Catalunya?»
357-00339/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de la Infància, tinguda l’11.10.2022, 
DSPC-C 417.

Compareixença d’una representació del Comitè per a la Integritat de 
la Recerca a Catalunya davant la Comissió de Recerca i Universitats 
per a informar sobre la seva activitat en el camp del sistema de 
recerca
357-00344/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Recerca i Universitats, tingu-
da l’11.10.2022, DSPC-C 418.
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