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Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de 
l’impost sobre successions i donacions
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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 les millores estructurals del Cos d’Agents Rurals
250-00645/12
Rectificació del text presentat 9

Proposta de resolució sobre les previsions respecte a l’exportació de fruita dolça al 
Regne Unit davant del Brexit
250-00683/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre un canvi de model en la distribució dels efectius de 
l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
250-00722/12
Presentació: GP Cs 10

Proposta de resolució sobre la neteja i el manteniment de les platges
250-00723/12
Presentació: GP Cs 11

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels anestesistes de l’Hospital 
Josep Trueta de Girona
250-00724/12
Presentació: GP Cs 12

Proposta de resolució sobre la protecció de l’estany Llampol
250-00725/12
Presentació: GP CatECP 13

Proposta de resolució sobre els trasllats previstos de diversos departaments de la 
Generalitat al districte administratiu de Barcelona
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la xarxa de distribució elèctrica a 
Girona
250-00727/12
Presentació: GP PSC-Units 16

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-63 entre Lloret de Mar 
i Vidreres
250-00728/12
Presentació: GP CatECP 17

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Escola Els 
Ganxets, de Reus
250-00729/12
Presentació: GP Cs 18

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00730/12
Presentació: GP Cs 19

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors del Mobile 
World Congress de Barcelona amb relació a la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva en-
tre dones i homes
250-00731/12
Presentació: GP PSC-Units 20

Proposta de resolució sobre el suport i la protecció a les dones activistes al món
250-00732/12
Presentació: GP CatECP 21

Proposta de resolució de rebuig de la construcció de la subestació d’Isona i de la 
línia aèria d’energia elèctrica de doble circuit de 400 quilovolts
250-00733/12
Presentació: GP ERC 22

Proposta de resolució sobre l’assetjament a periodistes
250-00734/12
Presentació: GP Cs 25

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12
Renúncia a la condició de diputat 26

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 73/XII, sobre el web de l’Àrea de Suport als 
Joves Tutelats i Extutelats
290-00058/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  26

Control del compliment de la Resolució 99/XII, sobre la creació d’un centre de dia 
per a la gent gran a Sant Joan Despí
290-00081/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  27

Control del compliment de la Resolució 100/XII, sobre l’ampliació del nombre de 
punts de trobada familiar
290-00082/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  27

Control del compliment de la Resolució 101/XII, sobre el compliment de la Resolu-
ció 17/XI, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió 
pública i la necessitat d’una resposta institucional
290-00083/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  28

Control del compliment de la Resolució 102/XII, sobre la Cartera de serveis socials
290-00084/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  31
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Control del compliment de la Resolució 129/XII, sobre la gestió de les condicions 
d’allotjament dels treballadors temporers de Lleida
290-00111/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  33

Control del compliment de la Resolució 138/XII, sobre la col·laboració entre el Ser-
vei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Direcció General de Joventut en matèria 
d’ocupació juvenil
290-00120/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  34

Control del compliment de la Resolució 143/XII, sobre les mesures per a evitar les 
conductes i les expressions sexistes en la tasca institucional
290-00125/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  35

Control del compliment de la Resolució 144/XII, sobre l’aplicació de les mesures del 
Pacte d’estat contra la violència de gènere
290-00126/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  37

Control del compliment de la Resolució 147/XII, sobre la creació del Pacte Català 
contra la Violència Masclista
290-00129/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  39

Control del compliment de la Resolució 169/XII, sobre l’increment dels efectius de 
bombers i de mossos d’esquadra destinats a Santa Coloma de Gramenet
290-00149/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 16/XII, sobre la problemàtica social generada 
per l’ocupació il·legal d’habitatges
390-00016/12
Sol·licitud de pròrroga 42
Pròrroga del termini per a retre comptes 43

Control del compliment de la Moció 17/XII, sobre les infraestructures que són com-
petència de la Generalitat
390-00017/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 43

Control del compliment de la Moció 18/XII, sobre les infraestructures i el transport 
públic
390-00018/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 44

Control del compliment de la Moció 22/XII, sobre la seguretat viària
390-00022/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 46

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Jus-
tícia sobre el desenvolupament dels plans de vigilància dels equipaments judicials 
arran dels darrers atacs que han patit
354-00092/12
Sol·licitud i tramitació 47

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Jus-
tícia sobre la creació de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista
354-00093/12
Sol·licitud i tramitació 48

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions i les mesu-
res adoptades pel Departament davant l’expedient de regulació d’ocupació anunciat 
per les empreses de vehicles de transport amb conductor
354-00101/12
Sol·licitud i tramitació 48
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Pública amb relació a la Proposició de llei de lluita 
contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00153/12
Retirada de la sol·licitud 48

Sol·licitud de compareixença de representants del festival Primavera Sound davant la 
Comissió de Cultura perquè expliquin l’experiència de feminitzar el cartell d’artistes 
i l’adhesió a la campanya «No callarem»
356-00367/12
Sol·licitud 48

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat
Presentació 49

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera d’Empresa i Coneixement al conseller d’Interior
330-00095/12
Presentació: president de la Generalitat 49

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme 
polític a la televisió i la ràdio del setembre al desembre del 2018
337-00017/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 50

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4063/2017, interposat pel president del Govern de l’Es-
tat, contra l’article 3.1 (lletres a i b) i l’article 6 de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de 
l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
381-00017/11
Sentència del Tribunal Constitucional 50

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 2114/2018, interposat per diputats del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, contra els acords de la Mesa del Parlament del 23 i el 28 de febrer i de l’1 
i el 13 de març de 2018
383-00013/12
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 64
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009, del 23 de 
desembre, del Síndic de Greuges, que incorpora mesures per  
a la despolitització de la Sindicatura de Greuges
202-00042/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 29988; 33544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 29988)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, que 
incorpora mesures per a la despolitització de la Sindicatura de Greuges (tram. 202-
00042/12).

Esmena 1
GP Catalunya en Comú Podem
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33544)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, que incorpora mesures per a la 
despolitització de la Sindicatura de Greuges (tram. 202-00042/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu  

GP ERC
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Proposició de llei de deduccions en l’impost sobre la renda de les 
persones físiques
202-00043/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 31248; 31943; 33070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 31248)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la tota-
litat a la Proposició de llei de deduccions en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques (tram. 202-00043/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 31943)

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

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la tota-
litat a la Proposició de llei de deduccions en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques (tram. 202-00043/12).

Esmena 1
GP Catalunya en Comú Podem
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33070)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de deduccions en l’impost sobre 
la renda de les persones físiques (tram. 202-00043/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu  

GP ERC

Proposició de llei de mesures fiscals en l’àmbit de l’impost sobre el 
patrimoni
202-00044/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 31249; 31944; 33069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 31249)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totali-
tat a la Proposició de llei de mesures fiscals en l’àmbit de l’impost sobre el patrimoni 
(tram. 202-00044/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP  

PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 31944)

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

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totali-
tat a la Proposició de llei de mesures fiscals en l’àmbit de l’impost sobre el patrimoni 
(tram. 202-00044/12).

Esmena 1
GP Catalunya en Comú Podem
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33069)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de mesures fiscals en l’àmbit de 
l’impost sobre el patrimoni (tram. 202-00044/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP 

ERC

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions
202-00045/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 31250; 31945; 33068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 31250)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions (tram. 202-00045/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP  

PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 31945)

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

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la tota-
litat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regu-
lació de l’impost sobre successions i donacions (tram. 202-00045/12).
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Esmena 1
GP Catalunya en Comú Podem
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33068)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions (tram. 
202-00045/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu  

GP ERC

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les millores estructurals del Cos 
d’Agents Rurals
250-00645/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 33018 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, comuni-

ca a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la correcció d’errades 
(tram. 250-00645/12) presentada el 21 de gener de 2019 i amb número de registre 
28175.

On hi diu: 
«1. Aprovar formalment el Pla Estratègic del CAR que inclogui, entre d’altres 

aspectes, un calendari d’actuacions.»

Hi ha de dir: 
«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
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1. Aprovar formalment el Pla Estratègic del CAR que inclogui, entre d’altres as
pectes, un calendari d’actuacions.»

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Proposta de resolució sobre les previsions respecte a l’exportació de 
fruita dolça al Regne Unit davant del Brexit
250-00683/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33007 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 22.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 33007)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i supressió de l’apartat 1

Establir amb Seguir treballant, amb caràcter prioritari, en el marc de les compe
tències del DARP i de la Generalitat de Catalunya, en defensa del sector de la fruita 
dolça, preveient la possibilitat que no es produeixi un acord sobre el Brexit.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i supressió de l’apartat 2

Analitzar Informar anualment a aquesta Comissió dels resultats comercials ob-
tinguts des de les delegacions comercials de la Generalitat a l’estranger, en el sector 
agrícola i ramader tenint en compte la perspectiva sectorial.

Proposta de resolució sobre un canvi de model en la distribució dels 
efectius de l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
250-00722/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 32458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Proposta de resolució sobre un canvi de 
model en l’Àrea de Brigada Mòbil per tal de desconcentrar els efectius de la unitat, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
L’Àrea de Brigada Mòbil (des d’ara Brimo) és la unitat del Cos de Mossos d’Es-

quadra que dóna suport a les unitats policials en el manteniment de l’ordre públic, 
en tasques preventives dins d’operatius preventius extraordinaris, en calamitats o 
catàstrofes públiques i, en general, en totes aquelles activitats de seguretat ciutada-
na que es determini.

En l’actualitat, ens trobem que les unitats de la Brimo estàn centralitzades a la 
província de Barcelona provocant que en el cas que hi hagi un altercat o una situació 
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on la intervenció de la Brimo és necessària en alguna altra província, no es pugui 
donar una resposta immediata per part d’aquest organisme, provocant que el servei 
no sigui l’adient.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a dur a terme un 

estudi sobre la idoneïtat d’impulsar un canvi de model en l’Àrea de Brigada Mòbil 
per tal de desconcentrar la unitat de la BRIMO en tres o més regions policials de tal 
manera que estiguin a una hora de qualsevol punt de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 11 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la neteja i el manteniment de les platges
250-00723/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 32460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Alfonso Sánchez Fisac, diputado, Francisco 

Javier Domínguez Serrano, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-
do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución sobre la limpieza y el mantenimiento de las 
playas, para que sea sustanciada ante la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde 1987 la Foundation for Environmental Education (FEE) otorga cada año 

el distintivo más reconocido por los ciudadanos a la hora de saber dónde están las 
playas más limpias, la bandera azul, siendo España el país con más banderas azules 
del mundo desde que se concede esta distinción.

Por cantidad de banderas azules en las Comunidades Autónomas, en el ranking 
nacional, Cataluña se encuentra en 3ª posición con 101. Ranking que lidera la Co-
munidad Valenciana con 132, seguida de Galicia con 109 y justo antes de Andalucía 
que ocupa la 4ª posición con 97 banderas azules.

Dicho distintivo se otorga a aquellas playas que, a partir del análisis del agua, 
cumplen de manera excelente los estándares de calidad, lo que significa que se en-
cuentran libres de la mayoría de las principales sustancias contaminantes que dañi-
nas para la salud.

Es una gran noticia que Cataluña sea una de las Comunidades Autónomas que 
lidera el ranking nacional, pero Cataluña también está en la cabeza en el ranking de 
las aguas más sucias y perjudiciales para la salud, con 3 casos concretos donde la 
calidad de su agua se califica como «muy mala», y en muchos otros casos la calidad 
del agua no llega a la calidad suficiente para obtener el distintivo de la bandera azul.

El cuidado de las aguas de las playas es esencial para evitar los daños en la salud 
de los ciudadanos, y para ello deben existir planes de limpieza por parte de la Ad-
ministración Pública a todos los niveles.

Actualmente la limpieza del agua que bañan las playas de nuestra Comunidad 
Autónoma se realiza gracias a empresas de limpieza, clubs y centros de submarinis-
mo, asociaciones ecologistas, pescadores, ciudadanos voluntarios… y en contadas 
ocasiones, de manera anecdótica, por la Administración Pública.
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Es habitual que las corrientes marinas y el oleaje arrojen sobre las playas las 
basuras marinas, o bien que esta se queden flotando en la orilla. En ocasiones, des-
pués de una tormenta de cierta intensidad, el fondo marino recibe también la basura 
acumulada en ríos durante las épocas más secas, ensuciando todavía más el agua, 
las playas y el fondo marino.

Según el «Programa de seguimiento de basuras marinas en playas» (MAGRA-
MA), el 28% de las basuras marinas tiene su origen en actividades turísticas y el 
17% al transporte marítimo, siendo estos dos los orígenes más destacados y en los 
que más se tiene que incidir.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Realizar un estudio sobre la calidad del agua y la basura marina de Catalu-

ña, detectando problemas y ofreciendo soluciones a los problemas que se detecten.
2. Crear un plan integral de limpieza del agua de las playas y las zonas del lito-

ral más próximas impulsado desde el Departament de Territori i Sostenibilitat en 
colaboración con otros Departamentos de la Generalitat que tengan competencias 
y en coordinación con otras administraciones locales y la Administración general 
del Estado.

3. Crear, de acuerdo al plan integral redactado, protocolos de actuación en coor-
dinación con diferentes cuerpos de seguridad, entidades del sector y administracio-
nes locales para realizar las limpiezas del agua de las playas y las zonas del litoral 
más próximas, y especialmente en los casos donde residuos flotantes de grandes di-
mensiones se encuentren en zonas de bañistas.

4. Dotar del presupuesto adecuado el citado plan integral para garantizar la lim-
pieza del agua de las playas y las zonas del litoral más próximas a las mismas.

5. Difundir la problemática de las basuras marinas para lograr concienciación 
social.

6. Crear una app de colaboración ciudadana donde poder informar sobre el ade-
cuado mantenimiento de las playas y la presencia de residuos flotantes en el litoral 
para que la Administración tenga constancia de la necesidad de realizar la actuación 
pertinente.

Palacio del Parlamento, 7 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels anestesistes 
de l’Hospital Josep Trueta de Girona
250-00724/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 32478 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María del Camino Fernández Riol, diputada, 

Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 
lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la Propuesta de resolución sobre las condiciones laborales de los anestesistas del 
Hospital Josep Trueta de Girona, para que sea sustanciada ante la Comissió de Sa-
lut, con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
Desde septiembre de 2018 se viene denunciando la falta de anestesistas en el 

Hospital Josep Trueta, en Girona. Este hospital es el de referencia de las comarcas 
gerundenses y da asistencia a una población de más de 840.000 personas.

Varios anestesistas han causado baja por diversos motivos sin que estas vacantes 
se hayan cubierto. Los anestesiólogos tienen que absorber la programación quirúrgi-
ca ordinaria y la atención de las urgencias quirúrgicas, lo que conlleva un incremen-
to de guardias por facultativo, que terminan sufriendo una sobrecarga en su trabajo 
diario con la consiguiente fatiga laboral, algo que también puede llegar a afectar a 
los pacientes.

Este déficit de anestesiólogos está provocando una reducción de las intervencio-
nes quirúrgicas programadas y, como consecuencia, el incremento de las listas de 
espera.

Metges de Catalunya ha alertado de la posibilidad de que el servicio pueda llegar 
al colapso si no se soluciona la situación actual, ya que puede llegar un momento en 
el cual no puedan atender un quirófano. Actualmente el sindicato denuncia que no 
se da respuesta a áreas que no tienen prioridad urgente, como la unidad del dolor, 
las consultas externas o cirugías no prioritarias.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Reconocer la labor de los anestesiólogos del Hospital Josep Trueta, garanti-

zando la calidad del trabajo de los que forman parte del centro.
2) Trabajar con todos los agentes implicados con el objetivo de tomar las deci-

siones necesarias para mejorar las condiciones laborales de los médicos anestesis-
tas del Hospital Josep Trueta (Girona), así como el servicio ofrecido a los usuarios.

3) En base a las necesidades de los usuarios, aumentar el número de anestesiólo-
gos en el Hospital Josep Trueta, volviendo a cubrir la plantilla completa, destinando 
los recursos necesarios para ello.

Palacio del Parlamento, 6 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María del Camino Fernández Riol, Jean 

Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la protecció de l’estany Llampol
250-00725/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 32545 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano 

Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució Salvem l’estany Llampol, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 28 de Febrer de 2019, la IAEDEN va entrar al registre del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya una sol·licitud per dema-
nar l’aturada de la tramitació definitiva de la granja de gairebé 2.000 porcs a tocar 
de l’estany Llampol i, alhora, per la inclusió d’aquest estany temporal de l’Albera 
dins el sistema protegit de basses de l’Albera de la Xarxa Natura 2000.
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A la part baixa de la zona occidental de la serra de l’Albera i en els termes mu-
nicipals de La Jonquera, Cantallops, Capmany i Sant Climent Sescebes apareixen 
un seguit d’estanys, basses i closes d’un alt interès paisatgístic, geològic, botànic i 
faunístic. La majoria d’aquests espais lacustres van ser inclosos dins l’inventari de 
zones humides de Catalunya i formant part del EIN Basses de l’Albera, inclòs dins 
la Xarxa Natura 2000.

En els límits dels termes municipals de Sant Climent Sescebes i Capmany, al 
nord dels estanys de la Cardonera i a la zona coneguda com Les Closes, s’hi troben 
un conjunt d’11 estanys intermitents, inundables durant certa part de l’any. Aquests 
espais humits van ser alterats durant el s. XVIII i XIX amb la construcció d’una 
sèrie de recs de drenatge que impedien l’acumulació d’aigua. Aquests antics recs 
connectaven tot el conjunt. En l’actualitat els recs es troben colmatats per sediments 
però permeten, encara, l’escorrentia de l’aigua i la interconnexió entre ells. Aquesta 
aigua s’escola en menys de 100 metres a la riera de Torrelles, a límit de la zona pro-
tegida del EIN Riu Llobregat d’Empordà.

Aquesta zona descrita tot i limitar amb l’EIN Basses de l’Albera no hi és inclosa. 
Únicament d’aquest conjunt de petits estanys temporals, l’estany Llampol i l’estany 
d’en Sendu, coneguts a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya com estanys de 
Serra-Saguer i nord de la Cardonera, respectivament, són inclosos dins aquest in-
ventari. Aquests topònims, però, són aplicats des de fa poc en la cartografia, caldria 
canviar-los pels coneguts des de sempre en el territori.

Recentment ha sortit a la llum un projecte de construcció d’una granja d’engreix 
de porcs (1.984 caps) a construir a escassos 90 metres de l’estany Llampol (o de Serra– 
Saguer, inclòs dins l’inventari de zones humides de Catalunya) i ubicada, totalment 
dins la cubeta d’una closa inundable. Aquesta closa és un antic estany, dessecat en el 
seu moment gràcies a un rec que extreu l’aigua cap a la riera de Torrelles (EIN riu 
Llobregat d’Empordà) i cap a l’estany Llampol.

La pròpia construcció de la granja i l’activitat que se’n derivi de la seva explo-
tació, com el trànsit de camions per la petita pista forestal pública d’accés, la pos-
sibilitat de fuita de purins i la dispersió de restes de fems per acció de la pluja cap 
al sistema de recs d’escorrentia i, en conseqüència, cap a la resta de closes, basses, 
estany Llampol i el riu Torrelles, pot provocar unes alteracions irreversibles al con-
junt d’aquesta zona.

El passat 24 de novembre de 2018 va tenir lloc a la Jonquera la Trobada d’Estu
diosos del Patrimoni Natural de l’Albera, amb la participació de 15 comunicacions 
i l’assistència de més de 40 participants. En la taula de conclusions de la trobada es 
va posar en valor la necessitat de preservar de tota alteració aquesta zona descrita.

Tal com s’especifica literalment en el punt 12 del Pla de l’Estratègia ESNA
TURA 2030, presentat aquest mes de novembre per la Generalitat de Catalunya: «es 
revisarà el catàleg de zones humides de Catalunya, se li atorgarà un reconeixement 
legal específic, i les zones que es considerin prioritàries s’incorporaran al Sistema 
d’Espais Naturals Protegits» 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Constatar que la instal·lació d’una granja de porcs en aquest espai descrit im-

plica un risc molt elevat de malmetre els valors naturals i paisatgístics d’aques-
ta zona humida i que no n’autoritzi la construcció i posterior explotació d’aquesta 
granja.

2. Que la zona compresa entre el riu Torrelles (EIN riu Llobregat d’Empordà) 
i els dos polígons protegits de l’EIN Basses de l’Albera on s’hi troben aquest con-
junt de closes, basses i estanys on s’hi mantenen hàbitats i espècies de flora i fauna 
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d’interès comunitari, s’afegeixi a la resta de les zones protegides de l’EIN Basses de 
l’Albera i que passi a formar part de la Xarxa Natura 2.000.

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro 

Solé, diputats, GP CatECP

Proposta de resolució sobre els trasllats previstos de diversos 
departaments de la Generalitat al districte administratiu de 
Barcelona
250-00726/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 32740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Carmen de Rivera i Pla, diputada, José María 

Cano Navarro, diputado, Martí Pachamé Barrera, diputado del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los traslados pre-
vistos de las distintas Consejerías de la Generalitat al futuro Distrito Administrati-
vo de Barcelona, para que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las obras del futuro Distrito Administrativo de Barcelona están próximas a su 

finalización, y se producirán, consecuentemente, los traslados previstos de las dis-
tintas consejerías de la Generalitat que van a dicho emplazamiento, estando previsto 
dicho traslado para el próximo primer trimestre del año 2020.

Ello supondrá el traslado de unas 2.600 personas que prestan sus servicios en 
dichas Consejerías.

A pesar de la inminencia de dichos traslados, todavía no se ha facilitado ninguna 
información a las personas afectadas y a sus representantes legales sobre la reubi-
cación de sus dependencias, espacios de representación y riesgos laborales, y sobre 
todo información sobre temas de movilidad que provocará cambios en los despla-
zamientos de las personas que a allí acudirán a trabajar al estar pendientes de fi-
nalización. Las obras de dos paradas de la línea L10 Sud están inoperativas, lo que 
repercute en un mayor tiempo invertido en los desplazamientos en transporte públi-
co desde la Plaza de Cataluña hasta dichas instalaciones, de unos 45 minutos apro-
ximadamente, según estudios realizados por los representantes de los trabajadores.

El proceso de traslado carece de toda transparencia y planificación a día de hoy, 
por lo que es preciso a la mayor brevedad establecer mecanismos de información 
con la representación sindical y servidores públicos afectados.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Habilitar canales de información, que garanticen la transparencia en todo el 

proceso de traslado.
2) Abrir una mesa de negociación de las Consejerías afectadas y los representan-

tes sindicales para minimizar los impactos negativos de dicho traslado.
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3) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la movilidad horizontal 
deseable para potenciar la voluntariedad en los traslados, con medidas de sostenibi-
lidad y el mínimo impacto medioambiental.

Palacio del Parlamento, 8 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Carmen de Rivera i Pla, José María Cano 

Navarro, Martí Pachamé Barrera, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el manteniment de la xarxa de 
distribució elèctrica a Girona
250-00727/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 32853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rafel Bru-

guera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre el manteniment de la xarxa de distribució elèctrica 
a Girona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment, amb el text següent: 

Exposició de motius
A diversos barris de la ciutat de Girona es succeeixen els talls de subministra-

ment elèctric, que produeixen afectacions a les llars i comerços de manera cada ve-
gada més freqüents.

Una de les possibles causes dels problemes en el subministrament es deu a l’anti-
guitat de la xarxa elèctrica i la manca d’inversió en el seu manteniment, ha provocat 
alguns petits incendis a les mateixes, que comporta la perillositat pels bens mobles 
i immobles.

Aquest mal servei és un problema greu, atès que la llum, que és un servei basic, 
amb aquest subministrament irregular està afectant les llars, els negocis i fins i tot 
els serveis públics.

Tot i que la Llei 18/2008 de garantia i qualitat del subministrament elèctric, as-
senyala que si bé el manteniment de la xarxa és una obligació de les companyies 
elèctriques, l’administració té un seguit de responsabilitats derivades de la llei.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Exigir a la companyia Endesa, titular de la xarxa de distribució i de les sub-

estacions a la ciutat de Girona, la presentació d’un pla general d’inversió propi per 
a la ciutat de Girona.

2. Exigir a la companyia Endesa, la presentació del pla anual de manteniment de 
la xarxa de distribució de subministrament elèctric a la ciutat de Girona, en el que es 
detallin els plans de renovació d’instal·lacions i els programes de manteniment pre-
ventiu, predictiu i correctiu de les mateixes i el calendari d’execució dels projectes.

3. Fer un seguiment de l’evolució de l’execució dels plans d’inversió, creant una 
comissió mixta de seguiment en la que s’inclogui a l’Ajuntament de Girona.

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Rafel Bruguera 

Batalla, diputats, GP PSC-Units



BOPC 294
26 de març de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 17 

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-63 entre 
Lloret de Mar i Vidreres
250-00728/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 32854 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de millo-
ra de la carretera C-63 entre Lloret de Mar i Vidreres, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Aquesta proposta de resolució ve donada arran dels diferents accidents greus 

esdevinguts a la carretera C-63, entre Lloret de Mar i Vidreres, sent especialment 
greus els succeïts aquest estiu passat i, el també recentment, a principis de març. Cal 
recordar que aquesta carretera és una de les que ha registrat més accident mortals 
durant el 2018 a la demarcació de Girona.

Podem afirmar que la C-63 s’ha convertit en una via interurbana, ja que al re-
corregut que ens ocupa hi ha nombroses urbanitzacions, amb una població estable 
considerable, que es desplacen indistintament a Vidreres o a Lloret de Mar. És en 
aquest sentit que entenem que no es pot considerar una via ràpida.

En aquest sentit, defensem que qualsevol solució ha de posar en el centre la se-
guretat i la vida de les persones i aconseguir una mobilitat més pacífica per sobre 
de qualsevol altra consideració. És per això que creiem necessari un debat sobre el 
paper que exerceix en la nostra societat la velocitat i els interessos econòmics que 
moltes vegades es mouen a l’hora de gestionar els anomenats «punts negres». De-
fensem que qualsevol solució ha d’anar destinada a evitar els accidents i reduir la 
velocitat en una carretera que travessa punts molt poblats i especialment sensibles.

Creiem que hem d’abordar la problemàtica des d’una visió global posant en el 
centre la qualitat de vida de totes les persones que viuen al voltant d’aquesta carre-
tera i no només de les que hi circulen amb cotxe. Tendir, per tant, a una pacificació 
de la via i un impuls més decidit del transport públic com a alternativa al privat.

Aquesta carretera no només suporta el trànsit que va de Lloret de Mar a l’inte-
rior de la comarca i a Girona, també és una via d’entrada dels turistes que venen a 
la Costa Brava Sud i que opten per utilitzar el transport per carretera, tant automò-
bils com autobusos. També per aquesta carretera ve gran quantitat dels subministra-
ments que arriben als hotels de Lloret.

És una carretera que en alguns trams del seu traçat hi ha revolts d’especial 
perillositat, també té una característica que fa molt difícil, per no dir impossible, 
que es pugui desdoblar; l’existència a banda i banda de nombroses urbanitzaci-
ons que estan a tocar amb ella. Molts d’aquest accessos tenen una alta perillositat, 
com per exemple els dels Pinars a Lloret de Mar o Terrafortuna a Vidreres, degut 
a que s’hi pot accedir des dels dos sentits de la marxa sense que existeixin carrils 
suficients i en algunes sortides i entrades visibilitat suficient.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Adoptar mesures efectives per a la reducció de la velocitat a les zones on s’ha-

gin produït més accidents.
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2. En els accessos i sortides més utilitzats de les urbanitzacions, implementar 
carrils de desacceleració i d’incorporació. En aquells accessos que per la seva con-
figuració sigui impossible realitzar carrils d’acceleració i desacceleració, instal·lar 
mecanismes intel·ligents per regular de forma segura el trànsit i evitar riscos per als 
habitants de les urbanitzacions.

3. En les parades del transport públic, la línia que uneix Lloret de Mar amb Giro-
na, proposem la construcció de passos subterranis o elevats per facilitar la mobilitat 
dels vianants entre una i altra banda de la carretera. En aquest moment és molt ur-
gent resoldre el creuament de la via, ja que molts estudiants provinents de Vidreres 
es veuen obligats a creuar la carretera corrent evident perill.

4. A causa d’un augment de la utilització, per part de vianants, dels vorals des de 
la sortida de Lloret de Mar fins al túnel Monturiol, proposem que s’adeqüin aquests 
i siguin aptes per poder caminar per ells.

5. Estudiar mesures a curt termini per poder fer efectiva la reducció de la veloci-
tat a la via per tal d’evitar els accidents produïts per excés de velocitat.

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de 
l’Escola Els Ganxets, de Reus
250-00729/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 32999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
eliminación de los módulos prefabricados de la escuela Els Ganxets de Reus (Tarra-
gona), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Escuela Els Ganxets, situada en la zona norte del municipio de Reus, fue in-

augurada en el curso 2007-2008 directamente en módulos prefabricados, y como 
tal, con un carácter de provisionalidad. Actualmente, engloba la educación infantil 
de segundo ciclo y educación primaria, sumando un total de unos trescientos alum-
nos aproximadamente.

Más de una década después, la escuela sigue siendo un conjunto de módulos 
prefabricados, convirtiendo la naturaleza de provisionalidad de los mismos en un 
concepto definitivo por parte del Govern de la Generalitat y del Departament d’Edu-
cació.

El Govern, en el año 2010, aprobó un presupuesto de 5,4 millones de euros para 
la construcción de un nuevo edificio, cuyo anteproyecto se presentó ante la comuni-
dad educativa implicada en marzo de 2011, con la intención de tener un nuevo cen-
tro en un período máximo de 15 meses, que permitirían a los alumnos, profesores y 
el resto del personal del centro tener las mejores condiciones posibles para estudiar 
o trabajar.

Hay alumnos que empezaron sus estudios en módulos prefabricados y que han 
terminado la educación primaria sin conocer un centro en condiciones. Además, re-
cientemente conocíamos la noticia de que el colegio se quedaba sin calefacción en 
cuatro de sus aulas, a causa de un robo producido durante el mes de agosto.
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Destinar los recursos necesarios a la Escuela Els Ganxets de Reus, incluyendo 

una partida en el presupuesto del año 2019, para la construcción de un centro edu-
cativo con sus infraestructuras pertinentes, eliminando los módulos prefabricados 
actuales.

2. Incluir el proyecto de la Escuela Els Ganxets en el Plan de Infraestructuras 
Educativas (PIE).

3. Potenciar la coordinación y colaboración entre los diferentes departamentos 
de la Generalitat de Cataluña implicados en dicho proyecto y el Ayuntamiento de 
Reus, con el objetivo de tener redactado el anteproyecto, el proyecto básico y ejecu-
tivo, el estudio de seguridad y salud, así como cualquier otro que resultara necesa-
rio, durante el primer semestre del año 2019.

4. Garantizar la puesta en funcionamiento del centro educativo Els Ganxets, con 
sus infraestructuras pertinentes, para el inicio del curso 2020-2021.

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00730/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 33001 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada, Héctor 

Amelló Montiu, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre la Diada de Sant Jordi, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La festivitat de Sant Jordi cada cop és més valorada per molts ciutadans de Ca-

talunya que la senten pròpia. És una festivitat cultural lligada als llibres, alhora que  
expressa sentiments mitjançant el regal d’una rosa i d’un llibre. És innegable  
que aquestes expressions són compartides per bona part de la societat catalana.

Des de fa uns anys hi hagut diferents iniciatives, moltes d’elles provinents de la 
societat catalana, encaminades a que la festivitat de Sant Jordi sigui reconeguda pel 
seu valor a nivell internacional. 

Així, a iniciativa de Ciutadans, es va aprovar pel Parlament de Catalunya la Re-
solució 534/XI amb l’objectiu de donar suport a i coordinar totes les iniciatives que 
cerquen declarar la festa de Sant Jordi com a Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat en el marc de la UNESCO.

Posteriorment, i a preguntes d’aquest Grup parlamentari, el Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya va respondre que la candidatura de Sant Jordi 
com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat va ser avaluada favorablement pel 
Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català, en la seva sessió del dia 21 de juny 
de 2017. No obstant això, la competència per elevar a la UNESCO les propostes de 
candidatures catalanes correspon al Ministeri de Cultura 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 



BOPC 294
26 de març de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 20

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Seguir donant suport a coordinar totes les iniciatives que cerquen declarar la 

festa de Sant Jordi com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat en el marc 
de la UNESCO.

2. Realitzar una campanya informativa i promocional per assolir el màxim su-
port institucional i ciutadà i que faci difusió de la candidatura de Sant Jordi com a 
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat en el marc de la UNESCO.

3. Fer les gestions necessàries amb el Govern d’Espanya per tal que aquesta ini-
ciativa pugui cloure tots els passos necessaris perquè la candidatura sigui tinguda 
en compte per la UNESCO.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, Héctor Amelló Mon-

tiu, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors 
del Mobile World Congress de Barcelona amb relació a la Llei 
17/2015, d’igualtat efectiva entre dones i homes
250-00731/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 33006 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Ga-

llardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors i les treballado-
res del Mobile World Congress de Barcelona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2019 el Mobile World Congress ha creat uns 14.000 llocs de treball, però 

darrera d’aquesta xifra hi ha llocs de treball precaris, discriminatoris i sexistes. El 
sindicat UGT ha presentat l’informe Precarious Work Congress on denuncia que les 
ofertes de feina del Mobile World Congress no tenen en consideració la Llei 17/2015, 
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes ni tampoc el dret de no discri-
minació per raó de gènere.

Les empreses contractants del Mobile World Congress han ofert llocs de treball 
amb condicions que continuen perpetuant els estereotips de gènere i que segueixen 
cosificant la dona com a mer objecte. Ens trobem amb treballs amb llargues jorna-
des de treball sense a penes descansos, amb salaris molt baixos i discriminatoris. 
En el cas de les hostesses s’ofereix un salari de 7,2 euros bruts/hora, això sí, han 
de tenir una altura mínima de 1,75cm, sinó el sou és més baix, de 6,2 euros. En el 
cas d’hostesses que atenen zones vip se’ls exigeix també tenir una talla 36/38, por-
tar faldilla curta, vestir mitges primes, maquillatge obligatori i sabates de taló de 5 
centímetres.

La UGT ha denunciat els casos davant la Inspecció de Treball, denunciant les 
ofertes de treball discriminatòries i abusives, l’incompliment del conveni col·lectiu, 
les jornades per sobre del que marca la legislació, la vulneració dels descansos en 
jornades.



BOPC 294
26 de març de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 21 

La Inspecció de Treball de la Generalitat ha obert un expedient per investigar les 
denúncies presentades pel sindicat UGT per una presumpta discriminació sexista en 
la selecció de personal per realitzar tasques durant la celebració del Mobile World 
Congress. El Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies va anunciar en seu par-
lamentària que el Departament de Treball procedirà a instruir els expedients cor-
responents a les denuncies presentades per intentar determinar si els fets denunciats 
incorren en conductes contractuals que no s’ajusten a les lleis.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir que en totes els congressos i fires que es facin a Catalunya s’ofereixin 

llocs de treball que compleixin amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efec-
tiva de dones i homes, amb els convenis col·lectius establerts i garanteixin les jorna-
des laborals, amb els descansos pertinents, que marca la legislació vigent.

2. Aplicar les sancions previstes a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efec-
tiva de dones i homes, a les empreses que han exercit o tolerat pràctiques laborals 
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el suport i la protecció a les dones 
activistes al món
250-00732/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 33016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució pel suport i la protecció de les do-
nes activistes al món, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Ex-
terior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Amb motiu del 8 de març, dia internacional de les dones, volem denunciar que 

la discriminació de gènere és una vulneració de drets humans d’àmbit global i que, 
en molts casos, les dones que actuen per revertir aquesta discriminació són víctimes 
de violències i d’amenaces.

Les dones es troben a la primera línia dels moviments de defensa dels drets hu-
mans. Malauradament, en moltes parts del món es veuen exposades injustament a 
situacions de perill per reivindicar els seus drets.

Són dones comuns amb una passió extraordinària que estan alçant la veu per 
exigir justícia i igualtat en la seva vida quotidiana. Aquestes defensores dels drets 
humans són docents, estudiants, treballadores de fàbriques, de servei domèstic, pe-
riodistes, advocades o d’altres àmbits. Elles representen el desafiament a un ordre 
social que discrimina a les dones pel sol fet de ser-ho. És per això que, en molts ca-
sos, han de fer front a nombrosos riscos per les seves activitats i per posar en dubte 
el «rol» tradicional que la societat els ha assignat.
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Les dones activistes són víctimes de marginació, intimidació, amenaces, desapa-
ricions forçoses i, fins i tot, són assassinades per «protestar massa». A més, les do-
nes defensores dels drets humans solen ser objecte de violència sexual o d’amenaces 
de violència sexual per tractar d’intimidar-les. Hi ha nombrosos exemples de dones 
valentes que defensen els seus drets arreu del món. Les activistes pel dret a conduir 
a l’Aràbia Saudita –la Samar Badawi, la Nassima al Sada, la Loujain al Hathloul, 
la Iman al Nafjan i l’Aziza al Yousef, que han estat detingudes, privades de lliber-
tat i han sofert tortura per defensar els seus drets. També el cas de Berta Cáceres, 
activista hondurenya, que va ser assassinada ara fa 3 anys. Els responsables del seu 
crim, tant materials com intel·lectuals, encara resten impunes. Davant de casos com 
aquests, cal que la comunitat internacional es mobilitzi per demanar justícia i acabar 
amb la impunitat contra els atacs a les dones activistes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport i demana la protecció de les 

dones activistes que treballen pel respecte, promoció i protecció dels seus drets ar-
reu del món.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a interlocutar amb 
el Govern de l’Estat i a fer totes les gestiones necessàries per a: 

2.a) Sol·licitar a les autoritats de l’Aràbia Saudita que posin en llibertat immedia-
ta i incondicional a les dones activistes per dret a conduir (Samar Badawi,  Nassima 
al Sada, Loujain al Hathloul, Iman al Nafjan i Aziza al Yousef)que romanen de-
tingudes exclusivament per la seva labor pacífica en defensa d’aquests drets; que 
permetin que observadors independents investiguin les denúncies de tortures, per 
determinar els fets de manera imparcial i portar davant la justícia als responsables, 
i que posin fi a totes les formes de discriminació contra les dones, inclòs el sistema 
de tutela masculina.

2.b) Sol·licitar a les autoritats d’Hondures a realitzar una investigació exhaustiva 
que porti davant la justícia a tots els responsables de l’assassinat de Berta Càceres, 
tant materials com intel·lectuals. També cal que garanteixin la seguretat dels fami-
liars i dels membres de l’organització on treballava Berta, el Consell Cívic d’Orga-
nitzacions Populars i Indígenes d’Hondures (COPINH), tal com ha recomanat la 
Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH)

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Proposta de resolució de rebuig de la construcció de la subestació 
d’Isona i de la línia aèria d’energia elèctrica de doble circuit de 400 
quilovolts
250-00733/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 33017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Francesc Viaplana Manresa, diputat del Grup 

Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de rebuig a la cons-
trucció de la subestació d’Isona i de la línia aèria d’energia elèctrica de doble circuit 
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de 400KV, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 17 de novembre de 2018, el BOE núm. 278 va publicar l’anunci de la De-

pendència Funcional de l’Àrea d’Indústria i Energia de la Subdelegació del Go-
vern a Lleida d’informació pública de la sol·licitud d’autorització administrativa de 
construcció de la nova subestació d’Isona 400 kV i de la sol·licitud de declaració 
d’utilitat pública i d’autorització administrativa de construcció de la línia aèria de 
transport d’energia elèctrica de doble circuit, a 400 kV, «Entrada i Sortida a Isona», 
amb la línia de doble circuit a 400 kV, «Sentmenat-Sallent» i «Calders-Sallent». 
Posteriorment, el 12 de febrer del 2019, el BOE núm. 37 va publicar l’autorització 
administrativa d’aquest parc de 400 kV de la subestació elèctrica d’Isona i de la lí-
nia d’entrada i sortida de la mateixa, en base a la resolució de 15 de gener de 2019 
de la Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri per a la Tran-
sició Ecològica.

Prèviament, el 22 d’octubre de 2013 el Govern de Catalunya, a través de la Di-
recció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, va informar desfavorable-
ment contra la sol·licitud d’autorització administrativa i declaració d’impacte am-
biental de la línia aèria de transport d’energia elèctrica de doble circuit a 400 kV 
«Peñalba-Arnero-Isona», tram que pertany a la província de Lleida, nova subestació 
elèctrica de transport 400 kV d’Isona i línia aèria de transport d’energia elèctrica 
de doble circuit, a 400 kV, «Entrada i sortida Isona», amb la línia de doble circuit 
a 400 kV, «Sallent-Sentmenat» i «Sallent-Calders», formulada per Red Eléctrica 
de España, SAU (Expedient número:00011205/2001 i ref. H-11663-RLS), tal i com 
la pròpia resolució del 15 de gener de 2019 reconeix. A més, la Direcció General 
de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat i la Direcció General de Medi Natural i 
 Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya van presentar al·legacions al projecte, 
de caràcter ambiental i amb proposta d’alternatives; al·legacions que han estat res-
postes pel promotor per la que s’ha sobreentès una conformitat en virtut del termini 
de resposta (art.127.4 del RD 1955/2000, d’1 de desembre), però no per una accep-
tació formal d’aquesta resposta. El 12 de febrer de 2019, en el BOE 37, a les pà-
gines 13151-13152 s’afirma que la construcció de la línia de doble circuit de 400 kV  
«Peñalba-Arnero-Isona» queda planificada i per la qual es preveu la posada en ser-
vei cap al 2020. En aquest cas també s’especifica clarament que «Red Eléctrica no 
renuncia en cap cas a la seva execució».

L’Estat espanyol ja té una enorme sobrecapacitat de generació elèctrica, que ex-
cedeix amb 2,4 vegades el pic de la demanda, per tant no és necessari augmentar 
la capacitat d’interconnexió. També cal manifestar que l’afirmació de que les inter-
connexions elèctriques acabarien amb l’illa energètica ibèrica és falsa, ja que no 
existeix aquesta suposada illa energètica, de fet, la capacitat d’interconnexió de l’Es-
tat Espanyol va augmentar al 2017 fins a 7100 MW (amb França: 3500 MW, amb 
Portugal:3000 MW i amb Marroc: 600 MW), el que suposa un 7,1% de la potència 
instal·lada o el 17,1% de la demanda màxima, resumint, molt més del suposat ob-
jectiu d’interconnexió del 10% pel 2020. En relació amb aquest aspecte, cal tenir 
en compte que les necessitats d’interconnexió entre França i l’Estat Espanyol, han 
estat sobreestimades per la Comissió Europea (CE), ja que l’informe de Tractebel 
Engineering per la Direcció General d’Energia de la CE calcula les necessitats d’in-
terconnexió basant-se amb la potència instal·lada en ambdós països i no, com seria 
lògic, basant-se en la demanda (el que fa pensar que les interconnexions responen a 
interessos lucratius de les elèctriques i no a l’interès comú).

La congestió del sistema elèctric espanyol, entre el 2014 i el 2017, era de mitja 
del 52% en el sentit França-Espanya i de solament el 12% en el sentit Espanya-Fran-
ça. Resulta, per tant, que la capacitat d’interconnexió actual és més que suficient en 



BOPC 294
26 de març de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 24

els dos sentits i que queda molt marge d’ús especialment per exportar a França. Els 
projectes d’interconnexió elèctrica transpirinencs impliquen la reedició d’un gran 
número de projectes d’autopistes elèctriques (400 kV) i de repotenciacions de Línies 
d’Alta Tensió (220 kV) dins l’Estat Espanyol, que Red Eléctrica de España (REE) va 
pretendre executar ara fa una dècada aproximadament, amb justificacions que s’han 
demostrat fal·làcies i, que ara vol recuperar amb l’excusa de reforçar les esmenta-
des interconnexions. D’aquesta manera REE reprèn la seva antiga i nefasta política 
de «malla» de la xarxa espanyola de 400 V tot i que, segons l’informe de Electric 
Power Research Institute de l’any 2010, aquesta empresa, que monopolitza el trans-
port elèctric a l’Estat Espanyol, ja havia sobredimensionat en aquell moment en un 
198% la mencionada xarxa de 400 kV. A tot això cal afegir que l’estratègia de dis-
tribució elèctrica futura passa per un model de xarxa intel·ligent distribuïda per tal 
d’afavorir la proximitat dels punts de generació als llocs de consum, al contrari que 
els models que obeeixen a una llarga distribució des d’una producció centralitzada.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya, davant de les successives normatives reguladores 

de l’Estat amb relació al sector elèctric que condicionen la capacitat normativa de 
la Generalitat, malgrat que l’article 133 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya re-
coneix que es tracta d’una competència compartida, i tenint en compte com un dels 
objectius finals revertir a la societat catalana la competència de les estacions hidro-
elèctriques conformi acabin les llicències d’explotació, insta el Govern a dur a terme 
les iniciatives polítiques i jurídiques corresponents en defensa dels interessos de la 
ciutadania de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya sol·licita al Govern que prengui les mesures opor-
tunes per a que es torni a avaluar amb detall aquesta autorització administrativa i 
d’utilitat pública de la subestació d’Isona i de la línia aèria elèctrica de doble circuit 
de 400KV, i es demani la suspensió de la resolució de 15 de gener de 2019 fins que 
el promotor incorpori un estudi d’impacte ambiental amb atenció expressa a l’afec-
tació i molèsties que el projecte provocaria a la fauna de la zona, ampliï les respostes 
a les al·legacions rebudes de caràcter ambiental, i justifiqui adequadament la necessi-
tat de la infraestructura sobre la base, com a mínim, dels elements següents: 

– L’aprofitament de les instal·lacions supera l’àmbit territorial de Catalunya.
– Recolzar i reforçar la distribució.
– Possibilitar l’evacuació de la generació del règim especial.
– Augmentar la xarxa de transport d’energia.
– Millorar l’eficiència de la zona.
– Incrementar la demanda de la zona que justifiqui una infraestructura d’aquesta 

envergadura.
– Necessitat d’evacuació de generació elèctrica a la zona.
3. El Parlament de Catalunya, per tal d’assolir un model energètic que promo-

gui l’ús de l’energia renovable als Pallars de forma descentralitzada, renovable i 
democràtica, manifesta la seva oposició al projecte d’autopista Elèctrica Peñalba- 
El Arnero (Montsó)-Isona, coneguda com la MAT del Pallars, i també s’oposa a la 
construcció de totes aquelles instal·lacions, com la subestació de Figuerola d’Orcau 
al terme municipal d’Isona, que permetin ara o en un futur la construcció de l’es-
mentada xarxa elèctrica.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Francesc Viaplana Manresa, diputat, GP ERC
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Proposta de resolució sobre l’assetjament a periodistes
250-00734/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 33612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el acoso 
a periodistas, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En la última edición del informe sobre la situación mundial de los Derechos Hu-

manos que elabora la diplomacia estadounidense, se niega la existencia de «presos 
políticos» en Cataluña, como afirman los políticos separatistas y replica gran parte 
de los medios de comunicación públicos y subvencionados. Con respecto a esto, el 
informe concluye: «ni el Gobierno ni ninguna organización no gubernamental de 
derechos humanos respalda esta afirmación» (que en España haya presos políticos). 
En realidad, según afirma este informe, se trata de «nueve miembros de los partidos 
políticos y de los grupos civiles a favor de la independencia de Cataluña, en prisión 
preventiva desde finales de 2017, acusados de varios delitos de rebelión, sedición y 
malversación de fondos públicos».

Por otra parte, el Departamento de Estado señala en este informe que el referén-
dum del 1 de octubre fue ilegal y que el Gobierno de España respeta la independen-
cia y la imparcialidad de la justicia.

Pero estos no son los únicos varapalos que recibe el secesionismo en este infor-
me sobre los Derechos Humanos, sino que también se hace eco de la denuncia de 
Reporteros Sin Fronteras y afirma que las autoridades autonómicas catalanas incre-
mentaron su acoso a periodistas a favor de la unidad de España en las redes sociales. 
Algo que también recoge en su libro En el huracán catalán la periodista francesa 
Sandrine Morel, y han denunciado también otros corresponsales extranjeros como 
Henry de Laguérie, Dan Hancox y Tunku Varadarajan, entre otros.

La prensa representa uno de los pilares fundamentales de la democracia, por lo 
que los periodistas deben poder realizar su trabajo en total libertad y sin presiones 
ni injerencias políticas.

Pero estos no son los únicos ataques que ha sufrido la prensa en Cataluña en los 
últimos años. Los edificios de Catalunya Ràdio o del portal digital Crónica Global 
han sido atacados y es usual ver los insultos e incluso agresiones a periodistas en 
manifestaciones de distinto signo.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Instar a los medios de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a uti-

lizar de forma rigurosa el lenguaje y a no hablar de «presos políticos» cuando se re-
fieren a políticos que están siendo juzgados por haber sido acusados de varios delitos 
de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

2) Condenar las presiones e injerencias denunciadas por los periodistas extran-
jeros en Cataluña y garantizar que van a poder realizar su trabajo en total libertad.

3) Condenar los ataques a los edificios de los medios de comunicación como los 
sufridos por Catalunya Ràdio y Crónica Global.

4) Condenar los ataques sufridos por los periodistas en las manifestaciones.

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 20 de març de 2019, d’acord 

amb l’article 24.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la condició de diputat 
al Parlament de Catalunya, de Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, amb efectes des del dia 20 de març de 2019.

Palau del Parlament, 20 de març de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 73/XII, sobre el web de l’Àrea 
de Suport als Joves Tutelats i Extutelats
290-00058/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32897 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.03.2019

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 72/XII del Parlament de Catalu-
nya, sobre el web de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats us faig saber que 
les Memòries del 2016 i 2017 de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats estan 
penjades a la seva pàgina web des del 14 de desembre de 2018 així com el canvi de 
l’adreça del centre de programes de Lleida.

Després d’haver fet les comprovacions oportunes, tot i haver fet l’actualització 
anteriorment mencionada, per un error tècnic, la data d’actualització de la pàgina 
web no es va canviar. Aquesta incidència ja ha estat solucionada.

Barcelona, 7 de març de 2019
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Resolució 99/XII, sobre la creació d’un 
centre de dia per a la gent gran a Sant Joan Despí
290-00081/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32898 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.03.2019

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 99/XII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la creació d’un centre de dia per a la gent gran a Sant Joan Despí us faig 
saber que la relació de números de centres de dia de gent gran existents a Sant Joan 
Despí i als municipis propers (Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant 
Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern) és la següent:

– Total places registrades Sant Joan Despí: 31
– Total places col·laboradores Sant Joan Despí: 19, més 7 places de PEV’s
– Total places als municipis propers:
• Total places registrades: 647
° Total places col·laboradores: 167
° Total places concertades: 40
° Total places pròpies: 60
° Total places finançament públic: 380
• Total PEV: 131
Pel que fa al servei de centre de dia de gent gran a Sant Joan Despí, la Progra-

mació territorial de serveis socials especialitzats 2015-2018, tot partint del principi 
d’equilibri territorial en la distribució dels recursos, ha establert un grau de prioritat 
alta (en una escala de quatre graus: molt alt - alt - mitjà - baix). Cal tenir en compte 
que la Programació constitueix un marc de referència per ordenar la implementació 
de nous recursos en primer lloc en aquelles zones de prioritat més alta, per tal de 
millorar l’equitat en l’atenció a les persones, en funció de les disponibilitats pressu-
postàries.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’ha compromès a col·labo-
rar amb la creació del centre de dia per a la gent gran a Sant Joan Despí i ja ha abor-
dat amb l’Ajuntament el projecte que compta amb un ampli suport polític.

Barcelona, 07 de març de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 100/XII, sobre l’ampliació del 
nombre de punts de trobada familiar
290-00082/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32899 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.03.2019

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de C a- 

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 100/XII del Parlament de 
Cata lunya, sobre l’ampliació del nombre de punts de trobada familiar us faig saber 
que el passat 3 de gener de 2018 es va publicar al DOGC l’Ordre TSF/233/2018, 
de 27 de desembre, de convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores de la 
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Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials de  
l’àmbit de la violència masclista que té per objecte l’acreditació de les persones 
físiques o jurídiques privades per a la prestació de serveis de la Xarxa de Serveis 
Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials de l’àmbit de violèn-
cia masclista.

Les persones o entitats titulars de serveis socials que compleixin els requisits 
que s’estableixen a la convocatòria es podran acreditar per a la prestació amb finan-
çament públic dels serveis socials següents: servei de pis suport (serveis substituto-
ris de la llar) i serveis tècnics de punt de trobada. D’aquesta manera, podrem donar 
compliment a l’ampliació de punts de trobada familiar a Catalunya. En aquests mo-
ments, la convocatòria està pendent de resolució.

El servei de punt de trobada s’entén com un servei destinat a atendre i prevenir, 
en un lloc neutral i transitori, i en presència de personal qualificat, la problemàti-
ca que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar, i, en concret, en el com-
pliment dels drets de relació i comunicació dels fills i filles establert en resolució 
judicial per als supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits 
d’exercici de la tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegu-
rar la protecció de menors d’edat. El servei que es vol desenvolupar està regulat al 
Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada

Al mateix temps, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està tre-
ballant amb els ens locals a fi de trobar les millors formes de gestió d’aquest servei.

Barcelona, 07 de març de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 101/XII, sobre el compliment 
de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència social, la 
reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una 
resposta institucional
290-00083/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32900 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.03.2019

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 101/XII del Parlament de  
Catalunya, sobre el compliment de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergèn-
cia social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta 
institucional

«a) Presentar anualment un informe del progrés social de Catalunya basat en indi-
cadors socials i ambientals, de risc de pobresa i exclusió social i de qualitat de vida, 
benestar dels ciutadans i desenvolupament sostenible. Aquest informe ha de servir 
de referència per a elaborar i avaluar les polítiques públiques de la Generalitat en la 
lluita contra les desigualtats i pel desenvolupament sostenible.»

El redactat inicial d’aquest punt a la Resolució 17/XI original és el següent:
«a) Presentar anualment un informe del progrés social de Catalunya basat en 

indicadors socials i ambientals, de risc de pobresa i exclusió social i de qualitat  
de vida, benestar dels ciutadans i desenvolupament sostenible. Aquest informe ha de 
servir de referència per a elaborar i avaluar les polítiques públiques de la Generalitat 
en la lluita contra les desigualtats i pel desenvolupament sostenible. En el procés de 
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definició dels indicadors i d’elaboració de l’informe hi han de participar l’Idescat, 
persones de l’àmbit acadèmic i experts de prestigi reconegut en aquesta matèria.»

Amb la finalitat de donar compliment a la voluntat parlamentària exposada en la 
Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, el 2017 l’Institut d’Estadística de Ca-
talunya (Idescat) i les Direccions General d’Anàlisi Econòmica (DGAE) i de Pres-
supostos del Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda (VEH) van 
elaborar una bateria de 54 indicadors de benestar i progrés social.

El 20 de setembre de 2017 es van publicar, per primera vegada, els Indicadors de 
benestar i progrés social, que mostren la informació disponible i significativa sobre 
l’estat i l’evolució del benestar i progrés social a Catalunya. Els Indicadors de ben-
estar i progrés social de Catalunya ofereixen una visió multidimensional dels aspec-
tes socials, del benestar i de la sostenibilitat, associats al progrés. Es classifiquen en  
8 àmbits diferents:

1. Condicions de vida i treball
2. Salut
3. Educació
4. Medi ambient
5. Habitatge
6. Seguretat i transport
7. Inclusió, drets i participació
8. Oci i cultura
Els Indicadors de benestar i progrés social de Catalunya es publiquen anualment 

al web de l’Idescat, el qual a data d’aquest informe ofereix dades anuals per al pe-
ríode 2010-2017. El passat mes de febrer del 2019 es va fer l’avanç de dades de 2018 
i la propera actualització serà al juny de 2019.

L’avantprojecte de decret del Programa anual d’actuació estadística 2019, preveu 
l’actuació «10 02 03 Indicadors de benestar i progrés social», essent l’organisme res-
ponsable de la seva elaboració l’Idescat i el Departament de VEH. Per tant, es con-
solida aquesta operació estadística que es va iniciar el 2017.

Aquest plantejament, que segueix les tendències internacionals en aquest camp, 
es proposa superar el marc d’indicadors econòmics utilitzats tradicionalment com a 
mesures de creixement i benestar (PIB).

Al mateix temps, s’han dut a terme més iniciatives per fer un seguiment regular 
del benestar i progrés social de Catalunya que seguidament es detallen:

– El 2016, la DGAE va coordinar i publicar la Nota d’Economia número 103 
dedicada a ‘Anàlisi i eines per fer front a la pobresa i la desigualtat’, que va ser pre-
sentada públicament i està disponible al web de la DGAE (http://economia.gencat.
cat/ca/ambits-actuacio/economia-catalana/estudis-publicacions/nota-economia/nu-
mero-103/).

És la primera anàlisi impulsada des de la Generalitat que aborda la situació de la 
pobresa a Catalunya des d’una perspectiva àmplia i pluridisciplinar, i que aporta un 
retrat rigorós de les dimensions de la desigualtat i la pobresa al territori català, però 
també posa sobre la taula eines de política econòmica per fer front a aquestes pro-
blemàtiques. La finalitat d’aquesta publicació era analitzar l’evolució de la pobresa i 
la desigualtat (ambdós són indicadors de benestar i progrés social) a Catalunya i les 
eines de política econòmica per combatre aquests fenòmens.

Tot aquest treball permetrà produir anualment l’informe de Progrés Social a Ca-
talunya que ha de servir de referència per elaborar i avaluar les polítiques públiques 
de la Generalitat en la lluita contra les desigualtats i pel desenvolupament sostenible.

Prèviament s’ha elaborat un informe sobre indicadors de benestar i progrés so-
cial, una comparativa de diferents experiències internacionals i una primera propos-
ta de diferents indicadors que permeten construir una taula multidimensional capaç 
de mesurar el nivell de benestar i progrés social del país i ajudar a la presa de deci-
sions polítiques.
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– El 27 d’octubre de 2016 es va aprovar, dins del Programa anual d’estadística 
2017, l’actuació «10 02 03 Indicadors de benestar i progrés social».

– El 2016 es van iniciar els treballs per millorar la mostra de l’Enquesta de Con
dicions de Vida de Catalunya a fi de disposar d’informació sobre les condicions 
de vida de la població catalana i el risc d’exclusió social i poder planificar adequa-
dament les polítiques socials per incidir-hi. Els treballs de l’operació de camp van  
finalitzar a finals de setembre de 2016. Aquesta millora ja s’ha incorporat a les suc-
cessives enquestes anuals i s’han publicat els resultats del 2016 i del 2017. Aquesta 
operació estadística també forma part del l’avantprojecte de decret del Programa 
anual d’actuació estadística 2019, amb l’Idescat com a organisme responsable i el 
TSF com a organisme col·laborador juntament amb altres institucions.

– L’11 de maig del 2016 s’han publicat els resultats de l’Enquesta econòmica a 
centres i entitats no lucratives de serveis socials 2014, que aporta una descripció de-
tallada de l’abast econòmic del sector.

– La presentació de l’economia catalana penjada també al web de la DGAE i 
actualitzada de forma regular (com a mínim un cop l’any) inclou una secció que 
analitza l’evolució de diversos indicadors de pobresa i desigualtat, com ara la taxa 
AROPE.

– Davant la necessitat de disposar d’informació sobre la distribució territorial del 
risc de pobresa i d’exclusió social, s’està treballant en l’elaboració d’indicadors terri-
torials com a instrument en el procés de planificació i avaluació de les polítiques de 
serveis social. El 23 de maig de 2017 l’Idescat va publicar els indicadors no econò-
mics 2014 i 2015 de la sèrie Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió so-
cial (INTPOBR). El 28 de maig de 2018 l’Idescat va publicar la darrera actualització 
referida a dades del 2016. Aquesta operació estadística també forma part del l’avant-
projecte de decret del Programa anual d’actuació estadística 2019, amb l’Idescat i el 
TSF com a organismes responsables.

A la secció «Territori» del web de la DGAE també estan publicades unes fitxes 
comarcals i d’àmbit territorial que inclouen un bloc de dades socials (desigualtat de 
renda, renda mínima d’inserció i la taxa d’escolarització als 16 anys). Aquestes da-
des permeten tenir una idea més precisa de com es distribueix la pobresa i desigual-
tat territorialment. Es tracta de dades que s’actualitzen com a mínim un cop l’any, 
sent l’última actualització, a data d’aquest informe, el desembre de 2018.

– El darrer informe anual de l’economia catalana publicat (del 2017) ofereix un 
recull d’indicadors socials i de gènere que inclouen, entre d’altres, tres indicadors 
de pobresa: població en risc de pobresa, població en risc de pobresa en el treball i 
població amb molta dificultat per arribar a fi de mes.

– Un dels productes elaborats per la DGAE són els trets de l’economia catala
na, que estan publicats al seu web i s’actualitzen anualment. Aquesta publicació 
inclou un apartat sobre «benestar i protecció social» i un altre sobre «distribució 
de la renda i pobresa». En el primer s’ofereix un anàlisi de l’Índex Regional de Pro-
grés Social i es presenta una taula amb els indicadors de benestar i progrés social 
de Catalunya de l’Idescat. En l’apartat de «distribució de la renda i pobresa» s’ana-
litzen indicadors de desigualtat de la renda i els principals indicadors de pobresa i 
exclusió social, com la taxa de privació material severa o la taxa de població en risc 
de pobresa. Aquests indicadors de pobresa i exclusió social es presenten per Cata-
lunya, Espanya, UEM-18 i UE-27 per poder fer una comparativa a nivell estatal i 
internacional.

– El 2015 el TSF i la Universitat Rovira i Virgili (URV) van signar un Acord 
de col·laboració per a l’impuls de l’Observatori Català de la Pobresa i la Inclusió 
 Social. Aquest acord s’ha renovat i es manté vigent. La URV és l’única de les uni-
versitats catalanes que té una càtedra adreçada a la generació de coneixement espe-
cífic sobre els processos d’inclusió/exclusió social que afecten persones i col·lectius 
socials. Aquest marc de col·laboració té la finalitat d’obtenir informació detallada, 



BOPC 294
26 de març de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 31 

contínua i territorial sobre la realitat social i la pobresa a Catalunya per contribuir a 
la millora de les decisions estratègiques que es prenen en l’àmbit públic. L’exercici 
2017 es va presentar el segon informe de diagnosi social sobre l’estat de la pobresa 
a Catalunya i l’avaluació del Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la 
inclusió social a Catalunya 20152016.

– El 2017 el TSF va signar un conveni de col·laboració amb la Fundació Catalu-
nya Europa. En el marc d’aquest conveni la fundació va estar analitzant l’abast de 
l’Índex de Progrés Social i la seva aplicabilitat a Catalunya i va promoure conferèn-
cies i seminaris amb persones expertes de l’àmbit universitari i acadèmic, així com 
trobades amb agents econòmics i socials, per debatre entorn aquest índex i propo-
sar-ne millores. També va elaborar, per encàrrec del TSF l’informe «Desigualtat, 
exclusió i pobresa a Catalunya dins la perspectiva europea».

– El TSF va signar el mes de juny de 2018 una carta d’adhesió al projecte pilot 
Mesura d’allò que importa a la ciutadana de la UE. Progrés social en les regions 
europees, presentat a licitació de la Unió Europea. Es tracta d’un projecte pilot fi-
nançat per la UE d’una durada de 12 mesos. L’objectiu del projecte és l’establiment 
d’una xarxa de regions interessades a testar l’Index Regional de Progrés Social de la 
UE (EU-SPI) en la seva planificació de la política social i compartir bones pràctiques.

L’EU-SPI s’ha establert per anar més enllà del Producte Interior Brut i facilita el 
benchmarking entre regions de la UE sobre un ampli ventall de criteris que ajuden a 
responsables polítics i altres actors a avaluar les fortaleses i debilitats de les regions. 
La Comissió Europea presenta aquest projecte multiregional per tal de fomentar 
que les regions testin empíricament com pot ser utilitzat aquest índex per millorar 
l’elaboració de polítiques, especialment les relatives a la Política de Cohesió. Aquest 
projecte hauria de servir com a guia a altres regions en la utilització de l’EU-SPI.

En la presentació del projecte també s’ha volgut vincular els indicadors de l’EU-SPI  
i els seus subcomponents amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que 
abasten aspectes socials.

Les regions que van presentar la iniciativa són Campània (Itàlia), Silèsia (Polò-
nia), Yugoiztochen i la Regió Nord d’Hongria, a part de Catalunya.

Barcelona, 7 de març de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 102/XII, sobre la Cartera de 
serveis socials
290-00084/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32901 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.03.2019

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de  

Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 102/XII del Parlament de Ca - 
talunya, sobre la Cartera de Serveis socials us faig saber que la cartera de serveis 
socials, aprovada pel decret 142/2010, d’11 d’octubre, ha estat prorrogada successi-
vament per les lleis anuals de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

A més, d’acord amb el previst en les lleis anuals de pressupostos de la Genera-
litat, s’han anat produint modificacions de la cartera mitjançant diferents disposi-
cions normatives, entre d’altres: la creació de la prestació garantida del  servei de 
distribució d’aliments; la regulació del servei prelaboral adreçat a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia mental; la regulació del servei de club so-
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cial, també adreçat a persones amb problemàtica social derivada de malaltia men-
tal; l’actualització dels serveis d’atenció precoç; l’actualització dels criteris fun-
cionals, en allò que fa referència a la dedicació dels professionals, dels centres 
residencials per a gent gran; l’actualització dels criteris funcionals, en allò que fa re-
ferència als perfils del personal professional, dels serveis d’acolliment i recuperació 
i dels serveis d’intervenció especialitzada d’atenció a dones en situació de violència 
masclista i els seus fills i filles; l’actualització del cost de referència, el mòdul social 
i el copagament, així com els criteris per determinar la capacitat econòmica de les 
persones beneficiàries de les prestacions de la cartera de serveis socials.

D’altra banda, s’han elaborat o estan en fase d’elaboració un seguit de models 
d’atenció i serveis que hauran de tenir el seu reflex normatiu a la cartera de serveis 
socials. Entre d’altres: Model d’atenció integrada social i sanitària a l’entorn domi-
ciliari; Model del Servei de transport adaptat per a persones en situació de depen-
dència; Model del Servei d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents en 
risc; Model dels serveis socials bàsics; desenvolupament del Servei Bàsic d’Aten-
ció Social (SBAS); Cases d’infants; Servei d’integració familiar en família extensa 
(SIFE); Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF); Servei d’aten-
ció i acolliment d’urgències per a dones en situació de violència masclista i per als 
seus fills i filles; Continuació del desplegament i normativització del model de ser-
veis socials bàsics; Servei d’atenció diürna a la gent gran; Servei de prevenció de 
drogodependències; Servei de centre de dia per a persones amb drogodependències; 
Servei de prevenció per a persones afectades pel virus VIH/SIDA.

De manera destacada cal fer esment a l’aprovació i posada en marxa de la Renda 
Garantida de Ciutadania.

Context actual i treballs en curs
En els darrers anys, la societat està immersa en un seguit de processos de can-

vi que han d’orientar les noves polítiques en matèria de serveis socials, les quals 
hauran de tenir el seu reflex en la cartera de serveis socials com són: l’increment 
de la longevitat i augment de la diversitat; la diversificació dels models familiars i 
convivencials; els canvis en el model econòmic; l’increment de la mobilitat geogrà-
fica i de la diversitat en les comunitats i la societat; o l’extensió i intensificació de 
l’expectativa de qualitat dels serveis públics i de la posició de la ciutadania davant 
d’aquests com a portadora de drets, així com el nou rol que es demanda a l’admi-
nistració pública.

Per tot això, des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’està im-
pulsant la generació d’un nou marc conceptual que permeti adaptar l’actual siste-
ma de serveis socials al nou context social, que es caracteritza per l’increment de la 
complexitat social.

Aquest nou marc conceptual busca generar una nova mirada sobre serveis so-
cials, basada en la promoció de l’autonomia funcional, l’autodeterminació i els su-
ports/relacions primàries (familiars i comunitaris) de les persones. També promou 
una mirada integradora que potencia la dimensió preventiva i comunitària, que ge-
neri un marc de treball en xarxa amb altres sectors implicats en el benestar de les 
persones.

Per tal d’assumir aquesta nova mirada, és necessari també iniciar un gir cap a 
allò que han d’ésser els serveis socials, delimitant-ne el seu perímetre sectorial.

Es proposa desenvolupar uns serveis socials tècnicament especialitzats en la pre-
venció i l’abordatge de situacions, en les què es puguin trobar totes les persones en 
diferents moments del seu cicle vital.

Els elements fonamentals del model de serveis socials cap el que es vol avançar són:
– El bé a protegir des dels serveis socials és la interacció, entesa com l’autodeter-

minació, l’autonomia funcional i la vinculació tant a nivell familiar com comunitari 
de la persona.
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– Definició d’un perímetre coherent i suficient de necessitats i demandes universals.
– Integració vertical i horitzontal. L’atenció social primària i secundària aporta 

el seu valor afegit, la qual cosa requereix d’uns nivells de coordinació elevats. Cal 
un flux àgil per cobrir en tot moment les necessitats de la persona de manera ràpida. 
D’altra banda, la integració intersectorial és necessària en la mesura en què existei-
xen casos complexos en els quals les necessitats corresponents als diferents sectors 
es presenten de forma simultània i interrelacionada.

També s’està treballant en la definició dels elements estructurals del sistema de 
serveis socials a partir de tres corones:

1a) Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS)
Porta d’entrada al Sistema Català de Serveis Socials. Tots els ciutadans de Ca-

talunya han de tenir un/a professional de referència de l’EBAS, al llarg de tot el seu 
procés vital i amb visió de contínuum d’atenció.

2a) Serveis de proximitat
Conjunt de serveis socials bàsics i especialitzats que en el seu conjunt tenen com 

a finalitat promoure, afavorir i impulsar la interacció de les persones perquè puguin 
desenvolupar el seu projecte de vida en el seu entorn domiciliari habitual.

3a) Àmbit residencial o d’alta especialització
Serveis residencials per aquelles persones que per les circumstàncies personals, 

socials o d’habitatge no poden romandre en el seu domicili i equips de valoració o 
d’atenció altament especialitzada.

Aquest nou enfocament dels Serveis Socials de Catalunya serà el que determina-
rà l’orientació de la revisió i reformulació de les prestacions de la Cartera de serveis 
socials en el següent sentit:

– Incloure prestacions basades en models d’atenció que incorporin la integració 
vertical i horitzontal, per tal de garantir el continuum assistencial.

– Superar la visió compartimentada en col·lectius d’atenció.
– Incorporar noves prestacions (ex. vessant preventiva) i redefinir o excloure d’al-

tres, fruit de la reflexió que es faci sobre el perímetre sectorial propi (ex. algunes 
prestacions econòmiques).

– Contemplar diferents intensitats de suport en funció de les necessitats de la 
persona.

– Avançar en la compactació dels ajuts, especialment els que tenen per objecte 
la cobertura de necessitats bàsiques, per tal d’evitar duplicitats i millorar la seva efi-
càcia i eficiència.

– Analitzar la viabilitat d’incorporar serveis integrats compartits amb altres sis-
temes d’atenció.

Barcelona, 7 de març de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 129/XII, sobre la gestió de les 
condicions d’allotjament dels treballadors temporers de Lleida
290-00111/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32902 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.03.2019

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposen els articles 168 del Reglament del Parlament de  

Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 129/XII del Parlament  
de Catalunya, sobre la gestió de les condicions d’allotjament dels treballadors tem-

Fascicle segon
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porers de Lleida, aprovada a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació en la sessió tinguda el dia 30 d’octubre de 2018.

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies recolzem totes aque-
lles accions que tinguin com a finalitat la millora de les condicions laborals de to-
tes les persones treballadores, i considerem adients establir una estratègia entre les 
parts implicades per tal de millorar la gestió de les condicions d’allotjament dels 
treballadors temporers de Lleida.

En aquest sentit aquesta Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el 
Treball, conjuntament amb la resta d’unitats del Departament i de la Generalitat de 
Catalunya, els Ajuntaments, els Consells Comarcals, els Sindicats, les Organitza-
cions Patronals i el sector cooperativista, forma part de la taula de coordinació que 
va donar inici dels seus treballs, en base a la convocatòria que es va formalitzar a 
finals de l’any 2018, per tal de dur a terme accions de coordinació per la campanya 
d’enguany, de la mà de diferents grups de treball.

Barcelona, 5 de març de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 138/XII, sobre la col·laboració 
entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Direcció General 
de Joventut en matèria d’ocupació juvenil
290-00120/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32903 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.03.2019

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 138/XII del Parlament de  
Catalunya, sobre la col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la 
Direcció General de Joventut en matèria d’ocupació juvenil us faig saber que:

En data 30 de novembre de 2018 es publicà al DOCG l’Ordre TSF/200/2018, 
de 29 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la con-
cessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent 
d’ocupació juvenil.

Seguidament, en data 7 de desembre de 2018 es publicà al DOCG la resolució 
TSF/2881/2018, de 4 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 
2018, per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Pro-
grama referent d’ocupació juvenil. El SOC va resoldre aquesta convocatòria en data 
19 de desembre de 2018 i es van enviar els atorgaments a les entitats sol·licitants, 
les quals tenien com a termini màxim per a contractar les persones seleccionades el  
31 de desembre de 2018. Actualment hi ha contractats 75 referents d’ocupació ju-
venil.

Les mesures i els programes que es promouen des del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya han estat coordinats amb la Direcció General de Joventut. En data 11 de  
gener de 2019 s’ha fet una primera reunió de presentació i formació dels tècnics re-
ferents d’ocupació juvenil, conjuntament entre el Servei Públic d’Ocupació de Ca-
talunya, la Direcció General de Joventut i la Direcció General d’ESO i Batxillerat.

Barcelona, 07 de març de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Resolució 143/XII, sobre les mesures 
per a evitar les conductes i les expressions sexistes en la tasca 
institucional
290-00125/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32872 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 168.4 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 143/XII, sobre les mesures per 
a evitar les conductes i les expressions sexistes en la tasca institucional (tram. 290-
00125/12), us informo, amb el document annex facilitat per l’Institut Català de les 
Dones, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 13 de març de 2019
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució, us fem avinent el següent:
Pel que fa al punt a), la utilització del llenguatge no sexista és una pràctica sis-

tematitzada dins la Generalitat de Catalunya molt abans de l’aprovació de la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que al seu vuitè punt 
de l’article 3 determina clarament l’obligació dels poders públics d’utilitzar un llen-
guatge no sexista en totes les seves comunicacions.

L’apartat primer de l’article 55 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transpa-
rència, accés a la informació pública i bon govern concreta els principis ètics i les re-
gles de conducta que regeixen l’actuació dels alts càrrecs. En la lletra e, s’indica que 
els alts càrrecs han d’actuar d’acord amb els principis ètics i les regles de conducta 
de igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació 
i arbitrarietat en la presa de decisions.

En aquest sentit, l’Institut Català de les Dones, duu a terme, des de l’any 2001, 
dos premisses que han contribuït àmpliament a la generalització d’aquesta pràctica 
més enllà de la pròpia llei:

– els informes d’impacte de gènere, amb la revisió i correcció del llenguatge em-
prat als textos normatius, entre d’altres aspectes valoratius.

– les formacions al personal de l’administració pública catalana.
L’acord sobre l’ús no sexista del llenguatge és un bon exemple de com s’ha arti-

culat la transversalitat de gènere a partir del compromís polític, un mandat clar de 
l’abast de tota l’administració, i la dotació de les eines necessàries per dur-ho a ter-
me. Després d’uns anys de l’aplicació de les guies i de la correcció de tots els textos 
normatius, el llenguatge no sexista està totalment incorporat.

Tot i això, per enfortir les mesures per no incorrer en conductes i expressions 
sexistes, l’Institut Català de les Dones fa especial èmfasi en la programació de di-
ferents accions de formació sobre comunicació no sexista dins el Pla director de 
Formació en equitat de Gènere de Catalunya 2017-2020, en col·laboració amb diver-
sos organismes i institucions. Aquest Pla neix amb la clara intenció de ser aplicat, 
de convertir-se en un instrument que permeti que les persones formades incorporin 
millores en els seus llocs de treball, que seran avaluades en transferència, per a po-
der oferir no només xifres sinó resultats objectius de la formació. Un dels objectius 
específics que recull el Pla és:

a) Capacitar els alts càrrecs i tota la línia de comandament de les administra-
cions públiques i càrrecs electes de les eines perquè liderin la inclusió de la trans-
versalitat de gènere en els seus àmbits d’actuació.
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En els Informes d’execució anual de la transversalitat de la perspectiva de gè-
nere a l’Administració de la Generalitat, s’analitza específicament l’àmbit de comu-
nicació amb perspectiva de de gènere, concloent que gairebé tots els departaments 
disposen d’espais d’Igualtat de Gènere al web i/o a la intranet, amb un enfocament 
molt rigorós i sistemàtic.

El Pla Estratègic de Polítiques d’Igualtat de Gènere del Govern de la Generalitat 
de Catalunya 2019-2022, pendent d’aprovació, s’estructura en sis eixos, que es po-
drien resumir en transversalització de la perspectiva de gènere i el desplegament de 
la Llei 17/2015 i de la Llei 5/2008. La transversalització de la perspectiva de gènere 
és el principal eix d’acció instrumental que es projecta en tots els àmbits de la resta 
d’eixos d’acció d’aquest pla. Com les prioritats i les velocitats d’avenç vers la igualtat 
de gènere no són homogènies, ni idònies, cal focalitzar i activar els esforços simul-
tàniament, especialment en Educació, Treball i coresponsabilitat, Lluita contra la 
violència masclista, Participació i apoderament, i Visibilització de les dones i lluita 
contra la comunicació sexista.

Quant al punt b), en els darrers anys hi ha hagut a Catalunya un compromís crei-
xent envers l’ètica pública que s’ha anat concretant en un conjunt d’iniciatives i d’actua-
cions, com l’aprovació de codis ètics i de conducta i la creació de comitès d’ètica, com 
a mecanismes de garantia, de control i/o d’elaboració o seguiment de compliments dels 
codis, així com amb activitats i programes de formació i de recerca.

Pel que fa a l’àmbit de la Generalitat de Catalunya es va crear, ja l’any 1991 el 
Comitè de Bioètica de Catalunya i uns anys mes tard, el Comitè d’Ètica dels Ser-
veis Socials de Catalunya (2010), la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública 
(2014), el Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya (2015), el Comitè Assessor 
d’Ètica Pública de Catalunya (2016), el Comitè per a l’elaboració del Codi ètic del 
Servei Públic de Catalunya (2016), el Comitè d’Ètica de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya (2017) i, darrerament, el Comitè per a la Integritat de la Recerca 
a Catalunya (2018).

En el Pla de Govern de la present Legislatura, una de les mesures que formen 
part de l’Objectiu «Un Govern i una Administració del segle XXI», és «Desplegar 
el model de governança ètica de l’Administració de la Generalitat i del seu sector 
públic», sent una de les fites la de «Constituir i posar en marxa la Xarxa de Comitès 
d’Ètica de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic». 
Per aquest motiu, durant els mesos d’octubre a desembre, representants dels diver-
sos comitès d’Ètica de Catalunya han elaborat i constituït el projecte de la Xarxa de 
Comitès d’ètica.

Pel que fa als alts càrrecs de la Generalitat, el Comitè Assessor d’Ètica Pública, 
adscrit al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, es va consti-
tuir el 18 de juliol de 2016, amb les funcions següents:

– Respondre les consultes, observacions i suggeriments dels alts càrrecs i del 
personal directiu relatius a la conducta ètica en l’exercici de les seves tasques.

– Rebre les queixes sobre la conducta ètica en l’exercici de les seves tasques dels 
alts càrrecs i del personal directiu i efectuar recomanacions de conducta o donar-hi 
el tràmit que correspongui.

– A petició dels òrgans competents per incoar o arxivar un procediment sancio-
nador per incompliment del Codi de conducta, orientar i donar directrius amb la 
major precisió possible sobre els fets susceptibles de motivar la incoació d’un proce-
diment sancionador i de les circumstàncies rellevants en el cas.

– Emetre un informe anual sobre l’activitat del Comitè Assessor d’Ètica Pública, 
les conclusions del qual seran públiques.

En data 8 de gener de 2019, la secretaria del Comitè Assessor d’Ètica Pública va 
trametre recomanació del Comitè Assessor d’Ètica Pública, mitjançant correu elec-
trònic, a totes les direccions de serveis dels departaments de la Generalitat perquè el 
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fessin extensiu a tot els alts càrrecs i personal directiu de cada Departament adherit 
al Codi de conducta.

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública disposa d’un es-
pai, que posa a disposició de la ciutadania, per fer constar les queixes i consultades 
relacionades:

http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_pu-
blica/alts-carrecs-i-directius/codi-de-conducta-alts-carrecs-personal-directiu/comi-
te-assessor-etica-publica/

Per la seva banda, l’Institut Català de les Dones també disposa d’una bústia per-
què s’hi pugui deixar constància de les queixes davant d’aquells continguts que es 
consideri que perpetuen un discurs sexista i una representació estereotipada de les 
dones o de la feminitat. L’Institut Català de les Dones, que és qui gestiona els vos-
tres comentaris, els analitza i els treballa, i els remet, si cal, als equips responsables 
icd.comunicacio@gencat.cat

12 de març de 2019
Núria Balada i Cardona, presidenta Institut Català de les Dones

Control del compliment de la Resolució 144/XII, sobre l’aplicació de 
les mesures del Pacte d’estat contra la violència de gènere
290-00126/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32868 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 168.4 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 144/XII, sobre l’aplicació de 
les mesures del Pacte d’estat contra la violència de gènere (tram. 290-00126/12), us 
informo, amb el document annex facilitat per l’Institut Català de les Dones, de les 
actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 13 de març de 2019
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució, informen del següent: 
El II Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista constitu-

eix l’Eix d’acció 3 del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022. 
Aquest pla és d’imminent aprovació. En la seva darrera fase d’elaboració, després 
d’un ample procés participatiu, amb la incorporació d’esmenes de fins a 58 entitats i 
institucions, i el seu encaix amb les actuacions proposades pels tretze departaments 
que actualment conformen l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ha comp-
tat amb la revisió i la validació d’una comissió de 15 expertes en els diferents àmbits 
d’intervenció en violència masclista.

L’esmentada darrera fase d’elaboració del pla ha coincidit també amb l’aprovació 
de la Resolució de la Secretaria d’Estat d’Igualtat de la distribució territorial per a 
l’exercici 2018, de subvencions finançades amb càrrec als pressupostos generals de 
l’estat, a gestionar per les comunitats autònomes i ciutats autònomes per al desen-
volupament del Pacte d’Estat per a la Violència de Gènere, en data 10 de setembre  
de 2018 i la subsegüent transferència de crèdits el mes de desembre, per un import de  
12.779.628,85€. Aquests fons addicionals provinents de l’estat han fet replantejar 

http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/alts-carrecs-i-directius/codi-de-conducta-alts-carrecs-personal-directiu/comite-assessor-etica-publica/
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/alts-carrecs-i-directius/codi-de-conducta-alts-carrecs-personal-directiu/comite-assessor-etica-publica/
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/alts-carrecs-i-directius/codi-de-conducta-alts-carrecs-personal-directiu/comite-assessor-etica-publica/
mailto:icd.comunicacio@gencat.cat?subject=Queixes
mailto:icd.comunicacio@gencat.cat?subject=Queixes
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i reajustar les actuacions incloses en el Programa d’Intervenció Integral contra la 
Violència Masclista, especialment aquelles els finançament de les quals requereix 
costos elevats.

L’Institut Català de les Dones, com a organisme encarregat de coordinar i impul-
sar la planificació estratègica i operativa de la prevenció i atenció a les situacions de 
violència masclista a Catalunya, va convocar reunions amb les responsables de les 
unitats orgàniques de tots els Departaments competents en aquesta matèria. Fruit de 
les propostes de distribució debatudes en aquestes reunions i d’altres contactes es va 
establir la proposta definitiva de distribució, atenent a la despesa pressupostària ac-
tual en matèria de violència masclista i també a impulsar projectes innovadors que 
potenciïn la prevenció i la recuperació, a més de la detecció i l’atenció de qualitat, 
interseccional i amb una millora significativa de cobertura territorial.

Tot seguit es relacionen els projectes més rellevants que s’han inclòs com actua-
cions que seran finançats a través dels fons del pacte d’estat, i que com es pot com-
provar recullen a bastament les relatives a la sensibilització i la prevenció en matèria 
d’educació; el desenvolupament de campanyes a través dels mitjans de comunicació, 
i l’elaboració de mesures de prevenció i protecció en l’àmbit de la salut i d’assistèn-
cia a les víctimes de violència de gènere mitjançant els serveis socials.

Dispositiu d’atenció urgent i permanent

40 places de curta estada

2 Serveis d’Intervenció Especialitzada

2 Punts de Trobada

Subvencions a entitats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Formació professionals Equips bàsics d’atenció social primària

Programa 3 voltes per a professionals de Joventut

Materials online i campanyes de sensibilització en Joventut

Servei d’atenció especialitzada a les violències sexuals en infància i adolescència

Recerca en assetjament sexual i per raó de sexe

Acompanyament en ocupació

Campanya d’identificació d’assetjament sexual i sexista

Protocol d’abordatge de l’assetjament de les treballadores llar i cura
Dinamització territorial de les taules locals de prevenció de les mutilacions genitals 
femenines

Protocol de prevenció i abordatge dels matrimonis forçats 

Formació agents salut comunitària en MGF 

Comunitat d’aprenentatge virtual per persones referents de les oficines d’ocupació

Mentoria i acompanyament en ocupació

Accions formatives en Justícia Juvenil

Acompanyament a judici a les víctimes

Formació del CEJFE (operadors jurídics, jutjats d’instrucció, serveis execució penal)
Desenvolupament de projectes de prevenció, atenció i recuperació en violència 
masclista als centres penitenciaris

Campanyes de sensibilització impulsades per l’Institut Català de les Dones des d’una 
perspectiva interseccional

Model d’abordatge de les violències sexuals
Servei on-line d’atenció especialitzada en violència masclista adreçat a joves i 
adolescents

Suport a entitats especialitzades en l’eradicació de la violència masclista
Estudis de diagnosi (VM fora de l’àmbit de la parella, filles i fills, col·lectius 
vulnerables)

Pla director de formació en equitat de gènere (increment)
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Creació d’espais online de suport al treball professional dels circuits territorials de 
violència masclista

Contracte Programa SIAD (increment)

Protocol contra les violències sexuals en entorns d’oci

Enquesta de victimització sobre les violències sexuals

Protocol de prevenció, detecció i atenció de la violència masclista en l’àmbit educatiu

Programa d’innovació Relacions afectives lliures de violència masclista/formació

Altres formacions en prevenció de la VM i coeducació

Creació de 4 punts de referència territorials d’atenció integral en l’àmbit de salut

Pla de formació i sensibilització de professionals en l’àmbit de salut

Subvencions Xarxa d’habitatges d’inclusió social

Projectes d’àmbit universitari que incloguin estudis i mesures per a l’eliminació de 
conductes masclistes en el si de la comunitat universitària

12 de març de 2019
Núria Balada i Cardona, presidenta Institut Català de les Dones

Control del compliment de la Resolució 147/XII, sobre la creació del 
Pacte Català contra la Violència Masclista
290-00129/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32869 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 168.4 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 147/XII, sobre la creació del 
Pacte Català contra la Violència Masclista (tram. 290-00129/12), us informo, amb 
el document annex facilitat per l’Institut Català de les Dones, de les actuacions que 
s’han portat a terme.

Barcelona, 13 de març de 2019
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució, informen del següent: 
En relació amb el punt a): Reforçar els recursos per a lluitar contra les violències 

masclistes a tots els nivells institucionals: 
El II Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista, d’imminent 

aprovació, recull en els seus sis objectius estratègics un seguit d’actuacions, fruit de  
la detecció de necessitats efectuada pels departaments competents en matèria  
de violència masclista, i dels estudis diagnòstics de la Xarxa d’atenció i recuperació 
integral de les dones en situació de violència masclista i dels Serveis d’informació i 
atenció a les dones. Aquests objectius són els següents: 

1. Impulsar la prevenció específica de la violència masclista.
2. Millorar la detecció i identificació de situacions de risc i d’existència de vio-

lència masclista.
3. Desplegar i ampliar la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a tots els col-

lectius de dones que pateixen o han patit violència masclista i dels seus fills i filles 
dependents.
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4. Millorar l’atenció de les dones en situació de violència masclista en el moment 
de les denúncies i al llarg de tot el procés judicial.

5. Promoure la capacitació dels i les professionals i la recerca en violència mas-
clista.

6. Optimitzar els mecanismes de coordinació de la Xarxa d’atenció integral de 
violència masclista.

Aquest nou programa ha de suposar un punt d’inflexió en la millora de la co-
bertura de qualitat i territorial en l’atenció a les dones que es troben en situació de 
violència masclista. Els fons provinents del Pacte d’estat contra la violència de gè-
nere també en contribuiran, amb l’increment dels serveis i la implementació de nous 
programes de prevenció, d’intervenció i de formació i capacitació dels professionals, 
i també en la sensibilització de tots els àmbits de la societat en la lluita contra la 
violència masclista.

La Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia ultima la posada en 
marxa, en el marc del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  (CEFJE), 
de l’Observatori Català de la Justícia en matèria de violència masclista per analitzar de  
forma polièdrica i des de l’àmbit de la Justícia aquest tipus de violència.

Des de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 
de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, se seguiran 
duent a terme totes les actuacions i accions relatives a l’àmbit del Pacte Català contra 
la Violència Masclista que siguin competència del Departament de Justícia, concre-
tament en els serveis de les oficines d’atenció a la víctima del delicte.

Al mateix temps, des del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 
s’està preparant un pla de formació per al personal del Departament de Justícia en 
relació amb aquesta matèria.

El passat 31 de gener la consellera de la Presidència i el conseller d’Interior van 
presentar el Protocol contra les violències sexuals en entorns d’oci. Aquest protocol 
es posa en marxa per donar criteris operatius als professionals de seguretat per tal 
d’establir pautes d’actuació en entorns d’oci davant d’aquestes conductes.

Sobre el punt b): Convocar immediatament i amb urgència la Comissió Nacio-
nal per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista per a complir la 
Moció 82/XI del Parlament de Catalunya, sobre la violència masclista, i crear, abans 
de sis mesos, el Pacte Català contra la Violència Masclista: 

És previst també convocar imminentment la Comissió Nacional per a una Inter-
venció Coordinada contra la Violència Masclista, a fi d’aprovar els grups de treball 
que ha de desenvolupar aquest pacte.

Els continguts articulats en el II Programa d’Intervenció Integral contra la Vio-
lència Masclista han de ser un bon punt de partida per poder concretar i afegir més 
fons pressupostaris per a dur a terme totes les actuacions que s’acordin en el marc 
del Pacte Català contra les Violències Masclistes.

Quant al punt c): Incloure en el Pacte Català contra la Violència Masclista les 
mesures i propostes d’actuació derivades de la Comissió Nacional per a una Inter-
venció Coordinada contra la Violència Masclista, com ara les que es poden integrar 
en els àmbits de l’educació, la sensibilització i la prevenció, de l’atenció a les vícti-
mes, pressupostaris, dels mitjans de comunicació i de l’ocupació.

Com s’ha comentat anteriorment, els continguts del II Programa d’Intervenció 
Integral contra la Violència Masclista 2019-2022, els quals seran impulsats en el 
marc del Pacte Català contra les Violències Masclistes, inclouen mesures de sensi-
bilització i educació vers la ciutadania per posar de relleu l’elevat grau de victimitza-
ció que provoquen en les dones els diferents tipus de violència masclista, accions de 
prevenció específica de les violència masclistes en nenes, adolescents, dones joves, 
dones grans i tot tipus de dones en la seva diversitat (dones amb diversitat funcio-
nal, dones migrades, col·lectiu LGTBIQ+, dones que exerceixen la prostitució, dones 
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d’ètnia gitana, dones seropositives respecte al VIH, dones internes en centres peni-
tenciaris, dones amb problemes de salut mental i/o drogodependències, ...).

El II Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista 2019-2022 i, 
en conseqüència, el Pacte Català contra les Violències Masclistes inclou com a ac-
tuació prioritària la incorporació en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
d’un programa pressupostari específic d’abordatge de les Violències Masclistes, per 
programar i fer el seguiment de tots els recursos econòmics esmerçats pel Govern de 
la Generalitat en aquest àmbit d’actuació prioritari. Igualment es preveu incorporar 
un increment important dels recursos de la Xarxa d’atenció i recuperació integral de 
les dones que es troben en situació de violència masclista (dispositiu d’atenció urgent 
i permanent, increment de 40 places d’acolliment i recuperació, desplegament de 
dos nous serveis d’intervenció especialitzada i de dos nous punts de trobada.

També està programada la millora dels mecanismes d’inserció laboral de les 
dones víctimes de violència masclista, mitjançant la formació de professionals, la 
creació de persones referents a les oficines del SOC i accions d’acompanyament i 
mentoria per a l’ocupació. Finalment, pel que fa als mitjans de comunicació és pre-
vist realitzar campanyes específiques de sensibilització quant a la xacra de la vio-
lència masclista, des d’una perspectiva interseccional i territorial. A més a més, en 
el marc del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022, s’inclou un 
Eix d’acció de Visibilització de les dones i comunicació no sexista que ha de garan-
tir la sensibilització, la prevenció i la lluita contra el sexisme en i des dels mitjans 
de comunicació.

12 de març de 2019
Núria Balada i Cardona, presidenta

Control del compliment de la Resolució 169/XII, sobre l’increment 
dels efectius de bombers i de mossos d’esquadra destinats a Santa 
Coloma de Gramenet
290-00149/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 33292 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 169/XII, sobre l’in-
crement dels efectius de bombers i de mossos d’esquadra destinats a Santa Coloma 
de Gramenet (número de tramitació 290-00149/12), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a), el Govern va aprovar el Pla Estratègic de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) per al període 
2017-2022 per Acord de Govern GOV/126/2016, que conté un pla de desplegament 
de recursos humans en què s’identifiquen les necessitats actuals i futures pel que 
fa al personal. El Projecte Bombers 2025 elaborat per la DGPEIS complementa el 
pla estratègic i estableix una sèrie d’actuacions necessàries per garantir la capaci-
tat d’actuació del cos i la millora en la coordinació de les emergències a Catalunya.

Actualment, el parc de bombers de Santa Coloma de Gramenet té una dotació 
teòrica de 25 efectius (1 sergent, 4 caporals i 20 bombers), amb un mínim de 4 bom-
bers diaris. En el projecte Bombers 2025 està previst que s’incorporin 1.000 efectius 
al cos de Bombers en els propers 4 anys, fet que permetrà augmentar la dotació fins 
a 29 efectius (1 oficial, 4 caporals i 24 bombers) en aquest parc.
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El compromís amb el Projecte Bombers 2025 es va començar a materialitzar el 
passat dia 25 de gener de 2019 amb la publicació de la convocatòria de 250 places 
de bomber de l’escala bàsica, que complementen la convocatòria ja en curs de 150 
places més.

Segons la planificació de noves convocatòries de què es disposa actualment, 
l’any 2024 la plantilla del cos de Bombers estarà completa.

Quant a l’apartat b), cal esmentar que la situació econòmica dels darrers anys no 
ha permès augmentar la plantilla de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
(PG-ME). Aquest context de contenció pressupostària ha motivat que fins al 2017, 
la darrera convocatòria d’accés al cos fos la de l’any 2011, fet que ha comportat una 
progressiva reducció d’efectius per la manca de noves incorporacions.

La determinació del nombre d’efectius de la PG-ME a cada territori i regió po-
licial de Catalunya es realitza mitjançant estudis previs, considerant criteris objec-
tius com per exemple les característiques físiques del territori o els tipus d’il·lícits 
penals que es repeteixen amb major freqüència. Així, es determinen i assignen els 
recursos policials escaients a les necessitats de seguretat que cada territori planteja. 
Per altra banda, els sistemes de planificació incorporen mecanismes de flexibilit-
zació que permeten adaptar la distribució d’efectius en funció de les necessitats de 
cada període de l’any, com per exemple els Programes Operatius Específics.

Per igualar els recursos humans necessaris en funció de les diferents càrregues 
de treball, anualment es distribueix la plantilla entre tots els serveis amb criteris 
equitatius d’eficiència.

La dotació d’agents de la PG-ME ha d’augmentar amb els efectius que actual-
ment estan fent el curs bàsic policial a l’Institut de Seguretat Pública de Catalu-
nya, que incrementaran la plantilla en 500 agents que es distribuiran al llarg de tot 
el territori català, i amb les 750 noves places per a l’accés a l’escala bàsica del cos  
de Mossos d’Esquadra convocades d’acord amb les bases publicades en el DOGC el  
8 de gener de 2019, que està previst que iniciïn el període de pràctiques el mes de 
juny de 2020.

Amb la incorporació de la nova promoció d’ingrés al juliol de 2019 i la previsió 
d’incorporació al juny de 2020 s’estan estudiant totes les alternatives per reduir la 
influència de la situació actual en relació amb els efectius no només a Santa Coloma 
de Gramenet, sinó a tota la plantilla de la PG-ME.

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 16/XII, sobre la problemàtica 
social generada per l’ocupació il·legal d’habitatges
390-00016/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 32418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Miquel Buch i Moya, Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la 

Moció 16/XII (número de tramitació 390-00016/12), sobre la problemàtica social 
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generada per l’ocupació il·legal d’habitatges, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Interior.

Barcelona, 7 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 32418).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 23.04.2019 al 14.05.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
15.05.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2019. 

Control del compliment de la Moció 17/XII, sobre les infraestructures 
que són competència de la Generalitat
390-00017/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 33095 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 17/XII, sobre les infraestructures 
que són competència de la Generalitat (tram. 390-00017/12), us informo del següent:

Pel que fa al punt b), és voluntat del Govern augmentar el pes de la inversió pú-
blica en les infraestructures. No obstant, es podrà materialitzar quan s’aprovi el 
pressupost 2019.

En aquest sentit, s’ha previst un increment substancial de la inversió en infra-
estructures en, l’anualitat de l’any 2019 com per exemple, les obres de carreteres i 
transports d’Infrestructures.cat serà d’uns 120 MEUR, creixent significativament 
(57,9%) respecte al valor de l’any 2018 que era de 76 MEUR.

D’altra banda, ja es troben en licitació, mitjançant INVICAT, les obres de la 
nova carretera C-32 de Tordera a Lloret de Mar, amb un pressupost de 64 MEUR 
(IVA exclòs) que suposarà una important inversió durant els propers anys. També 
s’impulsa la millora de l’Eix Diagonal mitjançant la concessionària actual de la 
C-15, amb una inversió prevista superior als 100 MEUR

També, en aquests moments es troba en licitació l’execució de les obres de la 
nova estació d’autobusos de la Bisbal d’Empordà, per 1.1 M€, es troba en fase de 
redacció de projecte, les estacions de Palamós, Almacelles, Tàrrega i Juneda, i refe-
rent a les actuacions d’arranjament d’estacions i parades existents, es troben en lici-
tació (2M€), les obres d’arranjament a les estacions d’autobusos de La Seu d’Urgell, 
Olot, Tortosa, Sabadell, Torroella de Montgrí, Blanes, Valls, Reus, Tossa de Mar, 
Tarragona, Igualada i Vic, així com a parades de bus de Sant Feliu de Pallerols i 
Quatre Camins, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.

Tanmateix, també tenim altres eines que ens ajuden a fer una previsió de les di-
ferents infraestructures del país, com el Pla Director d’Infraestructures 2011-2020 
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(PDI). Actualment, s’està treballant en el PDI 2021-2030 que permetrà analitzar les 
prioritats en matèria d’infraestructures dels propers anys.

Barcelona, 13 de març de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 18/XII, sobre les infraestructures 
i el transport públic
390-00018/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 32914 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 18/XII, sobre les infraestructures i 
el transport públic (tram. 390-00018/12), us informo del següent:  

Pel que fa al punt a). en sentit estricte, el desplegament de la Llei 21/2015 a càr-
rec del Govern és el desplegament reglamentari. La Llei  demana en aquest aspecte 
l’elaboració del projecte de disposició que es preveu en l’article 24 de la llei que crea 
la Taula Social del Transport Públic. En compliment del mandat, el Departament de  
Territori i Sostenibilitat ha impulsat la consulta pública prèvia a l’elaboració del pro-
jecte de reglament. Un cop feta i recollides les propostes corresponents, es troba en 
elaboració el projecte de Decret relatiu a la Taula Social del Transport Públic esmen-
tada, que n’ha de determinar la forma de representació, el règim dels representants 
i la concreció de les funcions. 

Quant al punt b), la Llei disposa (art.18) que «el Govern, en l’àmbit de les seves 
competències, ha de presentar al Parlament els projectes legislatius pertinents per 
a l’establiment progressiu de nous tributs, tenint en consideració els beneficis i els 
efectes externs derivats del transport públic». En relació amb aquestes figures fiscals 
que es puguin adoptar directament pel legislador català, la Llei 21/2015 actua com 
una veritable « llei d’ordenació» i que té com a destinataris de les seves determi-
nacions tant el Govern de la Generalitat com el mateix Parlament atesa la expressa 
reserva de llei formal que recau sobre la matèria tributària.  En la mesura que les 
previsions de l’article 18 de la Llei abasten diverses modalitats i figures tributàries 
que giren majoritàriament a l’entorn de la mobilitat, en particular mitjançant vehi-
cles privats, i altres situades en l’àmbit de la capacitat i activitat econòmiques grava-
des per tributs de titularitat local (IBI, IAE) s’ha constituït un grup de treball en el 
si de l’ATM de Barcelona, integrat per representants de les diverses administracions 
consorciades per analitzar la viabilitat i l’impacte d’aquestes mesures fiscals abans 
de la seva  proposta formal. Aquest grup de treball va començar les seves sessions el 
passat 21 de desembre. Amb posterioritat,  i més recentment hom ha començat –en 
el sí del mateix grup de treball-  l’anàlisi  de la Proposició de llei de finançament del 
servei públic del transport  urbà col·lectiu presentada pel GP  Confederal  de Unidos 
Podemos- En Comú Podem- En Marea y GMmixt (Compromís) al Congrés dels Di-
putats de les Corts espanyoles, atès que algunes de les previsions  contingudes en la 
llei catalana 21/2015 podrien requerir la modificació de lleis estatals, singularment 
en matèria de règim local.

Pel que fa al punt c), el Consell d’administració de l’ATM de Barcelona, va de-
cidir no modificar les tarifes del sistema de transport públic integrat per a l’exercici  
del 2019, de forma que amb aquesta actuació, les administracions que formen part del  
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consorci es van comprometre a mantenir l’estabilitat econòmica del sistema de 
transport públic durant aquest exercici.

Quant al punt d), l’octubre de 2018, l’empresa concessionària va presentar una 
nova proposta de calendari d’implantació de la T-mobilitat, que l’ATM va acceptar 
al novembre de 2018. El calendari preveu dues fases:

– La primera fase, a posar en servei en el primer semestre del 2020, inclou els 
trenta-sis municipis de l’AMB, títols il·limitats de l’actual gamma de l’ATM, suport 
en plàstic i mòbil, centre d’atenció a la ciutadania (el CAC), centre de gestió per a 
la informació del transport (el CGIT), canals de venda via internet, aplicacions de 
mòbil i punts d’atenció als operadors.

– La segona fase, a posar en servei en el segon semestre del 2020, que inclou: tots 
els altres municipis que formen part de l’àrea ATM, títols multiviatge, títols propis 
dels operadors públics, suport en cartró, i canals de venda amb màquines expene-
dores.

Després de completar la segona fase, es procedirà a l’apagada magnètica.
Pel que fa al punt e), us adjunto un informe en relació amb la informació sol·li-

citada.
Pel que fa al punt f), us informo del següent: 
1a. La continuació de les obres de les línies L9 i L10 en el tram central, actual-

ment aturades, està pendent d’una possible concessió d’un crèdit per a la finalitza-
ció dels treballs per part del Banc Europeu d’Inversions. El crèdit seria de 740 M€ 
amb una carència de 5 anys, cosa que permetria reduir l’impacte en els pressupos-
tos a curt termini. El Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) està treba-
llant en un nou Pla Econòmic Financer de l’empresa pública Ifercat que, assumint 
la concessió d’aquest crèdit, permeti la programació de les obres del tram central.

2a. Pel que fa a l’arribada de la línia L1 del metro a Badalona, un cop aprovat 
definitivament l’Estudi Informatiu relatiu a la primera fase del perllongament durant 
el mes de gener de 2019, el DTES encarregarà a continuació la redacció del Projec-
te Constructiu corresponent a aquesta primera fase (2 estacions i cotxeres-tallers) 
que permetrà l’arribada de la línia L1 a Badalona, així com la redacció de l’Estudi 
Informatiu relatiu a la segona fase del perllongament (3 estacions més), que definirà 
el traçat que enllaçarà aquesta línia amb l’estació de Rodalies de Badalona. Un cop 
definits els pressupostos relatius als projectes constructius de cada fase, el DTES 
continuarà treballant per fixar al calendari les actuacions corresponents, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries vigents.

3a. En relació amb l’arribada de la línia 3 del metro a Esplugues de Llobregat, el 
DTES està redactant el corresponent Projecte Constructiu del perllongament sud de 
la línia L3 de metro, que definirà l’execució de 2 estacions i cua per cotxeres a Es-
plugues de Llobregat. Un cop definit el pressupost del projecte constructiu, el DTES 
continuarà treballant per fixar al calendari aquesta actuació, d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries vigents.

4a. En relació amb l’actuació de perllongament de la línia Llobregat – Anoia dels 
FGC des de Plaça Espanya, el DTES està redactant el projecte bàsic com a pas pre-
vi del projecte constructiu. Un cop definit el pressupost del projecte constructiu, el 
DTES continuarà treballant per fixar al calendari aquesta actuació, d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries vigents.

5a. En relació amb el tren-tramvia al Camp de Tarragona, el DTES treballa con-
certadament amb els ajuntaments del territori, en el marc de la taula del Pacte per a 
les infraestructures del Camp de Tarragona, integrada pels representants del DTES 
i els alcaldes de Tarragona, Reus, Cambrils, Vila-seca i Salou, en el desenvolupa-
ment d’aquest projecte. El tren-tramvia ha de garantir el manteniment d’un sistema 
de transport públic col·lectiu integrat urbanísticament al corredor ferroviari allibe-
rat entre Cambrils, Salou i Port Aventura per a la posada en funcionament del nou 
traçat del Corredor Mediterrani entre Vandellós i Tarragona. En aquest sentit, a la 
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darrera reunió del Pacte per a les infraestructures del Camp de Tarragona del pas-
sat 14 de desembre, s’ha acordat impulsar conjuntament el projecte de tren-tramvia, 
mitjançant una comissió de seguiment institucional i una altra de tècnica, i acordar 
els termes concrets amb el Ministeri de Foment i ADIF, com a responsables del des-
mantellament previ del corredor ferroviari actual en compliment de la Declaració 
d’Impacte Ambiental del nou Corredor Mediterrani. Així, mentre el Ministeri de 
Foment concreta els termes del desmantellament de la via actual i de la titularitat 
dels terrenys alliberats, el DTES està impulsant la redacció dels estudis i projectes 
de l’actuació, amb la tramitació ambiental corresponent, i d’un pla especial urbanís-
tic del sistema tramviari d’acord amb les previsions de la normativa sectorial vigent. 
Un cop definit el pressupost dels projectes esmentats, el DTES continuarà treballant 
per fixar al calendari aquesta actuació, d’acord amb les disponibilitats pressupostà-
ries vigents.

Pel que fa al punt g), l’ATM va signar el conveni de col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Barcelona per impulsar la unió entre les dues xarxes de tramvies perquè 
esdevinguin una xarxa unificada. L’ATM ha dut a terme les obligacions que es deri-
ven d’aquest conveni, que continua vigent. En aquests moments, l ‘ATM està a l’es-
pera que l’Ajuntament de Barcelona adopti, pels òrgans competents, una proposta 
de traçat de la unió, la comuniqui formalment a l’ATM i totes dues institucions pu-
guin abordar el contingut d’un segon conveni que resolgui les qüestions relatives al 
finançament del projecte.

Barcelona, 13 de març de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla
ment.

Control del compliment de la Moció 22/XII, sobre la seguretat viària
390-00022/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 32411 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 22/XII, sobre la seguretat viària 
(tram. 390-00022/12), us informo del següent: 

Pel que fa a l’apartat a), es continua mantenint la coordinació entre el cos de 
Mossos d’Esquadra i les policies locals. La implementació de les accions incloses al 
Pla Operatiu Específic Trànsit i al Pla Operatiu de Contenció de l’Accidentalitat han 
permès obtenir uns resultats òptims perquè els accidents de trànsit greu amb vícti-
mes mortals no es produeixin o se’n redueixi el nombre.

El grup de treball de Directrius de policies de trànsit de Catalunya va aprovar, en 
data 19 de desembre de 2018, el calendari de campanyes coordinades de control i vi-
gilància pe r al 2019. Estan previstes 17 campanyes conjuntes entre el cos de Mossos 
d’Esquadra i les policies locals, preventives de controls intensius sobre els principals 
factors de risc de l’accidentalitat.

Quant a l’apartat b), d’acord amb l’objectiu estratègic 5 Facilitar l’aprenentatge 
de la mobilitat segura al llarg del cicle vital del Pla estratègic de seguretat viària de  
Catalunya 2014-2020, el Servei Català de Trànsit té previst realitzar un conjunt  
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de 33 activitats de formació i educació viària, que consten en el programa d’activi-
tats per al 2019 en el marc del Pla de seguretat viària 2017-2019.

Amb relació a l’apartat c), el Servei Català de Trànsit realitza materials educa-
tius i informatius per assolir una mobilitat segura per a tot tipus d’usuaris de la via 
pública. Algunes de les activitats previstes, entre d’altres, són les següents: impul-
sar la nova web d’educació per a la mobilitat segura en col·laboració amb els centres 
de recursos pedagògics; promoure l’ús de materials de prevenció de riscos laborals 
 viaris per fer formació i sensibilització a les empreses; impulsar xerrades-col·loqui 
als centres educatius de secundària del programa Gameover.

Pel que fa a l’apartat d), durant el 2019 es realitzarà un estudi sobre les causes 
d’accidentalitat de la gent gran com un dels col·lectius més vulnerables.

Amb relació a l’apartat e), d’acord amb el programa d’activitats per al 2019 en el 
marc del Pla de seguretat viària 2017-2019, el Servei Català de Trànsit realitza tota 
una sèrie d’activitats per a implementar noves tecnologies en les infraestructures i 
el vehicle autònom i connectat, entre d’altres, crear un nou aplicatiu de gestió in-
tegral dels sistemes de gestió del trànsit del Centre d’Informació Viària de Catalu-
nya  (CIVICAT), instal·lar noves estacions de presa de dades (ETD) fora de l’àmbit 
metropolità de Barcelona per tenir coneixement de la mobilitat del trànsit, desen-
volupar el Pla ITS (sistemes de transport intel·ligents) per conèixer la mobilitat a tot 
Catalunya en temps real.

En relació amb el vehicle autònom, el Servei Català de Trànsit participa en el 
projecte Catalunya LivingLab que té com objectiu la generació d’un «laboratori 
viu» de desenvolupament de propostes de mobilitat, ITS (intelligent transportation 
system; sistema de transport intel·ligent) i vehicle autònom.

Quant a l’apartat f), el Servei Català de Trànsit continua col·laborant i donant su-
port a les diferents policies locals.

Finalment, pel que fa a l’apartat g), durant el 2019 el Servei Català de Trànsit ela-
borarà el Pla de seguretat viària 2020-2022 i realitzarà els treballs preparatoris per 
definir l’estratègia en seguretat viària del proper decenni d’acord amb els objectius 
que marqui la Unió Europea.

Barcelona, 7 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
la consellera de Justícia sobre el desenvolupament dels plans de 
vigilància dels equipaments judicials arran dels darrers atacs que 
han patit
354-00092/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esperanza García González, del SP PPC (reg. 29637).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Justícia, 21.03.2019.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la 
consellera de Justícia sobre la creació de l’Observatori Català de la 
Justícia en Violència Masclista
354-00093/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esperanza García González, del SP PPC (reg. 29885).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Justícia, 21.03.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre les actuacions i les mesures adoptades pel Departament 
davant l’expedient de regulació d’ocupació anunciat per les empreses 
de vehicles de transport amb conductor
354-00101/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs (reg. 33000).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Treball, Afers Socials i Famílies, 21.03.2019.

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

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Comissió 
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública amb relació a 
la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels 
denunciants
352-00153/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 9 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals  
i Transparència, tinguda el 14.03.2019, DSPC-C 213.

Sol·licitud de compareixença de representants del festival Primavera 
Sound davant la Comissió de Cultura perquè expliquin l’experiència 
de feminitzar el cartell d’artistes i l’adhesió a la campanya «No 
callarem»
356-00367/12

SOL·LICITUD

Presentació: Ruben Wagensberg Ramon, juntament amb una altra diputada del  
GP ERC (reg. 32230).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 21.03.2019.
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4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat

PRESENTACIÓ

Reg. 33665

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament de 
Catalunya, presenta la renúncia a la condició de diputat.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera d’Empresa i Coneixement al 
conseller d’Interior
330-00095/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 33973/ Coneixement: 22.03.2019

Al president del Parlament
Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera d’Empresa i Coneixement, el dia 21 de març 
de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu De-
partament el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 19 de març de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 62/2019, de 19 de març, d’encàrrec del despatx de la conse
llera d’Empresa i Coneixement al conseller d’Interior, del 21 de març, és publicat al 
DOGC 7836, del 21 de març de 2019.
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4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança 
del pluralisme polític a la televisió i la ràdio del setembre al 
desembre del 2018
337-00017/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 32825 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 20.03.2019

Al president del Parlament
Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític 

a la televisió i a la ràdio. Setembre-desembre del 2018, i l’Acord pel qual s’aprova, 
perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns. 

Cordialment,

Barcelona, 12 de març de 2019
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla
ment.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4063/2017, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra l’article 3.1 (lletres a i b) i l’article 6 de la 
Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius 
de les persones jurídiques
381-00017/11

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 32852 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.03.2019

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fer-
nando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol 
Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pum-
pido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado 

En nombre del rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4063-2017 interpuesto por el pre-

sidente del Gobierno contra el artículo 3.1, en sus apartados a) y b), de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no 
productivos de las personas jurídicas, así como contra el inciso de su artículo 6 
relativo a «las entidades que, sin tener personalidad jurídica, constituyen una uni-
dad económica o patrimonio separado susceptible de imposición, definidas como 
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obligados tributarios por la normativa tributaria general». Han comparecido y for-
mulado alegaciones la Generalitat y el Parlamento de Cataluña. Ha sido ponente el 
magistrado don Alfredo Montoya Melgar.

I. Antecedentes
1. Mediante un escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día  

28 de julio de 2017, el presidente del Gobierno interpuso un recurso de inconstituciona-
lidad contra el artículo 3.1, en sus apartados a) y b), de la Ley del Parlamento de Catalu-
ña 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas 
jurídicas (en lo que sigue, Ley 6/2017), publicada en el «Diario Oficial de la Genera-
litat de Cataluña» núm. 7368, de 12 de mayo de 2017, y contra el inciso de su artículo 
6 relativo a «las entidades que, sin tener personalidad jurídica, constituyen una unidad 
económica o patrimonio separado susceptible de imposición, definidas como obliga-
dos tributarios por la normativa tributaria general». En la demanda se hace invocación 
expresa del art. 161.2 CE, a los efectos de que se acuerde la suspensión de la vigencia y 
aplicación de los preceptos legales recurridos.

a) La demanda parte del reconocimiento de la potestad tributaria de las comuni-
dades autónomas en los arts. 133.2 y 157.1 CE, así como de los límites establecidos 
en la ley orgánica a que se refiere el art. 157.3 CE –la Ley Orgánica 8/1980, de 22 
de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA)–, cuyo art. 
6 prevé unas restricciones para la creación de tributos propios, de forma que estos 
no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por los tributos estatales o lo-
cales, límite que, en la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional, no 
impide establecer tributos propios sobre fuentes impositivas ya gravadas, sino úni-
camente la duplicidad o coincidencia de hechos imponibles. Cita, en particular, las 
SSTC 289/2000, de 30 de noviembre, 122/2012, de 5 de junio, y 197/2012, de 6 de 
noviembre, según las cuales, para apreciar la coincidencia entre hechos imponibles, 
se debe atender a todos los elementos esenciales de los tributos que se comparan y 
no solo a la definición legal de sus hechos imponibles. En cuanto al componente de 
extrafiscalidad, que considera relevante examinar, recuerda que no basta con la de-
claración del preámbulo de la ley, sino que debe reflejarse en los elementos centrales 
de la estructura del tributo.

b) Refiriéndose ya al impuesto sobre los activos no productivos de las personas 
jurídicas, aquí impugnado, asevera que no se crea para alcanzar objetivos extra-
fiscales, que ni se proclaman en la norma ni se reflejan en su regulación. En  cambio, 
considera que, según el preámbulo, su principal finalidad es mejorar la distribución 
de la riqueza, que es un fin común a toda figura impositiva. Junto a esto, se le atribu-
ye un fin antielusivo, a lo que replica que todo impuesto está ordenado por su propia 
esencia a evitar la elusión y el fraude fiscal. Añade que el art. 5 de la ley, regulador 
de las exenciones, desmiente la pretendida finalidad extrafiscal, pues no presenta 
ninguna medida de política fiscal específica, por lo que concluye que nos encontra-
mos ante una norma de naturaleza fiscal, debiendo examinarse si la manera en la 
que somete a gravamen la riqueza, como índice de capacidad económica, es la mis-
ma que en otros impuestos estatales o locales.

c) En primer lugar, analiza la cuestión respecto al impuesto sobre el patrimonio, 
con el que el abogado del Estado aprecia un solapamiento parcial. Pese a que el im-
puesto estatal grava los bienes y derechos que son titularidad de personas físicas y 
el autonómico recae sobre ciertos bienes y derechos de las personas jurídicas, este 
también incluye como sujetos pasivos a las entidades sin personalidad jurídica que 
constituyen una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposi-
ción (art. 6 de la Ley 6/2017). Y dado que en el impuesto sobre el patrimonio estas 
entidades tributan en una suerte de «régimen de atribución de patrimonios», es de-
cir, imputando a cada uno de sus miembros (cuando son personas físicas) la porción 
del bien o derecho que les corresponde según su participación en la entidad, resul-
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ta que los partícipes estarían gravados, respecto de los mismos bienes, tanto por el 
impuesto autonómico como por el estatal, para el que es indiferente que los bienes 
sean productivos o no, con la consiguiente vulneración del art. 6.2 LOFCA. Por lo 
anterior, mantiene que el inciso «las entidades que, sin tener personalidad jurídica, 
constituyen una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposi-
ción, definidas como obligados tributarios por la normativa tributaria general» del 
art. 6 de la Ley 6/2017 es inconstitucional y nulo.

d) A continuación, argumenta que el impuesto sobre los activos no producti-
vos colisiona también con dos tributos locales: el impuesto sobre bienes inmuebles 
(IBI) y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), lo que vulnera 
la prohibición del art. 6.3 LOFCA. Respecto del primero, recuerda que el hecho im-
ponible del IBI es la titularidad de inmuebles por personas físicas, jurídicas o enti-
dades sin personalidad del art. 35.4 de la Ley general tributaria (LGT). A su vez, el  
art. 3.1 a) de la ley autonómica impugnada también somete a gravamen la tenencia 
de tales bienes, aunque solo por personas jurídicas y entes sin personalidad, de lo 
que se colige que los mismos sujetos pasivos quedan obligados a satisfacer dos im-
puestos distintos por el hecho de ser titulares de los bienes inmuebles a que se refiere 
la Ley 6/2017.

Similar razonamiento hace en relación con el IVTM, que grava la titularidad de 
vehículos aptos para circular por las vías públicas, tanto si el titular es una persona 
física como si es una persona jurídica o entidad del art. 35.4 LGT y con indepen-
dencia, al igual que el IBI, de si los bienes son productivos o no. Por tanto, entien-
de que el argumento de que el impuesto catalán solo se exige sobre aquellos bienes 
no productivos no tiene entidad suficiente como para enervar la identidad existente.

e) Por último, aduce la infracción del art. 9 LOFCA, referido a los límites territo-
riales a la potestad tributaria de las comunidades autónomas, achacando este efecto 
a la indefinición existente en la conexión con el territorio autonómico de los bienes 
distintos de los inmuebles. Así, mientras que para estos se indica expresamente que 
operará el criterio de su ubicación, para los bienes muebles la ley no aclara cómo se 
determina la sujeción al impuesto autonómico. Esto es contrario al citado precepto 
orgánico, puesto que la indefinición de los sujetos pasivos en lo que se refiere a su 
conexión con el territorio podría dar lugar a que se graven elementos patrimoniales 
situados fuera del territorio de Cataluña. Para evitar dicho efecto, se debería haber 
incorporado un precepto que determinara con claridad la sujeción por obligación 
personal y por obligación real, como en otros impuestos directos, a falta de lo cual 
se puede producir una vulneración del principio de territorialidad consagrado en el 
citado precepto de la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas.

El abogado del Estado finaliza su escrito ratificando que el artículo 3.1, aparta-
dos a) y b), y el inciso del artículo 6 relativo a «las entidades que, sin tener persona-
lidad jurídica, constituyen una unidad económica o patrimonio separado susceptible 
de imposición, definidas como obligados tributarios por la normativa tributaria ge-
neral» de la Ley 6/2017 son inconstitucionales y nulos por infringir los arts. 31, 133, 
149.1.14 y 157.3 CE, así como el art. 6, apartados 2 y 3, y el art. 9 LOFCA.

2. Por providencia de 19 de septiembre de 2017, el Pleno del Tribunal Consti-
tucional, a propuesta de la Sección Primera, acordó admitir a trámite el recurso 
de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y de los documentos presen-
tados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al 
Parlamento de Cataluña, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran per-
sonarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes. Asi-
mismo, se tuvo por invocado el art. 161.2 CE, lo que, conforme dispone el art. 30 
LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impug-
nados desde la fecha de la interposición del recurso. Por último, también se ordenó 
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publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de la Generalitat de Cataluña».

3. La presidenta del Congreso de los Diputados, por escrito registrado el 2 de 
octubre de 2017, comunicó que la mesa de la cámara había acordado la personación 
en este procedimiento, el ofrecimiento de su colaboración a los efectos del artículo 
88.1 LOTC y la remisión a la dirección de estudios, análisis y publicaciones y a la 
asesoría jurídica de la Secretaría General. El presidente del Senado, por escrito pre-
sentado el día 5 de octubre de 2017, también comunicó que la mesa de la cámara, en 
su reunión del 3 de octubre, había acordado la personación en este procedimiento y 
el ofrecimiento de su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.

4. Por escrito registrado el día 6 de octubre de 2017, el letrado del Parlamento de 
Cataluña informó del acuerdo de la mesa de 4 de octubre de 2017 de personación 
en el presente recurso de inconstitucionalidad y solicitó de este Tribunal, además de 
la admisión del escrito y de los documentos que lo acompañan, una prórroga para 
formular alegaciones, dada la complejidad del asunto y el volumen de trabajo acu-
mulado por dicha representación.

5. El mismo 6 de octubre de 2017, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó 
unir a las actuaciones el escrito presentado por el letrado del Parlamento de Catalu-
ña y, conforme a lo solicitado, darle por personado y prorrogar en ocho días el plazo 
concedido en la providencia de 19 de septiembre de 2017, a contar desde el siguiente 
al de expiración del ordinario.

6. Mediante escrito presentado el día 18 de octubre de 2017, la abogada de la 
Generalitat de Cataluña, en su representación y defensa, se opuso a la demanda con 
base en los razonamientos que siguen: 

a) Comienza puntualizando que, aunque el recurso del presidente del Gobier-
no no cuestiona la totalidad del impuesto, sino tan solo determinados preceptos, si 
prosperase su impugnación se produciría una «drástica laminación» de la riqueza 
gravada por el tributo catalán, que perdería su eficacia como instrumento contra la 
evasión fiscal.

Asimismo, señala que, si bien la demanda denuncia la vulneración del art. 9 LO-
FCA, por la indeterminación del punto de conexión con el territorio de los bienes 
muebles citados en las letras b) a f) del art. 3.1 la Ley 6/2017, en el suplico solo soli-
cita la declaración de inconstitucionalidad de los apartados a) y b) de dicho artículo 
y de un inciso del art. 6, por lo que la alegada vulneración del principio de territo-
rialidad quedaría circunscrita al apartado b) del art. 3.1 (que también se impugna 
por vulnerar el art. 6.3 LOFCA en relación con el IVTM).

b) Precisado lo anterior, y tras exponer el marco constitucional aplicable y los 
rasgos del impuesto sobre los activos no productivos, rebate la afirmación de la de-
manda de que su hecho imponible coincide con el del impuesto sobre el patrimonio. 
Admite que la materia imponible coincide parcialmente, puesto que ambos recaen 
sobre la riqueza, manifestada en la titularidad o tenencia de bienes y derechos de 
contenido económico. Sin embargo, señala que «las circunstancias elegidas por el 
legislador como exponente de la verdadera riqueza que se somete en cada caso a 
tributación, y que constituye el hecho imponible, no son las mismas». Así, en el im-
puesto sobre el patrimonio se grava la «mera titularidad», mientras que el tributo 
catalán somete a tributación la tenencia de activos por parte de las entidades comer-
ciales «solo si son improductivos». Alega que la diferencia de hechos imponibles es 
análoga a la que declararon las SSTC 37/1987, FJ 14, y 186/1993, FJ 4 c), en relación 
con dos impuestos autonómicos sobre la infrautilización de tierras rústicas con la 
finalidad extrafiscal de inducir a sus titulares a respetar la función social que el art. 
33.2 CE impone a la propiedad.

Tampoco son iguales los sujetos pasivos, que son las personas físicas en el im-
puesto sobre el patrimonio y las personas jurídicas en el tributo aquí cuestionado, 
tal y como admiten –señala– tanto el dictamen del Consejo de Estado como el es-
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crito de demanda. Es cierto que la duplicidad la predican exclusivamente respecto 
de las entidades sin personalidad jurídica, pero a este argumento cabe oponer que 
en el impuesto sobre el patrimonio no hay ninguna norma que someta a imposición 
a tales entidades, como sí existe en la Ley del impuesto sobre la renta de las perso-
nas físicas (art. 8.3 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre), sin que sea suficiente 
lo dispuesto en el art. 7 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el pa-
trimonio. A esto se suma que el sujeto pasivo en la Ley 6/2017 sería el ente sin per-
sonalidad, mientras que en el impuesto sobre el patrimonio lo serían, a lo sumo, los 
partícipes en la entidad, de forma que no existe identidad formal entre los sujetos 
gravados por ambas figuras.

Por lo demás, aunque el anterior razonamiento no se admitiera, los tributos en 
liza seguirían diferenciándose por las finalidades perseguidas por cada uno, esen-
cialmente recaudatoria en el impuesto sobre el patrimonio y primordialmente extra-
fiscal en el impuesto sobre los activos no productivos. Respecto a este último, aun-
que el preámbulo de la Ley 6/2017 también le atribuye una función recaudatoria, 
ello no le hace perder su finalidad extrafiscal pues, como ya indicó la STC 74/2016, 
FJ 2, ambas son compatibles. La abogada de la Generalitat rechaza el argumento de 
la demanda según el cual todo tributo tiene una finalidad de lucha contra la evasión 
y el fraude fiscal, pues lo verdaderamente consustancial a todo tributo es su  función 
recaudatoria, mientras que la lucha contra la evasión y el fraude fiscal cuenta con 
mecanismos específicos, bien sancionadores o bien de mejora normativa para col-
mar las lagunas legales e impedir «operaciones de ingeniería tributaria». E insis-
te en que el impuesto impugnado también sirve a este fin porque, como indica el 
preámbulo de la ley, intenta revertir la práctica insolidaria de destinar a usos priva-
dos los activos que son titularidad de personas jurídicas, al tiempo que busca su uso 
rentable, pues si se afectan a una actividad económica no quedarán gravados. Por 
tanto, no concurre la doble imposición con el impuesto sobre el patrimonio alegada 
por el presidente del Gobierno.

c) Respecto a la supuesta vulneración del art. 6.3 LOFCA, por el solapamiento 
con el hecho imponible del IBI y del IVTM, y comenzando por el primero, la abo-
gada de la Generalitat parte de que es el principal tributo de las haciendas locales y 
que su finalidad recaudatoria ha sido reconocida por la STC 179/2006. Destaca que, 
frente al carácter real del IBI, el impuesto sobre los activos no productivos es un im-
puesto personal y que si el hecho imponible del primero es la titularidad dominical 
o de otros derechos reales sobre inmuebles, el del impuesto autonómico es la tenen-
cia de bienes muebles e inmuebles improductivos. Puntualiza que tampoco coincide 
el sujeto pasivo, que son las personas físicas, jurídicas y entidades del art. 35.4 LGT 
en el IBI, y solo estas dos últimas en el impuesto sobre los activos no productivos, e 
insiste, por último, en que tampoco es la misma la finalidad de ambos tributos por-
que, frente a la función recaudatoria propia del IBI, el tributo aquí impugnado tiene 
una finalidad predominantemente extrafiscal.

Aunque la demanda sostiene que existe una coincidencia parcial en el hecho im-
ponible de ambos impuestos, la abogada de la Generalitat alega que lo anterior solo 
se produce en el objeto o materia imponible, pues ambos recaen sobre la titularidad 
de inmuebles (el impuesto sobre los activos no productivos también incide sobre de-
terminados bienes muebles). Pero no hay concurrencia de hechos imponibles porque 
las circunstancias escogidas por el legislador en uno y otro impuesto son diferentes. 
La improcedencia de equiparar la mera titularidad de inmuebles con la tenencia de 
activos no productivos por entidades mercantiles deriva directamente de la doctri-
na establecida en las SSTC 37/1987 y 186/1993, en las que el Tribunal Constitucio-
nal descartó la identidad entre la contribución territorial, antecesora del IBI, y los 
impuestos andaluz y extremeño sobre tierras infrautilizadas que se enjuiciaban en 
ellas. El argumento de dichas sentencias –prosigue la representante del Gobierno 
autonómico– era que dichos tributos perseguían inducir a los titulares a cumplir con 
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la función social de la propiedad, que es lo mismo que pretende el impuesto sobre 
los activos no productivos al gravar la tenencia de activos improductivos.

d) En cuanto a la superposición con el IVTM, que también invoca el abogado del 
Estado, el escrito de la Generalitat niega que tenga lugar, porque para ello no basta 
con que se grave el mismo objeto o materia imponible, sino que es precisa una iden-
tidad entre las circunstancias elegidas por el legislador como exponente de la rique-
za sujeta a tributación. Y, al igual que argumentara en relación con el IBI, entiende 
que el IVTM es un tributo real, frente al impuesto sobre los activos no productivos 
que es personal, y que aquel se exige por la titularidad de vehículos de tracción 
mecánica por personas físicas o jurídicas o entidades del art. 35.4 LGT, en tanto 
que el tributo catalán grava la tenencia de vehículos de potencia igual o superior a  
200 caballos solo cuando sean improductivos, insistiendo nuevamente, como hiciera 
al tratar del solapamiento con el IBI, en que la finalidad del tributo local es recau-
datoria, mientras que el autonómico pretende combatir la evasión fiscal y fomentar 
el uso productivo de los bienes de las entidades mercantiles.

e) Por último, la abogada de la Generalitat aborda la pretendida vulneración del 
art. 9 LOFCA, para lo que comienza recordando la precisión hecha al comienzo de 
su escrito según la cual, como el suplico de la demanda no incluía más que la so-
licitud de que se declararan inconstitucionales y nulas las letras a) y b) del art. 3.1, 
así como un inciso del art. 6 de la Ley 6/2017, la vulneración del principio de terri-
torialidad solo se ha concretado respecto de la citada letra b) (vehículos a motor de 
potencia superior a 200 caballos), no pudiendo extenderse al resto de bienes muebles 
gravados por el impuesto sobre los activos no productivos.

A continuación, razona que el principio de territorialidad, como límite a la po-
testad tributaria autonómica, no impide per se que el ejercicio de competencias au-
tonómicas se proyecte sobre otros territorios. Aunque reconoce que la ley podría 
haber sido más precisa al definir la conexión territorial, sostiene que una interpreta-
ción sistemática de la misma permite concretar dicho aspecto. Para ello, basta partir 
de que el impuesto sobre los activos no productivos es un tributo personal y que, 
como su ámbito de aplicación es la comunidad autónoma, solo recaerá sobre sujetos 
pasivos con domicilio fiscal en Cataluña, que deberán tributar por todos los activos 
no productivos de las letras b) a f) del art. 3.1 de la ley, con independencia de que se  
hallen permanentemente emplazados en Cataluña o, atendiendo a su condición de 
bienes muebles, se encuentren temporal o transitoriamente en otro territorio auto-
nómico. Defiende, por consiguiente, una interpretación conforme que preserve la 
validez de la norma recurrida.

El escrito de alegaciones finaliza solicitando que el Tribunal desestime el recurso 
planteado y declare que los preceptos impugnados son conformes con la Constitu-
ción y la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas.

7. Por escrito registrado el 30 de octubre de 2017, el letrado del Parlamento de 
Cataluña presentó un escrito oponiéndose a la demanda sobre la base de unas alega-
ciones que reproducen literalmente las presentadas por la abogada de la Generalitat, 
a las que cabe remitirse.

8. El Pleno de este Tribunal Constitucional acordó, mediante providencia de 30 
de octubre de 2017, incorporar a los autos los escritos de alegaciones de la aboga-
da de la Generalitat y el letrado del Parlamento de Cataluña y, en cuanto a la so-
licitud de levantamiento de la suspensión de los preceptos objeto del recurso, oír 
al abogado del Estado para que, en el plazo de cinco días, pudiera exponer lo que 
estimare pertinente. El trámite conferido se evacuó mediante un escrito registrado 
el 8 de noviembre de 2017, en el que solicitaba que se mantuviera la suspensión.

9. El Pleno del Tribunal dictó ATC 163/2017, de 28 de noviembre, por el que se 
acordaba levantar la suspensión de la vigencia del artículo 3.1, apartados a) y b), de 
la Ley 6/2017 y del inciso de su artículo 6, relativo a «las entidades que, sin tener 
personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o patrimonio separado 
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susceptible de imposición, definidas como obligados tributarios por la normativa 
tributaria general».

10. Por providencia de 26 de febrero de 2019 se señaló para deliberación y vota-
ción de la presente sentencia el día 28 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. Planteamiento. Como se ha expuesto en los antecedentes, el presidente del 

Gobierno impugna el artículo 3.1, apartados a) y b), de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos  
de las personas jurídicas (en adelante, Ley 6/2017), así como el inciso de su artículo 6  
relativo a «las entidades que, sin tener personalidad jurídica, constituyen una uni-
dad económica o patrimonio separado susceptible de imposición, definidas como 
obligados tributarios por la normativa tributaria general», por vulnerar los arts. 31, 
133, 149.1.14 y 157.3 CE y los apartados 2 y 3 del art. 6 y el art. 9 de la Ley Orgá-
nica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas 
(LOFCA).

Tanto la Generalitat como el Parlamento de Cataluña postulan la desestimación 
del recurso porque entienden que, dada la finalidad extrafiscal del impuesto sobre 
los activos no productivos de las personas jurídicas, los preceptos impugnados se 
ajustan a la competencia de dicha comunidad autónoma para establecer sus propios 
tributos, con base en los arts. 133.2 y 157.1 b) CE y en los arts. 202.3 a) y 203.5 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por la Ley Orgánica 6/2006, de  
19 de julio.

2. Precisiones previas. Con carácter previo al examen de fondo, procede efec-
tuar dos consideraciones preliminares, a fin de delimitar con precisión el objeto de 
la controversia y el alcance de nuestro enjuiciamiento: 

a) Por un lado, en cuanto a los preceptos de la Ley 6/2017 que se impugnan, y 
según han puntualizado los representantes de la Generalitat y el Parlamento de Ca-
taluña, nuestro análisis se debe circunscribir al artículo 3.1, apartados a) y b), y al 
inciso del art. 6 que se refiere a las entidades sin personalidad jurídica. Aunque la 
demanda alega la posible vulneración del art. 9 LOFCA en relación con todos los 
bienes muebles sujetos al impuesto autonómico, no solo los vehículos a motor cita-
dos en la letra b) del apartado 1 del art. 3, sino también el resto de activos mobilia-
rios recogidos en las letras c) a f) de dicho precepto, el encabezamiento y el suplico 
no se refiere a las letras indicadas; y, lo que es más relevante, tampoco lo hace el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2017, por el que se decidió inter-
poner el presente recurso de inconstitucionalidad.

Por tanto, coincidiendo en este extremo el contenido del acuerdo del Consejo  
de Ministros del que trae causa el recurso y el encabezamiento y suplico del escrito de  
interposición, el objeto del presente recurso debe ceñirse a los preceptos recogidos 
en ellos (por todas, SSTC 138/2010, de 16 de diciembre, FJ 1, y 36/2013, de 14 de 
febrero, FJ 1). Todo ello, sin perjuicio de que, en su caso, la declaración de incons-
titucionalidad pudiera extenderse a otros preceptos de la Ley 6/2017 «por conexión 
o consecuencia» (art. 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC).

b) Por lo que se refiere al canon de constitucionalidad aplicable, pese a que el re-
curso del presidente del Gobierno invoca la vulneración de los arts. 31, 133, 149.1.14 
y 157.3 CE y los arts. 6 y 9 LOFCA, se observa que en relación con el art. 31 CE no 
especifica en qué se fundamenta la presunta contradicción constitucional, por lo que 
se incumple la carga de argumentar los motivos concretos que justifican su vulne-
ración [entre otras muchas, SSTC 217/2013, de 19 de diciembre, FJ 1; 76/2014, de  
8 de mayo, FJ 2 c), y 7/2018, de 25 de enero, FJ 2]. Por su parte, la infracción de los 
arts. 133, 149.1.14 y 157.3 CE tendría lugar de forma mediata, como consecuencia 
del incumplimiento de los arts. 6 y 9 LOFCA, a los que, por consiguiente, debemos 
acotar el análisis de constitucionalidad.
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3. Examen de la alegada vulneración del art. 6 LOFCA. Descripción del tribu
to autonómico. Hechas las precisiones que anteceden y comenzando por la alegada 
vulneración del art. 6 LOFCA, para el enjuiciamiento que se nos demanda debemos 
aplicar nuestra consolidada doctrina sobre los límites del poder tributario de las co-
munidades autónomas, en particular, los recogidos en sus apartados 2 y 3 cuyo tenor 
es el siguiente: 

«Dos. Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán re-
caer sobre hechos imponibles gravados por el Estado. Cuando el Estado, en el ejer-
cicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos sobre hechos imponibles 
gravados por las Comunidades Autónomas, que supongan a éstas una disminución 
de ingresos, instrumentará las medidas de compensación o coordinación adecuadas 
en favor de las mismas.

Tres. Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán re-
caer sobre hechos imponibles gravados por los tributos locales. Las Comunidades 
Autónomas podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legis-
lación de Régimen Local reserve a las Corporaciones locales. En todo caso, debe-
rán establecerse las medidas de compensación o coordinación adecuadas a favor de 
aquellas Corporaciones, de modo que los ingresos de tales Corporaciones Locales 
no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de crecimiento 
futuro».

A fin de evitar reiteraciones innecesarias, nos remitimos a la interpretación de 
dichos límites que contienen las recientes SSTC 120/2018, de 31 de octubre, FJ 3, 
y 4/2019, de 17 de enero, FJ 3, que sintetizan la profusa doctrina de este Tribunal 
sobre ellos.

De acuerdo con dicha doctrina, para examinar la posible vulneración de los arts. 
6.2 y 6.3 LOFCA se debe contrastar el impuesto sobre los activos no productivos 
con los tributos invocados por el recurso del presidente del Gobierno y así diluci-
dar si aquel recae sobre el mismo hecho imponible gravado por estos. Con este fin, 
es necesario partir de los elementos relevantes del tributo enjuiciado, al objeto de 
determinar la «manera» en que la correspondiente fuente de capacidad económica 
es sometida a gravamen, analizando no solo el hecho imponible en sentido estricto 
sino otros aspectos como los supuestos de no sujeción y exención, el sujeto pasivo 
y los elementos de cuantificación (por todas, STC 74/2016, de 14 de abril, FJ 4), sin 
olvidar la posible concurrencia de fines extrafiscales en el conjunto del tributo o en 
alguno de sus elementos centrales (entre muchas otras, STC 210/2012, de 14 de no-
viembre, FJ 4).

A) El preámbulo de la Ley 6/2017 (apartado I) empieza recordando que la dis-
tribución de la riqueza es cada vez más desigual y apela a la posibilidad de que los 
tributos cumplan finalidades extrafiscales, en particular, en relación con la función 
social de la propiedad. Partiendo de dicha premisa, apunta como finalidades del im-
puesto sobre los activos no productivos las de: i) «alcanzar un cierto nivel redistri-
butivo, al someter a una mayor presión fiscal a las personas jurídicas que tienen un 
mayor volumen de activos improductivos»; ii) «incentivar un uso más productivo de 
los activos» pues «[e]l hecho de gravar unos activos no afectos a la actividad econó-
mica posibilita que las personas jurídicas sujetas al impuesto intenten utilizar su pa-
trimonio de una forma más eficiente con la sustitución de activos improductivos por 
otros más rentables» y, por último, iii) «reducir las prácticas actuales de evasión y 
elusión fiscal, que consisten en trasladar patrimonio personal a estructuras societa-
rias para ocultar verdaderas titularidades y, por lo tanto, capacidades económicas».

Al sintetizar la estructura del tributo autonómico, el preámbulo (apartado II) 
insiste en la conexión de los distintos elementos del tributo con los fines que se in-
vocan para su creación, especialmente el de fomentar un uso productivo de los acti-
vos por parte de las entidades con objeto mercantil. Así, señala que el concepto de 
activo no productivo «se inspira en el objetivo del impuesto de incidir en las situa-
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ciones irregulares, en el sentido de que los bienes quedan al margen de cualquier 
vinculación con la actividad u objeto empresarial del sujeto pasivo». En particular, 
explica que deben considerarse improductivos los bienes cedidos de forma gratuita 
a los partícipes de la entidad o a personas vinculadas y «por lo tanto, al margen de 
cualquier utilidad empresarial o productiva».

B) Por su parte, según el articulado de la ley, el impuesto sobre los activos no 
productivos «tiene por objeto gravar los bienes no productivos y determinados dere-
chos que recaen sobre dichos bienes que forman parte del activo del sujeto pasivo» 
(art. 1), definiéndose su hecho imponible (art. 3.1) como «la tenencia del sujeto pa-
sivo, en la fecha de devengo del impuesto» de ciertos activos «siempre que no sean 
productivos y estén ubicados en Cataluña». Tales activos, según detalla el precepto, 
son los siguientes: i) bienes inmuebles; ii) vehículos a motor con potencia igual o 
superior a 200 caballos; iii) embarcaciones de ocio; iv) aeronaves; iv) objetos de arte 
y antigüedades de valor superior al establecido por la Ley del patrimonio histórico; 
y v) joyas.

a) Los apartados 2 y 3 del art. 3 detallan qué se entiende por «tenencia de los 
activos» y por «ubicados en Cataluña», respectivamente, mientras que el art. 4.1 es-
pecifica cuándo un activo se considera improductivo, lo que sucede en cualquiera de 
los siguientes supuestos: 

«a) Si se ceden de forma gratuita a los propietarios, socios y partícipes del suje-
to pasivo o a personas vinculadas a los mismos, directamente o mediante entidades 
participadas por cualquiera de ellos, y que los destinan total o parcialmente al uso 
propio o al aprovechamiento privado, salvo que su utilización constituya rendimien-
to en especie, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas. En caso de que el bien sea utilizado parcialmente para 
finalidades particulares, se considera activo no productivo solamente la parte o pro-
porción que se destina a estas finalidades.

b) Si se cede su uso, mediante precio, a los propietarios, socios y partícipes del 
sujeto pasivo o a personas físicas vinculadas a estos, o a entidades participadas 
por cualquiera de ellos, para ser destinados total o parcialmente a usos o aprove-
chamientos privados, salvo que los propietarios, socios, partícipes o personas vin-
culadas satisfagan para la cesión del bien el precio de mercado, trabajen de forma 
efectiva en la sociedad y perciban por ello una retribución de importe superior al 
precio de cesión. Se consideran activos productivos los que son arrendados a precio 
de mercado a los propietarios, socios y partícipes o a personas vinculadas a estos, 
o a entidades participadas por cualquiera de ellos, y son destinados al ejercicio de 
una actividad económica.

c) Si no están afectos a ninguna actividad económica o de servicio público. Son 
activos afectos a una actividad económica los que, como factor o medio de produc-
ción, se utilizan en la explotación de la actividad económica del sujeto pasivo».

El art. 4.2 de la ley añade unas precisiones para excluir de la calificación como 
improductivos a aquellos bienes en que se hayan materializado los beneficios pro-
venientes del ejercicio de actividades económicas obtenidos en el propio año y en 
los diez anteriores por la propia entidad u otras en las que participe. Se trata de una 
regla similar a la prevista en el impuesto sobre el patrimonio para la exención de 
las participaciones en las llamadas «empresas familiares» [art. 4.2 a) 2 de la Ley 
19/1991]. Asimismo, se excluyen los activos dedicados a la utilización o goce de los 
trabajadores no propietarios, cuando generan un rendimiento en especie para ellos, 
así como los destinados a servicios económicos y socioculturales del personal al 
servicio de la actividad (art. 4.3).

Por su parte, el art. 5 regula una serie de exenciones, en particular, para los entes 
públicos, nacionales o extranjeros, así como para las entidades sin ánimo de lucro, 
siempre que los bienes se destinen a sus finalidades propias.
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b) El elemento subjetivo del impuesto se concreta en el art. 6, según el cual serán 
contribuyentes «las personas jurídicas y las entidades que, sin tener personalidad ju-
rídica, constituyen una unidad económica o patrimonio separado susceptible de im-
posición, definidas como obligados tributarios por la normativa tributaria general», 
a condición, en todos los casos, de que tengan objeto mercantil.

c) El capítulo II de la Ley 6/2017 sobre «elementos esenciales del impuesto» se 
cierra con los elementos cuantitativos, detallando el art. 7.1 que la base imponible 
«está constituida por la suma de los valores correspondientes a todos los activos no 
productivos a los que se refiere el artículo 3», valores que se concretan para cada ca-
tegoría de bien en el art. 7.2. El criterio de valoración seguido es el valor de merca-
do, a excepción de los inmuebles, que se integran en la base imponible por su valor 
catastral [art. 7.2 a)].

El art. 8 contiene la tarifa de gravamen, de carácter progresivo, con ocho tramos 
y un tipo de gravamen mínimo del 0,21 por 100 y máximo del 2,75 por 100. Su apli-
cación a la base imponible permite obtener la cuota íntegra del impuesto.

d) Finalmente, el devengo del impuesto se produce el 1 de enero de cada año, 
conforme prevé el art. 9 de la ley.

4. Inexistente duplicidad con el impuesto sobre el patrimonio. La demanda aduce 
la duplicidad del impuesto sobre los activos no productivos con el impuesto sobre el 
patrimonio y la consiguiente vulneración del art. 6.2 LOFCA.

A) Al respecto, el recurso del presidente del Gobierno circunscribe la duplici-
dad al caso de las entidades sin personalidad jurídica, por cuanto sus bienes quedan 
sujetos al impuesto sobre el patrimonio en sede de las personas físicas que las inte-
gran. Es decir, admitiendo la demanda que ambos impuestos tienen prima facie un 
ámbito subjetivo diferente, ya que el tributo autonómico grava a las personas jurí-
dicas (art. 6 de la Ley 6/2017) y el impuesto estatal solo a las personas físicas (art. 
5 de la Ley 19/1991), argumenta que sí se produce el solapamiento prohibido por la 
Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas en el caso de las en-
tidades sin personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o patrimo-
nio separado susceptible de imposición, definidas como obligados tributarios por la 
normativa tributaria general. Estas entidades se incluyen como sujetos pasivos del 
impuesto sobre los activos no productivos, pese a que sus bienes y derechos también 
tributan en el impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas que son titulares 
de la unidad económica o patrimonio separado.

Frente a la alegación expuesta, debemos convenir con la abogada de la Genera-
litat y el letrado del Parlamento en que tampoco en el supuesto concreto denuncia-
do por el abogado del Estado tiene lugar la duplicidad prohibida, ya que los sujetos 
pasivos no coinciden: en el tributo autonómico es el ente sin personalidad (cuando 
su patrimonio es improductivo) y no las personas físicas; en cambio, en el impuesto 
sobre el patrimonio las obligadas son estas y no el ente sin personalidad.

En realidad, se trata de un caso más de aplicación del art. 35.4 Ley general tribu-
taria (LGT), a tenor del cual «[t]endrán la consideración de obligados tributarios, en 
las leyes en que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y 
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad eco-
nómica o un patrimonio separado susceptibles de imposición». La Ley 6/2017 se re-
mite precisamente a este precepto para configurar como obligado tributario al ente 
sin personalidad, de forma diferenciada de las personas físicas titulares del mismo.

B) Junto al elemento subjetivo, el impuesto sobre los activos no productivos y 
el impuesto sobre el patrimonio se diferencian por el propósito con que cada uno 
grava la titularidad de bienes y derechos. Así lo verificamos ya al contrastar el im-
puesto sobre el patrimonio con el impuesto andaluz sobre tierras infrautilizadas, de 
finalidad análoga al tributo catalán aquí enjuiciado, cuando pusimos de manifiesto 
que «los hechos imponibles que ambas normas contemplan son notoriamente distin-
tos» porque «es obvio que no cabe identificar la ‘infrautilización’ de fincas rústicas 
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–hecho imponible del impuesto andaluz– con la ‘propiedad’de todo tipo de bienes, 
aunque entre ellos se encuentren las fincas rústicas, que es el hecho que grava el im-
puesto estatal» (STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 14).

a) Así, hemos recordado en la STC 120/2018, FJ 3 d), que un criterio relevante 
para valorar la posible superposición de un tributo autonómico con los tributos es-
tatales o locales es la finalidad predominantemente fiscal o extrafiscal de las figu-
ras en liza, debiendo tener presente que «para que dicha finalidad extrafiscal pue-
da tener consecuencias en la comparación no bastará con que el correspondiente 
preámbulo de la norma declare dicho objetivo, sino que es preciso que dicha finali-
dad encuentre efectivamente reflejo en los elementos centrales de la estructura del 
tributo (SSTC 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 5; 122/2012, FJ 4, y 74/2016, de  
14 de abril, FJ 2, entre otras). Asimismo, hemos reiterado que la finalidad extrafiscal 
no es incompatible con un propósito recaudatorio, aunque sea secundario, lo que es 
consustancial al propio concepto de tributo, de suerte que la naturaleza extrafiscal o 
recaudatoria de un tributo es una cuestión de grado, por lo que difícilmente existirán 
casos «puros» [por todas, STC 53/2014, de 10 de abril, FJ 6 c)].

Según se ha expuesto en el fundamento jurídico tercero, el preámbulo de la Ley 
6/2017 comienza declarando que el fin del impuesto sobre los activos no productivos 
es fomentar la función social de la propiedad, en este caso, de los activos improduc-
tivos de las entidades mercantiles. Efectivamente, en nuestra STC 37/1987, FJ 13, 
ya manifestamos, al hilo del impuesto andaluz sobre tierras infrautilizadas, que «el 
incumplimiento de las obligaciones inherentes a la función social de la propiedad de 
la tierra que la propia Ley define o, dicho en términos positivos, estimular a aque-
llos para que obtengan de sus propiedades los rendimientos económicos y sociales 
que les son legalmente exigibles» puede justificar la exacción de un tributo, cuya 
principal finalidad no es crear una nueva fuente de ingresos públicos «sino disua-
dir a los titulares de propiedades o de empresas agrícolas del incumplimiento de las 
obligaciones inherentes». Por consiguiente, hemos venido reconociendo que, desde 
la perspectiva constitucional, es legítimo valerse de los tributos para incentivar de-
terminados usos de la propiedad, en coherencia con su función social, reconocida 
en el art. 33.2 CE.

Junto al citado impuesto andaluz, cabe mencionar la STC 186/1993, de 7 de 
junio, que declaró constitucional el impuesto de dehesas calificadas en deficiente 
aprovechamiento creado por la Ley de la Asamblea de Extremadura 1/1986, de 2 
de mayo; el ATC 417/2005, de 22 de noviembre, que descartó la inconstitucionali-
dad del impuesto sobre suelo sin edificar y edificaciones ruinosas establecido por  
la Ley de dicha comunidad autónoma 9/1998, de 26 de junio; y, más recientemente, la  
STC 4/2019, de 17 de enero, por la que hemos declarado conforme a la Constitu-
ción y la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas el impuesto 
catalán sobre las viviendas vacías creado por la Ley del Parlamento de Cataluña 
14/2015, de 21 de julio. De la misma forma que en los tributos señalados se preten-
día estimular una adecuada explotación económica de las fincas rústicas, las dehe-
sas, los solares y las viviendas, respectivamente, el impuesto sobre los activos no 
productivos persigue que las entidades con objeto mercantil destinen sus bienes y 
derechos a una actividad económica.

Dicha finalidad enlaza directamente con «principios establecidos e intereses tu-
telados en la misma Constitución» (SSTC 37/1987, FJ 4, y 89/1994, de 17 de marzo, 
FJ 4) como son los arts. 40.1, 128.1 y 130.1 CE pues una medida que estimule la ex-
plotación de los activos de las entidades mercantiles se inscribe en los objetivos de 
política económica que proclaman dichos preceptos.

Por otra parte, junto al fin de estímulo de la actividad económica, también cabe 
apreciar, según alegan la Generalitat y el Parlamento de Cataluña, que, al censar los 
bienes improductivos en poder de las entidades mercantiles, el impuesto enjuiciado 
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puede coadyuvar al control de otros tributos, con un objetivo antielusión que entron-
ca con el deber de contribuir del art. 31.1 CE.

b) El examen de los elementos estructurales del impuesto sobre los activos no 
productivos corrobora su finalidad extrafiscal, toda vez que los activos relacionados 
en el art. 3.1 de la Ley 6/2017 solo se gravan en tanto en cuanto no sean producti-
vos, lo que sucede, según el art. 4 de la ley, cuando permanecen ajenos al objeto de 
la entidad mercantil.

Se comprueba así que el impuesto sobre los activos no productivos no grava to-
dos los activos de las entidades mercantiles, en tanto que expresivos de capacidad 
económica, lo que sería propio de un tributo con fines primordialmente recaudato-
rios, como el impuesto sobre el patrimonio, sino únicamente los improductivos, de 
tal manera que si los bienes se afectan a una actividad económica el gravamen deja 
de ser exigible, por haberse logrado el propósito de la medida (STC 37/1987, FJ 13). 
Además, dado que el impuesto que analizamos recae sobre el valor total de los ac-
tivos no productivos de cada entidad (art. 7.1), calculándose la cuota con arreglo a 
una tarifa progresiva de gravamen (art. 8), la cuantía del tributo se reducirá más que 
proporcionalmente, hasta desaparecer completamente, a medida que los activos del 
sujeto pasivo se vayan destinando a una actividad económica.

Con lo anterior se verifica que la finalidad de incentivar el uso productivo de los 
bienes y derechos pertenecientes a las entidades mercantiles no es una mera procla-
mación retórica del legislador autonómico, sino que aparece reflejada en la estructu-
ra del impuesto, como venimos exigiendo en nuestra doctrina.

Por tanto, debemos concluir que, además de por su ámbito subjetivo, el impues-
to sobre los activos no productivos y el impuesto sobre el patrimonio se diferencian 
también por su finalidad, lo que lleva a excluir que tengan el mismo hecho imponi-
ble en los términos del art. 6.2 LOFCA.

5. Inexistente duplicidad con los impuestos locales sobre bienes inmuebles y so
bre vehículos de tracción mecánica. La conclusión sobre el carácter extrafiscal del 
impuesto sobre los activos no productivos a que hemos llegado en el fundamento ju-
rídico anterior es relevante también a la hora de valorar la denuncia de vulneración 
del art. 6.3 LOFCA, toda vez que, aunque el tributo autonómico recaiga sobre bie-
nes también gravados por tributos locales, lo hace en atención a una circunstancia 
distinta, que es su improductividad.

a) En particular, el abogado del Estado alega la infracción del art. 6.3  LOFCA res-
pecto del IBI, que concurriría con el impuesto sobre los activos no productivos 
al gravar los inmuebles no productivos de las personas jurídicas. En la reciente  
STC 4/2019, FJ 4 b), hemos recordado los rasgos característicos del citado tribu-
to local, incidiendo en que es un tributo eminentemente fiscal [SSTC 179/2006, de 
13 de junio, FJ 5, y 4/2019, FJ 5 f)], cuyo hecho imponible es la titularidad de todo 
tipo de inmuebles por parte de personas físicas o jurídicas o entidades del art. 35.4 
LGT (arts. 60 y 63 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: LHL).

Así las cosas, aun cuando el impuesto sobre los activos no productivos también 
recaiga sobre los inmuebles que pertenecen a las entidades mercantiles, únicamente 
lo hace en la medida en que se mantienen improductivos, por lo que su hecho impo-
nible es la falta de explotación de los inmuebles y no la capacidad de pago que revela 
su titularidad, como en el IBI. El impuesto sobre los activos no productivos respon-
de así a la misma ratio que el impuesto sobre las viviendas vacías regulado en la 
Ley del Parlamento de Cataluña 14/2015, que tiene muchos elementos en común con 
el impuesto ahora enjuiciado, en concreto, su finalidad primordialmente extrafiscal, 
y cuya colisión con el IBI hemos descartado recientemente en la STC 4/2019, FJ 5.

A la distinta finalidad de ambas figuras se añaden otras diferencias relevantes, 
que también advertíamos en relación con el impuesto sobre las viviendas vacías. 
Así, el impuesto sobre los activos no productivos es un impuesto personal que grava 
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acumuladamente todos los bienes y derechos improductivos del sujeto pasivo, frente 
al IBI que es un tributo de carácter real (art. 60 LHL). En conexión con lo anterior, 
el impuesto catalán se cuantifica por medio de una tarifa progresiva de gravamen 
(art. 8 de la Ley 6/2017), aplicable sobre el conjunto de activos improductivos de la 
persona jurídica (valorados según dispone el art. 7 de la ley), en tanto que el tipo de 
gravamen del tributo local es proporcional (art. 72 LHL), al recaer sobre cada in-
mueble aisladamente considerado.

Así pues, el tributo autonómico y el local presentan diferencias sustanciales, por 
lo que no gravan el mismo hecho imponible, de modo que no se infringe el art. 6.3 
LOFCA.

b) En segundo lugar, se invoca la duplicidad con el impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica (IVTM), cuyo hecho imponible es la «titularidad de los vehículos 
de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su 
clase y categoría» (art. 92.1 LHL). El impuesto autonómico grava el mismo hecho 
imponible que el IVMT –aduce el abogado del Estado– puesto que recae sobre los 
vehículos de motor de potencia superior a 200 caballos [art. 3.1 b) de la Ley 6/2017] 
que, junto al resto de vehículos, ya están sujetos al impuesto local.

Frente a lo alegado en la demanda, estimamos, al igual que hemos concluido 
en relación con el IBI, que se trata de figuras con distinta finalidad. El IVTM gra-
va la titularidad del vehículo como índice de capacidad de pago [ATC 69/2018, de 
20 de junio, FJ 4 a)], mientras que el impuesto sobre los activos no productivos lo 
hace porque la entidad mercantil no lo explota económicamente y solo mientras 
esa situación se mantenga.

A lo anterior se suma que el IVTM –también de naturaleza real como el IBI– 
se cuantifica mediante unas cuotas por tipo de vehículo (no tiene base imponible a 
la que se aplique un tipo de gravamen) que establece el art. 95 LHL, en función de  
la potencia del vehículo, como índice de la capacidad de pago. Esto contrasta de 
nuevo con el impuesto sobre los activos no productivos en el que los vehículos gra-
vados, que son únicamente los de potencia superior a 200 caballos no afectos a una 
actividad económica, tributan acumuladamente junto al resto de bienes improduc-
tivos de su titular, a través de una tarifa progresiva que se aplica al valor total del 
patrimonio improductivo.

En suma, entre el impuesto catalán enjuiciado y los dos tributos locales invoca-
dos en la demanda se aprecian diferencias sustanciales, que llevan a concluir que 
no estamos ante tributos «coincidentes» (STC 210/2012, FJ 6) ni «equivalentes»  
(STC 53/2014, FJ 3) a efectos del artículo 6.3 LOFCA.

6. Examen de la alegada vulneración del art. 9 LOFCA. Descartada la infrac-
ción del art. 6 LOFCA, cumple abordar la denuncia de vulneración del art. 9 de la 
misma ley orgánica.

a) El abogado del Estado sostiene que la indefinición de los puntos de conexión 
con el territorio, «podría suponer gravar elementos patrimoniales situados fuera del 
territorio de Cataluña», lo que sucederá cuando el impuesto se exija a un sujeto pa-
sivo radicado en dicha comunidad autónoma que sea titular de los activos situados 
fuera de ella; o incluso –apunta– podría darse el fenómeno contrario, que tributen 
los bienes situados en Cataluña de entidades no radicadas en esa comunidad autóno-
ma, ya que considera que al definir el sujeto pasivo la ley no exige que esté domici-
liado allí. La demanda predica ambos efectos únicamente de los activos mobiliarios 
y, dentro de ellos, solo se impugna el art. 3.1 b), referido a los vehículos a motor que 
superen los 200 caballos de potencia, caso al que, por consiguiente, se debe ceñir 
nuestro análisis.

Por el contrario, los representantes del Gobierno y del Parlamento de Cataluña 
argumentan que, aunque la redacción de la ley podría haber sido más precisa en 
cuanto a los puntos de conexión, se debe partir de que es un impuesto de carácter 
personal, por lo que solo recaerá sobre sujetos pasivos con domicilio fiscal en Ca-
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taluña, que es el ámbito de aplicación territorial de la ley. Tales sujetos deberán tri-
butar por todos sus activos improductivos y, en el caso concreto de los vehículos de 
potencia superior a 200 caballos, con independencia de que estén permanentemen-
te situados en Cataluña o temporalmente se encuentren en otro lugar. Interesan, de 
acuerdo con esto, una interpretación conforme que preserve la validez de la norma 
impugnada.

b) Para examinar esta cuestión debemos recordar que el art. 157.2 CE prohíbe a 
las comunidades autónomas «adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fue-
ra de su territorio»; precepto que es desarrollado por el art. 9 LOFCA, según el cual 
las comunidades autónomas podrán establecer sus propios impuestos, respetando, 
en lo que aquí interesa, el límite de no sujetar «elementos patrimoniales situados, 
rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva co-
munidad autónoma» [letra a)].

En nuestra doctrina hemos subrayado que los principios de territorialidad y uni-
dad de mercado «no pueden ser interpretados en unos términos que impidan a las 
instancias autonómicas, en el ejercicio de sus propias competencias, adoptar deci-
siones cuyas consecuencias puedan proyectarse sobre otros lugares del territorio na-
cional» (por todas, STC 168/2004, de 6 de octubre, FJ 5). En concreto, sobre estos 
principios y los tributos propios autonómicos nos hemos pronunciado en las SSTC 
150/1990, de 4 de octubre, FJ 5 (recargo establecido por la Comunidad de Ma-
drid en el impuesto de la renta sobre las personas físicas); 14/1998, de 22 de enero,  
FJ 11 D) (impuesto extremeño sobre aprovechamientos cinegéticos); y 210/2012, FJ 
8 (impuesto extremeño sobre depósitos de las entidades de crédito). En todas las re-
soluciones citadas hemos descartado la vulneración del art. 157.2 CE y 9 LOFCA.

c) Comenzando por la tacha de que los vehículos podrían hallarse fuera del te-
rritorio autonómico y quedar, pese a ello, sujetos al impuesto sobre los activos no 
productivos, por ser titularidad de una entidad domiciliada en Cataluña, conviene 
advertir que, según la normativa tributaria, los vehículos a motor se localizan en el 
domicilio de su propietario, al margen de dónde se hallen materialmente en cada 
momento, dada la dificultad de comprobar tal extremo. Así lo establece el art. 97 
LHL respecto del IVTM, al atribuir la competencia para su exacción al ayuntamien-
to del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, aclarando el 
Reglamento general de vehículos (Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre), 
que el citado permiso se expedirá en función del domicilio del titular del vehículo 
(art. 28.1). Criterio que también sigue el impuesto sobre determinados medios de 
transporte, que se exige según el domicilio fiscal de la persona a cuyo nombre se 
efectúe la matriculación del vehículo (art. 43.2 de la Ley 22/2009, de 18 de diciem-
bre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas 
de régimen común, en conexión con el art. 67 de la Ley 38/1992, de 28 de diciem-
bre, de impuestos especiales).

En consecuencia, el impuesto sobre los activos no productivos no produce efec-
tos extraterritoriales por el hecho de incluir en su base imponible todos los vehículos 
improductivos de las entidades domiciliadas en Cataluña, al margen de su ubicación 
en cada momento, ya que, a efectos fiscales, tales vehículos se consideran localiza-
dos en el territorio de dicha comunidad.

d) Por lo que respecta a la posible tributación de vehículos ubicados en Cataluña 
que sean titularidad de entidades domiciliadas en otra comunidad autónoma, debe-
mos reiterar que, por la razón expuesta en el apartado anterior, dichos vehículos no 
se entenderán localizados, a efectos fiscales, en Cataluña, sino donde radique su ti-
tular. Y este quedará fuera del ámbito del tributo autonómico porque es de carácter 
personal y solo recae sobre las entidades con domicilio en el territorio de Cataluña 
(art. 6 de la Ley 6/2017 en conexión con el art. 2), como coinciden en afirmar los 
representantes autonómicos.

En vista de lo razonado, no se infringen los arts. 157.2 CE y 9 LOFCA.



BOPC 294
26 de març de 2019

4.87.20. Recursos d’empara constitucional 64

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación española,
Ha decidido
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 2114/2018, interposat per diputats del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, contra els acords de la Mesa del 
Parlament del 23 i el 28 de febrer i de l’1 i el 13 de març de 2018
383-00013/12

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 32851 / Provisió del president del TC del 13.03.19

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2019.
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