
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de la ciència de Catalunya
200-00002/13
Correcció d’errades de publicació (BOPC 445) 11
Dictamen de la Comissió de Recerca i Universitats 12
Esmenes reservades per a defensar en el Ple 77

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Proposició de llei per a garantir els drets de les persones consumidores en matèria 
de titularitzacions hipotecàries i creditícies
202-00053/13
Tramesa a la Comissió 104
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 104

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir dotze membres del Consell Assessor del Síndic de Greu-
ges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o 
Degradants
284-00001/12
Propostes de candidats 104
Pròrroga del termini de presentació de candidats 106

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el desplegament de la fibra òptica al Pont de Suert
250-00858/13
Tramesa a la Comissió 107
Termini de presentació d’esmenes 107

Proposta de resolució sobre els robatoris a l’horta de Lleida
250-00859/13
Tramesa a la Comissió 107
Termini de presentació d’esmenes 107

Proposta de resolució sobre el finançament del tractament de la diabetis mellitus
250-00860/13
Tramesa a la Comissió 107
Termini de presentació d’esmenes 107

Proposta de resolució sobre l’arranjament i el millorament del camí d’unió dels sec-
tors de concentració parcel·lària nord i sud del canal Segarra-Garrigues entre Oliola 
i Plandogau
250-00861/13
Tramesa a la Comissió 108
Termini de presentació d’esmenes 108
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Proposta de resolució sobre el traspàs de les carreteres N-260 i N-230
250-00862/13
Tramesa a la Comissió 108
Termini de presentació d’esmenes 108

Proposta de resolució sobre el tancament dels centres que actuen com a mares de 
dia amb irregularitats a Terrassa
250-00863/13
Tramesa a la Comissió 108
Termini de presentació d’esmenes 108

Proposta de resolució sobre la creació de la regió policial Girona Nord
250-00864/13
Tramesa a la Comissió 108
Termini de presentació d’esmenes 109

Proposta de resolució sobre la rehabilitació del parc de les Basses d’Alpicat, a Lleida
250-00865/13
Tramesa a la Comissió 109
Termini de presentació d’esmenes 109

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets fonamentals dels presos i llurs 
infants al Nepal
250-00866/13
Tramesa a la Comissió 109
Termini de presentació d’esmenes 109

Proposta de resolució sobre el Pla director d’equipaments judicials
250-00867/13
Tramesa a la Comissió 109
Termini de presentació d’esmenes 109

Proposta de resolució sobre el Pla director d’equipaments penitenciaris
250-00868/13
Tramesa a la Comissió 110
Termini de presentació d’esmenes 110

Proposta de resolució sobre el registre d’associacions i federacions dependents de 
la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació
250-00869/13
Tramesa a la Comissió 110
Termini de presentació d’esmenes 110

Proposta de resolució sobre la creació d’un estatut de la dona rural
250-00870/13
Tramesa a la Comissió 110
Termini de presentació d’esmenes 110

Proposta de resolució sobre la formació a les dones del món rural
250-00871/13
Tramesa a la Comissió 110
Termini de presentació d’esmenes 111

Proposta de resolució sobre el millorament de les dades d’ocupació de les dones 
del món rural
250-00872/13
Tramesa a la Comissió 111
Termini de presentació d’esmenes 111

Proposta de resolució sobre la violència masclista contra les dones del món rural
250-00873/13
Tramesa a la Comissió 111
Termini de presentació d’esmenes 111

Proposta de resolució de rebuig a la derogació del delicte de sedició del Codi penal
250-00874/13
Tramesa a la Comissió 111
Termini de presentació d’esmenes 111

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la zona de protecció especial per als 
ocells del Baix Llobregat
250-00876/13
Tramesa a la Comissió 112
Termini de presentació d’esmenes 112
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Proposta de resolució sobre l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial  
i financer dels Estats Units d’Amèrica contra Cuba
250-00877/13
Tramesa a la Comissió 112
Termini de presentació d’esmenes 112

Proposta de resolució sobre la regulació dels serveis de guarda domiciliària d’infants 
i l’adopció de mesures contra la proliferació dels serveis que actuen fraudulenta-
ment com a escoles bressol
250-00878/13
Tramesa a la Comissió 112
Termini de presentació d’esmenes 112

Proposta de resolució sobre l’acceleració de la incorporació dels fàrmacs d’im-
munoteràpia dirigida contra el càncer de mama metastàtic a la cartera de serveis 
del sistema de salut
250-00879/13
Tramesa a la Comissió 113
Termini de presentació d’esmenes 113

Proposta de resolució sobre la residència i centre de dia de Barberà del Vallès
250-00880/13
Tramesa a la Comissió 113
Termini de presentació d’esmenes 113

Proposta de resolució sobre el millorament de les pràctiques agroambientals als 
espais de la Xarxa Natura 2000
250-00881/13
Tramesa a la Comissió 113
Termini de presentació d’esmenes 113

Proposta de resolució sobre la dotació dels nous jutjats amb material i personal
250-00882/13
Tramesa a la Comissió 114
Termini de presentació d’esmenes 114

Proposta de resolució sobre el reconeixement del paper multifuncional de les co-
munitats de regants del delta de l’Ebre
250-00883/13
Tramesa a la Comissió 114
Termini de presentació d’esmenes 114

Proposta de resolució sobre el respecte dels topònims catalans i  aranesos en el 
Google Maps
250-00884/13
Presentació: GP ERC 114

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals dels tècnics 
especialistes i operadors de control
250-00885/13
Tramesa a la Comissió 116
Termini de presentació d’esmenes 116

Proposta de resolució sobre la gestió del Pius Hospital, de Valls
250-00886/13
Presentació: GP CUP-NCG 116

Proposta de resolució sobre el Dia Universal dels Infants
250-00887/13
Presentació: GP VOX 118

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública per a gent gran 
a Barberà del Vallès
250-00888/13
Presentació: GP PSC-Units 120

Proposta de resolució sobre la incorporació a escoles i instituts de personal acompa-
nyant a infants amb diabetis mellitus de tipus 1 o diabetis mellitus insulinodependent
250-00889/13
Presentació: GP PSC-Units 120

Proposta de resolució sobre la informació als pares, les mares i els tutors amb re-
lació al currículum educatiu dels majors d’edat
250-00890/13
Presentació: GP PSC-Units 122
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Proposta de resolució sobre la formació del cos docent per a donar una resposta 
educativa a l’alumnat amb trastorn de l’espectre autista
250-00891/13
Presentació: GP PSC-Units 123

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats
250-00892/13
Presentació: GP JxCat 124

Proposta de resolució sobre un finançament just per als alumnes de les escoles 
de música
250-00893/13
Presentació: GP JxCat 126

Proposta de resolució sobre una transició energètica justa i de proximitat
250-00894/13
Presentació: Dani Cornellà Detrell, del GP CUP-NCG, Silvia Paneque Sureda, del GP PSC-Units, 
Eugeni Villalbí Godes, del GP ERC, Joaquim Calatayud Casals, del GP JxCat, Lucas Silvano 
Ferro Solé, del GP ECP 127

Proposta de resolució sobre la creació de la direcció general de la gent gran
250-00895/13
Presentació: GP PSC-Units 131

Proposta de resolució sobre la implantació del batxillerat esportiu a l’Institut La Va-
lira, de la Seu d’Urgell
250-00896/13
Presentació: GP JxCat 132

Proposta de resolució sobre la interconnexió ferroviària d’alta velocitat transfronterera
250-00897/13
Presentació: GP ERC 134

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Projecte de decret de creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya
259-00001/13
Presentació: Govern de la Generalitat 135
Tramitació 139
Termini de formulació d’objeccions 139

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges «La protecció dels infants i els adolescents en l’en-
torn digital»
360-00016/13
Tramitació en Comissió 140

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes  
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2022, sobre l’assistència als muni-
cipis per les diputacions en matèria d’administració electrònica i l’estat d’implantació 
en municipis amb població entre 10.000 i 20.000 habitants
258-00021/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 140
Termini per a demanar la presentació de l’informe 140

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00004/13
Baixa de membres 141
Adscripció de diputats del GP ERC 141

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església
407-00001/13
Designació de la presidència 141
Adscripció de diputats del GP ECP 142
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 221/XIV, sobre la reparació i la restitució de 
la memòria de les dones acusades de bruixeria
290-00180/13
Designació de la Comissió competent 142

Control del compliment de la Resolució 340/XIV, sobre els catàlegs de béns del 
patrimoni cultural
290-00283/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  142

Control del compliment de la Resolució 341/XIV, sobre la Seu Vella de Lleida
290-00284/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  143

Control del compliment de la Resolució 354/XIV, sobre l’elaboració d’un estudi de 
dimensionament de la plantilla de funcionaris dels serveis penitenciaris
290-00297/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  144

Control del compliment de la Resolució 367/XIV, relativa a l’Informe de fiscalització 
25/2021, sobre la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, cor-
responent a l’exercici del 2018
290-00308/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  145

Control del compliment de la Resolució 393/XIV, relativa a l’Informe de fiscalització 
2/2022, sobre la Fundació Centre de Regulació Genòmica, corresponent a l’exer-
cici del 2019
290-00334/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  147

Control del compliment de la Resolució 395/XIV, relativa a l’Informe de fiscalització 
5/2022, sobre la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, correspo-
nent a l’exercici del 2019
290-00336/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  152

Control del compliment de la Resolució 404/XIV, sobre la derogació definitiva del 
projecte del ramal i la subestació de la línia de molt alta tensió a Santa Coloma de 
Farners i Riudarenes
290-00345/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  154

Control del compliment de la Resolució 418/XIV, sobre l’aprovació d’un pla de di-
fusió del flamenc
290-00359/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  155

Control del compliment de la Resolució 439/XIV, sobre la creació de la regió d’emer-
gències del Pirineu Occidental
290-00375/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  157

Control del compliment de la Resolució 442/XIV, sobre l’arranjament de les deficièn-
cies estructurals de les instal·lacions esportives de l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya
290-00378/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  157

Control del compliment de la Resolució 453/XIV, sobre els ajuts als pagesos afectats 
per la tempesta del setembre del 2021 a la Terra Alta
290-00384/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  158

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 35/XIV, sobre l’estat de l’Administració de justícia
390-00035/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 159
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Control del compliment de la Moció 101/XIV, sobre les polítiques d’acollida de re-
fugiats
390-00101/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 161

Control del compliment de la Moció 104/XIV, sobre les restriccions de drets fona-
mentals durant la pandèmia de Covid-19
390-00104/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 164

Control del compliment de la Moció 131/XIV, sobre els drets de les persones que 
exerceixen el treball sexual
390-00131/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 166

Control del compliment de la Moció 145/XIV, sobre la situació econòmica provoca-
da per la crisi
390-00145/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 166

Control del compliment de la Moció 146/XIV, sobre la situació econòmica
390-00146/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 167

Control del compliment de la Moció 156/XIV, sobre les polítiques d’habitatge
390-00156/13
Designació de la Comissió competent 167

Control del compliment de la Moció 157/XIV, sobre les infraestructures
390-00157/13
Designació de la Comissió competent 167

Control del compliment de la Moció 158/XIV, sobre l’encàrrec de redacció a la Sin-
dicatura de Comptes d’un informe de fiscalització sobre les cambres de la propie-
tat urbana
390-00158/13
Designació de la Comissió competent 168

Control del compliment de la Moció 159/XIV, sobre la formació professional
390-00159/13
Designació de la Comissió competent 168

Control del compliment de la Moció 160/XIV, sobre la paràlisi recurrent del Govern 
i els plans per a afrontar la propera crisi
390-00160/13
Designació de la Comissió competent 168

Control del compliment de la Moció 161/XIV, sobre la situació política actual i la 
continuïtat de la catorzena legislatura amb un govern en minoria
390-00161/13
Designació de la Comissió competent 168

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Infància, Adolescència i Joventut da-
vant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les línies de treball 
de la Secretaria en matèria de joventut
356-00947/13
Sol·licitud 169

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les línies de treball de la Direcció 
General
356-00948/13
Sol·licitud 169

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

Compareixença en ponència d’Antoni Martorell, president de l’Associació Catalana 
de Tècnics i Tècniques d’Educació de l’Àmbit Local, amb relació al Projecte de llei 
de composició del Consell d’Educació de Catalunya
353-00738/13
Substanciació 169
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Compareixença en ponència de Begonya Gasch Yagüe, directora general de la Fun-
dació El Llindar, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educa-
ció de Catalunya
353-00742/13
Substanciació 169

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Catalana de l’Esplai 
amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
353-00745/13
Substanciació 170

Compareixença en ponència d’Antonia López Barba, directora del Club Infantil Juve-
nil Sanfeliu - Sant Ildefons, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell 
d’Educació de Catalunya
353-00746/13
Substanciació 170

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Mestres Rosa 
Sensat amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de 
Catalunya
353-00748/13
Substanciació 170

Compareixença en ponència d’una representació de les Associacions Federades de 
Famílies d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de composició del 
Consell d’Educació de Catalunya
353-00751/13
Substanciació 170

Compareixença d’una representació de la Plataforma Unificada No Tribut AMB davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre les seves reivindi-
cacions amb relació al tribut de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
357-00288/13
Substanciació 170

Compareixença d’una representació de la Plataforma Stop Tribut AMB de Molins 
de Rei davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre les 
reivindicacions de la plataforma amb relació al tribut metropolità de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona
357-00289/13
Substanciació 171

Compareixença de la delegada del Govern espanyol a Catalunya davant la Comis-
sió d’Interior per a informar sobre la notícia publicada en alguns mitjans amb rela-
ció al cas d’un agent del Cos Nacional de Policia infiltrat en diversos moviments i 
organitzacions
357-00683/13
Decaïment 171

Compareixença de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comis-
sió d’Interior per a informar i exposar el seu parer sobre la presumpta ingerència 
del Departament de Seguretat Nacional per a captar un jove perquè s’infiltrés en 
organitzacions polítiques juvenils
357-00684/13
Decaïment 171

Compareixença de Marina Gay i Faura, vicepresidenta segona d’Òmnium Cultural, 
davant la Comissió de Cultura per a informar sobre el Pacte Nacional per la Llengua
357-00755/13
Substanciació 171

Compareixença de Miquel Àngel Pradilla Cardona, catedràtic de sociolingüística de 
la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre el 
Pacte Nacional per la Llengua
357-00756/13
Substanciació 172

Compareixença de Fabián Mohedano i Morales, president executiu de l’Agència Públi-
ca de Formació i Qualificació Professionals, davant la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut per a informar sobre l’activitat del Govern en matèria de formació professional
357-00809/13
Substanciació 172
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Compareixença de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comis-
sió d’Interior per a informar sobre el procés d’expulsió de Mohamed Said Badaoui
357-00816/13
Decaïment 172

Compareixença del subdelegat del Govern de l’Estat a Tarragona davant la Comis-
sió d’Interior per a informar sobre el procés d’expulsió de Mohamed Said Badaoui
357-00817/13
Decaïment 172

Compareixença del cap superior de la Policia Nacional a Catalunya davant la Comis-
sió d’Interior per a informar sobre el procés d’expulsió de Mohamed Said Badaoui
357-00818/13
Decaïment 172

Compareixença del responsable de la Comissaria General d’Informació de la Policia 
Nacional a Catalunya davant la Comissió d’Interior per a informar sobre el procés 
d’expulsió de Mohamed Said Badaoui
357-00819/13
Decaïment 173

Compareixença del comissari en cap de la Comissaria Provincial de Tarragona de la 
Policia Nacional davant la Comissió d’Interior per a informar sobre el procés d’ex-
pulsió de Mohamed Said Badaoui
357-00820/13
Decaïment 173

Compareixença del director general de Política Marítima i Pesca Sostenible davant 
la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00853/13
Substanciació 173

Compareixença d’Eusebio Francisco Rosales Pepiol, patró major de la Confraria de 
Pescadors de Sant Carles de la Ràpita (Verge del Carme), davant la Comissió d’Es-
tudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00854/13
Substanciació 173

Compareixença de Pascual Chacón Sánchez, secretari de la Confraria de Pesca-
dors de Deltebre, davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00855/13
Substanciació 173

Compareixença de Jordi Pitarque Roch, patró major de la Confraria de Pescadors 
de l’Ampolla, davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00856/13
Substanciació 174

Compareixença de Sofia Rivaes da Silva, responsable de l’Oficina Tècnica al delta 
de l’Ebre de la Societat Espanyola d’Ornitologia - BirdLife, davant la Comissió d’Es-
tudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00857/13
Substanciació 174

Compareixença de Josep Juan Segarra, en representació de l’Associació Sediments, 
davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00858/13
Substanciació 174

4.75. Dictamens del Consell de Garanties Estatutàries

Proposició de llei de modificació de l’article 8 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’im-
post sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, amb relació al fons 
de transició nuclear i la creació de l’òrgan de govern
202-00051/13
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 174
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 5267/2022, interposat pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar contra els acords de la Mesa del Parlament de Catalunya del 5 i el 6 
de juliol de 2022 sobre el manteniment de la delegació de vot del diputat Lluís Puig 
Gordi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
383-00007/13
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 185
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Projecte de llei de la ciència de Catalunya
200-00002/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 445)

A la pàgina 7
Títol o epígraf: Article 1. Recomanacions de la Ponència
On hi diu: «La Ponència no fa cap recomanació respecte les esmenes 3 i 4.»
Hi ha de dir: «La Ponència no fa cap recomanació respecte les esmenes 3, 4 i 5.»

A la pàgina 15
Títol o epígraf: Article 2. Recomanacions de la Ponència
On hi diu: 
«La Ponència no fa cap recomanació respecte les esmenes 7, 20, 23, 33, 34, 35, 36.»
Hi ha de dir: 
«La Ponència no fa cap recomanació respecte les esmenes 7, 20, 23, 30, 33, 34 

i 35.»
»L’esmena 36 participa en una transacció recomanada a l’article 6, juntament 

amb d’altres esmenes presentades a diversos articles i disposicions del Projecte, que 
consisteix a addicionar un nou article 6 bis Perspectiva de gènere en el sistema de 
recerca, desenvolupament i innovació i addicionar un apartat 1 a una nova dispo-
sició transitòria.»

A la pàgina 33
Títol o epígraf: Article 6. Recomanacions de la Ponència
On hi diu: 
«– les esmenes 106, 107, 108, 118 (presentada a l’article 9) [...]»
Hi ha de dir: 
«– les esmenes 36 (presentada a l’article 2), 106, 107, 108, 118 (presentada a 

l’article 9), [...]»

A la pàgina 97
Títol o epígraf: Article 41. Recomanacions de la Ponència
On hi diu: 
«La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 289, 290, 291, 293 i 295.
[...]
»Els ponents de GP d’Esquerra Republicana i GP de Junts per Catalunya»anun-

cien la retirada de les esmenes 288 i 294»
Hi ha de dir: 
«La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 288, 289, 290, 291, 293 i 295.
[...]
»Els ponents de GP d’Esquerra Republicana i GP de Junts per Catalunya«anun-

cien la retirada de l’esmena 294»

A la pàgina 112
Títol o epígraf: Article 52. Recomanacions de la Ponència
On hi diu: 
«La Ponència no fa cap recomanació respecte les esmenes 319 i 320.
»La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del»Pro-

jecte i l’esmena 321, que consisteix a [...]»
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Hi ha de dir: 
«La Ponència no fa cap recomanació respecte l’esmena 319.
»La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del«P»ro-

jecte i les esmenes 320 i 321, que consisteix a [...]»

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE RECERCA I UNIVERSITATS

A la Presidència del Parlament
La Comissió de Recerca i Universitats, en la sessió tinguda el dia 2 de desembre 

de 2022, ha estudiat el text del Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 200-
00002/13) i l’informe de la Ponència.

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

Projecte de llei de la ciència
200-00002/13

Preàmbul
«La ciència avui representa, per a nosaltres, la riquesa pública de demà.»
Enric Prat de la Riba

La Llei de la ciència és la primera llei del Parlament de Catalunya dictada en 
l’àmbit de la recerca i el coneixement, i s’aprova amb la missió i l’ambició de conso-
lidar Catalunya com a pol internacional de referència, situat entre els millors d’Eu-
ropa. El Parlament, amb aquesta llei, situa de manera permanent la recerca, el desen-
volupament i la innovació entre les prioritats polítiques, socials i econòmiques de  
Catalunya.

La Llei de la ciència té la missió de definir i consolidar el model propi del siste-
ma de recerca, desenvolupament i innovació de Catalunya, que ha rebut el reconei-
xement internacional i ha obtingut resultats molt notables. També té la finalitat de 
proveir-lo de les eines jurídiques i econòmiques necessàries per a fer front als nous 
reptes globals, i la de contribuir al fet que els agents del sistema de recerca, desen-
volupament i innovació puguin configurar un espai destacat dins de la comunitat 
científica internacional. La Llei de la ciència impulsa les estructures i les activi-
tats de la recerca com a principi actiu d’una ciència que genera coneixement propi. 
Aquesta llei empra la paraula ciència d’una manera inclusiva: la tecnologia, com a 
ciència de les arts industrials, en forma part; la innovació, que és element consubs-
tancial amb la ciència de frontera que es fomenta, en forma part; la transferència i 
la seva valoració econòmica, que converteix la ciència bàsica en riquesa, en forma 
part. Aquesta és la base més sòlida per a una transformació de la societat basada en 
el coneixement. La ciència, així entesa, genera prosperitat, i la prosperitat, benestar.

Aquesta llei es focalitza, doncs, en la generació de coneixement i en els seus 
valors intrínsecs i transformadors. També reconeix la importància de la transmis-
sió dels resultats de la recerca i de la innovació, com a garantia de competitivitat 
i progrés, i pondera de manera rellevant la mesura del seu impacte. Les polítiques 
públiques de la Generalitat han d’afavorir que els avenços en el coneixement surtin 
dels problemes que planteja la societat contemporània i han de facilitar que tornin 
per a potenciar-ne la millora. La Llei es presenta com a eix coordinador i vertebra-
dor de la ciència oberta de Catalunya: pretén consolidar el sistema de coneixement 
amb la implicació de tots els agents perquè la recerca i la transferència de coneixe-
ment d’àmbit català siguin cada vegada de més qualitat, perquè es facin de manera 
més cooperativa, perquè siguin més transparents i perquè llurs resultats i les dades 



BOPC 448
5 de desembre de 2022

3.01.01. Projectes de llei 13 

en què s’han sustentat siguin més accessibles i comprovables i estiguin a l’abast de 
més ciutadans. Per la seva voluntat d’ajudar a la generació de coneixement propi, 
aplicat a la resolució de problemes socials i ambientals actuals, aquesta llei també 
pretén ésser un element rellevant en l’estratègia catalana per a assolir els objectius 
de desenvolupament sostenible de l’Organització de les Nacions Unides.

En un context social i laboral fortament canviant i inestable, aquesta llei ha de 
contribuir a impulsar millores professionals per a lluitar contra la precarietat laboral 
i avançar en l’estabilitat i en la renovació generacional, d’acord amb la política de 
personal de l’agent corresponent; ha de promoure la mobilitat i la col·laboració en-
tre els grups de recerca dels agents del sistema de recerca, desenvolupament i inno-
vació, públics i privats, i també internacionals; ha d’impulsar la mobilitat amb les 
empreses i la col·laboració d’aquestes amb els agents, i també amb entitats socials, 
per a contribuir a una carrera professional oberta i reconeguda, i fomentar la trans-
ferència i la innovació, en el marc legal aplicable; ha de donar suport, si escau, a les 
avaluacions i revisions internes i externes dels procediments dels agents relatius al 
personal, per a proposar millores que permetin d’optimitzar els recursos, agilitar els 
tràmits i suprimir obstacles administratius a la mobilitat, i millorar així l’eficàcia i 
eficiència; ha d’afavorir la formació i el perfeccionament acadèmic, científic i tècnic 
al llarg de la carrera professional, també en institucions i agents de recerca, desen-
volupament i innovació internacionals, i ha de promoure mesures que eliminin els 
biaixos per raó de gènere i altres formes de discriminació, i altres mesures que es 
puguin acordar amb els agents.

Catalunya ha estat històricament una societat dinàmica i oberta que s’ha sabut 
adaptar als canvis i que ha estat capdavantera en moltes transformacions socials i 
econòmiques importants. No ha estat, fins a dates molt recents, un centre productor 
de recerca científica de primer ordre, tot i que ha adoptat tècniques i processos que 
han afavorit la modernització de l’agricultura i el desenvolupament de la indústria i 
les comunicacions. Tanmateix, la seva dependència respecte als grans centres pro-
ductors de ciència i tecnologia d’Europa i Amèrica ha estat molt gran fins que, els 
darrers decennis, com correspon a l’actual configuració de la ciència, s’ha passat a 
una interdependència en la qual les aportacions catalanes són comparables amb les 
de nacions de dimensió demogràfica i econòmica similar.

El paper de científics i tècnics en la construcció nacional i en la història de Ca-
talunya no ha estat pas marginal. Des de mitjan segle xvii, estudiosos catalans par-
ticipen en les xarxes de comunicació entre estudiosos europeus del que llavors es 
coneixia com a república de les lletres. A final del segle xviii, la Junta de Comerç 
creava tot un seguit d’escoles tècniques (nàutica, comerç, economia, política, quími-
ca, física, maquinària, matemàtiques, botànica i agricultura, dibuix i idiomes) que 
es van mantenir en funcionament fins a mitjan segle xix, quan van constituir el fo-
nament de la nova Escola Industrial, inaugurada el 1851. Al llarg del segle xix es 
fan paleses dues característiques dels científics i tècnics catalans que han mantingut 
una notable continuïtat. En primer lloc, l’esforç per estar al dia dels progressos de la 
recerca al món i per difondre’ls a l’entorn més pròxim, fet constatable a través de les 
referències a fonts internacionals que apareixen en molts treballs que han contribuït 
a assentar les bases de l’estat actual de la ciència i la tecnologia a Catalunya. En se-
gon lloc, l’esforç per aclimatar a la realitat catalana la ciència i la tècnica universals, 
assolint-ne els coneixements i maldant per aplicar-los i fer-los fructificar.

A partir del darrer quart del segle xix i els primers anys del xx, va emergir una 
generació de gent sàvia, uns científics del tot homologables a llurs col·legues d’altres 
països. Hom pot destacar el físic i meteoròleg Eduard Fontserè, la metgessa Dolors 
Aleu Riera, l’astrònom Josep Comas i Solà, la botànica Montserrat Garriga Cabre-
ro, el matemàtic Paulí Castells, la naturalista Margarida Comas i Camps, el químic 
i pedagog Josep Estalella, el fisiòleg August Pi i Sunyer, el geòleg Marià Faura, el 
químic Enric Moles, el físic, matemàtic i enginyer Esteve Terradas, el botànic Pius 
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Font i Quer, l’egiptòleg Eduard Toda, el psicòleg Emili Mira o la matemàtica i as-
trònoma Maria Assumpció Català i Poch.

Avui, que a Catalunya el treball científic té el ple reconeixement de la societat, 
és obligat fer memòria de la gran tasca dels científics i del personal tecnòleg i tècnic 
al servei de la ciència, que, amb llurs aportacions, han contribuït, des del passat, al 
present i futur de la ciència i el coneixement.

Cal destacar també el paper clau desenvolupat per les universitats. La Univer-
sitat de Barcelona, des de la seva creació, ha estat un focus de vida intel·lectual i 
científica, amb vincles permanents amb Europa. Durant la Segona República Espa-
nyola (1931-1939), la Universitat de Barcelona gaudí d’un estatut d’autonomia, amb 
el nom d’Universitat Autònoma de Barcelona, que no va arribar a desenvolupar-se 
plenament per la suspensió del règim d’autonomia de l’octubre del 1934 al febrer del 
1936 i, posteriorment, per l’esclat de la Guerra Civil i les seves conseqüències. El 
1968 es va fundar una nova Universitat Autònoma de Barcelona, que és la que ac-
tualment porta aquest nom i que va assolir ràpidament un alt prestigi i va esdevenir 
un centre de referència en el panorama científic català i europeu. La Universitat Po-
litècnica de Catalunya ha contribuït amb la seva configuració actual, des del 1968, 
a fomentar la qualitat i l’excel·lència tecnològica i científica de Catalunya. Posterior-
ment, per acció del Govern de la Generalitat, el mapa universitari públic català ha 
rebut un important impuls amb la creació de la Universitat Pompeu Fabra (1990), 
la Universitat de Girona (1991), la Universitat de Lleida (1991) i la Universitat Ro-
vira i Virgili (1991), algunes de les quals creades recollint la tradició històrica dels 
estudis generals. També hem de considerar les aportacions científiques, bàsiques i 
de transferència que han fet des de llur fundació la Universitat Oberta de Catalunya 
(1995), la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (1997), la Universi-
tat Internacional de Catalunya (1997) i la Universitat Abat Oliba CEU (2003), totes 
elles reconegudes i integrades al sistema universitari de Catalunya.

En l’actual sistema de recerca, desenvolupament i innovació de Catalunya, con-
format per un conjunt d’agents públics i privats que constitueixen un teixit científic 
molt actiu, amb objectius ambiciosos i una gran projecció, la recerca que s’efectua 
a les universitats és cabdal i ja fou reconeguda per la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, que va introduir un règim de llicències i excedències 
per al foment de la recerca que s’ha mostrat útil i eficaç com a garantia de mobilitat 
del personal acadèmic. L’actual model universitari es troba en un procés de reflexió 
crítica i de transformació que haurà de conduir, necessàriament, a una reforma pro-
funda, que millori la governança, reforci l’autonomia i la transparència, abandoni la 
rigidesa estructural i l’homogeneïtat, i afavoreixi la flexibilitat i la capacitat d’espe-
cialització i d’adaptació necessàries per a competir en entorns globals.

L’excessiva regulació que afecta el sistema de recerca, desenvolupament i inno-
vació de Catalunya, tant externa com interna, i l’homologació a àmbits de l’Admi-
nistració pública de molt difícil encaix amb l’alteritat i la singularitat inherents a un 
procés de generació de coneixement comporten una dificultat no menor als agents 
del sistema en l’acompliment de llur missió, condicionen llur potencial de generació 
de noves idees i coneixement, i limiten la capacitat d’actuació cooperativa amb al-
tres agents de dins i fora del sistema.

Els hospitals universitaris, els hospitals associats a la universitat i altres insti-
tucions de recerca en salut són agents centrals del sistema de recerca, desenvolu-
pament i innovació en recerca en ciències de la salut, atesos llur alt valor social 
i de millorament de la qualitat de vida de les persones, i llurs efectes econòmics. 
Tenen una regulació específica en la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació sa-
nitària de Catalunya, en la Llei de l’Estat 14/2007, del 3 de juliol, d’investigació 
biomèdica, i en la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. Les activitats de 
 recerca, desenvolupament i innovació impulsades pel sistema de salut de Catalu-
nya es vehiculen mitjançant entitats de diversos tipus, entre les quals s’inclouen els 
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centres CERCA; les fundacions sanitàries, que amb una personalitat jurídica inde-
pendent gestionen les activitats de recerca, desenvolupament i innovació dels dispo-
sitius assistencials públics i privats; els consorcis sanitaris; els instituts de recerca i 
innovació sanitàries acreditats, i altres centres públics i privats, amb ànim de lucre 
o sense, que acompleixen o gestionen activitats de recerca, desenvolupament i inno-
vació, generen coneixement científic i tècnic i faciliten l’aplicació i la transferència 
dins del sistema de salut de Catalunya. La Llei de la ciència introdueix elements  
de suport a la recerca que efectuen i a la transferència de tecnologia i la transmissió de  
coneixement, especialment sensible en aquest àmbit. Inclou, també, elements de co-
ordinació amb els altres agents del sistema.

Catalunya, amb una dimensió equiparable a països i regions que actualment són 
líders en recerca i competitivitat, i situada en un lloc geoestratègic, ha de competir 
en talent i creativitat en un entorn global i posar en valor les seves aportacions a 
l’avenç del coneixement, per a poder assolir els pròxims anys una integració sòli-
da del seu sistema de recerca, desenvolupament i innovació com a factor tractor en 
el context internacional. L’opció institucional prioritària per la recerca ha estat una 
constant els darrers vint anys i ha trobat el seu màxim exponent en el Pacte nacional 
per a la recerca i la innovació, signat el 21 d’octubre de 2008, amb un ampli suport 
de les institucions, els grups polítics i els agents implicats. Els signants del Pacte i 
els adherits van assumir la missió conjunta de fer de Catalunya un país capdavanter 
en recerca i innovació, amb la finalitat de proporcionar al mateix país i als agents 
que en formen part les capacitats per a fer front als reptes i per a aprofitar les opor-
tunitats que li han de donar els nivells de prosperitat i de benestar adequats, en una 
societat que visqui dins d’uns límits ambientals sostenibles. La Llei de la ciència 
recull i articula una part significativa dels objectius i compromisos assolits en el dit 
Pacte, i contribueix al desenvolupament del Pacte nacional per a la indústria (2017), 
especialment en l’emprenedoria de base tecnològica, impulsant el sistema català 
d’empreses emergents i millorant la capacitat disruptiva de la indústria 4.0, essen-
cial per a la internacionalització i la innovació. Cal incrementar la base d’empreses 
innovadores i llur dimensió global, i millorar la connexió entre el sistema de conei-
xement i el de l’aplicació d’aquest sistema.

Aquesta llei s’inspira en les propostes de la Unió Europea relatives al Programa 
marc de recerca i innovació (Horitzó Europa), creat pel Reglament (UE) 2021/695, del 
Parlament Europeu i del Consell, del 28 d’abril, i també poua de les conclusions del 
Pacte nacional per a la societat del coneixement (PN@SC), aprovat per l’Acord del Go-
vern 77/2020, del 9 de juny. Les nacions amb millors índexs de progrés social i desen-
volupament econòmic són les que prenen partit clarament per avançar en la societat del 
coneixement. El Pacte nacional per a la societat del coneixement palesa que Catalunya, 
per dimensió, per desenvolupament econòmic i per valors socials, ha de participar en 
aquesta tendència que consolida una societat justa, culta, cívica, oberta, competitiva 
i democràtica, en una societat del coneixement que genera i aprofita les innovacions, 
els avenços científics i el nivell formatiu de la ciutadania, alhora que respon als desa-
fiaments globals en salut, medi ambient, igualtat, envelliment i benestar. Una societat 
cohesionada, pròspera, equitativament educada, saludable i sostenible construeix el seu 
futur des dels més alts estàndards de qualitat que proporciona la creació de coneixe-
ment propi per a les generacions actuals i futures.

El Pacte nacional per a la societat del coneixement ha estat, a més, una eina ade-
quada per a la diagnosi del present de la ciència a Catalunya, necessària per a esta-
blir el camí de creixement i de progrés dels propers anys. El Pacte aporta les xifres 
de l’anàlisi del present i identifica les accions concretes que s’han de dur a terme en 
un primer horitzó del 2024 i fins al 2030, i que han de permetre al sistema assolir 
els objectius consensuats.

Les accions més significatives en l’àmbit d’aquesta llei són les següents: Prime-
rament, puix que la principal força investigadora de Catalunya rau en les universi-
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tats públiques, incrementar de manera progressiva i contínua la inversió pública en 
aquestes, tal com proposa el Pacte nacional per a la societat del coneixement. Qual-
sevol increment d’inversió en les universitats públiques ha de dur al progrés adequat 
de la ciència del país.

En segon lloc, es vol consolidar un finançament basal específic de la recerca en 
totes les institucions, per a la qual cosa cal incrementar el finançament de la recerca 
i el desenvolupament universitaris públics i privats en 180 milions d’euros i els no 
universitaris en 125 milions d’euros. Tant la primera mesura com aquesta han de te-
nir, necessàriament, un impacte positiu en la consolidació de plantilles estructurals 
de les institucions i en la lluita contra la precarietat laboral.

En tercer lloc, cal impulsar l’increment del nombre d’investigadors fins a una 
mitjana pròxima als països europeus de referència, per a la qual cosa cal assolir un 
creixement de nou-cents investigadors per milió d’habitants, fins a arribar als 4.750 
investigadors per milió d’habitants. En aquest sentit, hom considera especialment 
important incrementar el nombre d’investigadors predoctorals (FI) i postdoctorals 
(Beatriu de Pinós) perquè són la base del dit nombre d’investigadors fixat com a ob-
jectiu.

En quart lloc, cal augmentar el Programa ICREA fins a vint noves places anuals, 
perquè es pugui fer extensiu a tots els àmbits del coneixement i es promogui la igual-
tat de gènere.

Finalment, cal incrementar el nombre de places del Programa ICREA Acadèmia 
per a arribar al 3% del personal investigador permanent (cinquanta noves places per 
any).

Un altre aspecte clau de la realitat és que Europa té una ciència excel·lent, però li 
costa convertir-la en innovació, és a dir, portar-la a mercat, generar riquesa i crear 
noves oportunitats laborals. A Catalunya, això és encara més evident. És un país 
líder en producció científica, però està clarament per sota de la mitjana europea en 
els indicadors relatius a innovació, com reflecteix sistemàticament el Marcador de 
la innovació regional de la Unió Europea. El gran repte de Catalunya és millorar la 
capacitat d’innovació perquè esdevingui un dels motors principals de l’economia, 
que s’ha de fonamentar en el coneixement propi.

Alhora, cal invertir en compra pública innovadora el 3 % del pressupost de com-
pra pública de la Generalitat, per a desenvolupar una política tecnològica de manera 
coordinada i per a crear noves solucions i, per tant, vetes de mercat que adoptin les 
noves tecnologies i que estiguin basades en els reptes industrials i les missions de 
país.

El Pacte nacional per a la societat del coneixement també proposa potenciar el 
Pla de doctorats industrials introduint-hi millores que n’augmentin l’impacte en la 
transferència de talent universitari a l’empresa i a altres organitzacions, especial-
ment a les petites i mitjanes empreses. L’objectiu ha d’ésser incrementar el nombre 
de doctorats industrials per curs acadèmic, a partir del 2022-2023 i fins al 2030-
2031, fins arribar als cent cinquanta per curs acadèmic. Un segon objectiu ha d’ésser 
la internacionalització del programa.

Aquesta llei desplega l’article 158 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que 
reconeix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de recerca científi-
ca i tècnica, amb relació als centres i les estructures de recerca de la Generalitat i 
als projectes que aquesta finança. També s’empara en altres preceptes de l’Estatut: 
l’article 172, relatiu a les universitats; els capítols II i III del títol V, relatius a l’ac-
ció  exterior de la Generalitat, i l’article 203, sobre les competències financeres de 
la Generalitat, entre altres competències estatutàries, atesa la dimensió global de la 
ciència.

En exercici de la competència estatutària reconeguda per l’article 158, Catalunya 
s’ha dotat d’un sistema de centres de recerca que acompleixen llur tasca en la fron-
tera del coneixement, orientada a l’impacte científic, tecnològic, econòmic i social. 
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D’entre aquests, els centres de recerca de Catalunya que han estat reconeguts com 
a centres CERCA s’organitzen segons un règim jurídic d’autonomia específic, que 
aquesta llei consolida, tant en la política de retenció, captació i generació de talent 
com en el funcionament i l’organització. El règim jurídic aplicable a aquests centres 
s’ha mostrat altament reeixit en el desenvolupament i la consecució de llurs objec-
tius, i s’identifica internacionalment com a referent d’excel·lència, eficàcia, competi-
tivitat i gran nivell científic, amb una alta rendibilitat econòmica i social. No obstant 
això, cal aprofundir en la capacitat de millora i afavorir l’assoliment de dimensions 
superiors a partir, sobretot, de la col·laboració i l’intercanvi amb altres agents del 
sistema i de l’avaluació de resultats i el retiment de comptes.

En aquest sistema català de recerca, desenvolupament i innovació, compleix 
una funció destacada la fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 
(ICREA), una estructura de recerca impulsada pel Govern que té per objectiu la cap-
tació i retenció de talent per a contribuir significativament a l’excel·lència científica 
i que també gaudeix d’un règim jurídic específic que li permet de dur a terme amb 
èxit la seva tasca.

Aquesta llei també reconeix la importància d’altres agents del sistema de recer-
ca, desenvolupament i innovació, com ara les infraestructures cientificotècniques 
singulars, els parcs científics i tecnològics, l’Institut d’Estudis Catalans, els labora-
toris, les biblioteques i altres estructures i xarxes cooperatives. Les grans, petites i 
mitjanes empreses innovadores; els clústers, les associacions i les aliances empresa-
rials; els centres i xarxes tecnològics i altres agents estratègics, públics o privats, són 
la base impulsora del creixement i la competitivitat del teixit econòmic innovador,  
i la base també de la societat del coneixement.

Així mateix, la Llei destaca la importància de les entitats que treballen per a 
l’acompliment dels objectius del sistema de recerca, desenvolupament i innovació, 
com són l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l’Agèn-
cia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, la Bio-
regió de Catalunya, la fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, 
la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, l’Institut Català de Recerca 
per a la Governança del Mar i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. 
Totes aquestes entitats, en l’exercici de llurs funcions, contribueixen notablement a 
l’acompliment dels objectius del sistema de recerca, desenvolupament i innovació.

Finalment, s’ha de fer notar que aquesta llei no inclou pas un contingut regulatori 
exhaustiu, atès que els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació 
ja tenen una normativa pròpia, tot i que inclou el règim jurídic aplicable als centres 
CERCA i a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, fins ara disgregat, 
que necessitava un text legal que el sistematitzés i consolidés. La Llei parteix d’una 
tasca anterior, de molts anys, de concurrència i compartició d’objectius comuns en-
tre diferents institucions de Catalunya en les polítiques sobre ciència i innovació, 
que han resultat clau per a crear i mantenir un sistema d’èxit i que seran essencials 
per a corregir-ne les mancances i millorar-lo. La Llei ambiciona continuar avançant 
i és amb aquesta voluntat que s’hi incorporen principis, objectius programàtics i lí-
nies d’actuació que garanteixin polítiques públiques de suport a l’activitat dels in-
vestigadors i a la iniciativa emprenedora innovadora, amb l’objectiu de contribuir a 
l’expansió de la ciència i la innovació catalana al món.

Una part destacable de la Llei es dedica a les polítiques que el Parlament vol im-
pulsar o mantenir, amb la convicció que la ciència no necessita normes estanques, 
sinó marcs d’actuació que puguin evolucionar i adaptar-se a les necessitats can-
viants. Fer de Catalunya una societat oberta i basada en el coneixement requereix 
aliances i compromís polític, estabilitat i un finançament adequat i sostingut, la in-
ternacionalització, la cooperació entre els agents del sistema i la implicació de tota 
la ciutadania. Com ja remarcava Prat de la Riba, «sense ciència original, en un país, 
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no hi ha indústria original; sense indústria original, no hi ha vida econòmica inde-
pendent». La ciència, que és la base de la revolució del coneixement, aporta també 
benestar i progrés a la societat.

El títol preliminar de la Llei de la ciència i la innovació conté les disposicions 
generals relatives al sistema de recerca, desenvolupament i innovació, que s’estruc-
tura i organitza d’acord amb les competències estatutàries de la Generalitat i en el 
marc de la Llei de l’Estat 14/2011, de l’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la 
innovació. En concreta les finalitats i l’àmbit material, i en destaca la consideració 
de la recerca com a sector estructural de Catalunya. La Llei defineix el sistema 
de recerca, desenvolupament i innovació com un sistema obert que treballa per la 
qualitat creixent de la recerca, la transmissió fiable i reproduïble del coneixement i 
el desenvolupament sostenible en tots els àmbits. El sistema és integrat pel conjunt 
d’agents públics i privats amb activitat científica rellevant i d’impacte que tenen 
seu a Catalunya i hi acompleixen preferentment l’activitat de recerca i altres fun-
cions directament orientades a donar-hi suport i consolidar-la, i també a transme-
tre el coneixement que generen. La Llei reflecteix la diversitat d’agents que actuen 
en el sistema de recerca, desenvolupament i innovació, enumera els principis orde-
nadors que han de regir l’activitat dels agents de recerca i considera la recerca, el 
desenvolupament i la innovació activitats prioritàries i d’interès general.

La Llei reconeix la singularitat dels agents del sistema de recerca, desenvolupa-
ment i innovació, atès que l’activitat científica que acompleixen no és homologable 
a cap altra activitat en l’àmbit de la Generalitat i del seu sector públic. El mètode 
científic fa que aquesta activitat sigui diferent: observar el que succeeix; formular 
hipòtesis que permetin d’explicar el que hom veu; experimentar i desenvolupar idees 
per a saber si es confirmen; concloure; convertir una hipòtesi en tesi i, per tant, ge-
nerar coneixement que es pot transmetre i explicar. Tot això fa del principi actiu de 
la ciència, la recerca, quelcom únic.

D’altra banda, un excés de regulació impacta negativament en tots els agents del 
sistema, per la qual cosa la Llei se centra prioritàriament en les polítiques públiques 
i la definició de marcs d’actuació. Els poders públics han d’atendre les necessitats de 
la ciència, en la mesura que puguin, amb instruments de planificació, finançament, 
transparència, avaluació i retiment de comptes. La Llei determina els eixos de les 
polítiques públiques que –en estàndards internacionals i, especialment, europeus– 
s’han mostrat efectives i són sentides com una necessitat per la comunitat científica, 
i incorpora la perspectiva de gènere i la perspectiva de la igualtat de tracte i de la 
no-discriminació de manera transversal. Tot això sens perjudici de les que el Go-
vern pugui determinar i concretar en cada moment per a fixar el rumb de la política 
científica de Catalunya i de les que corresponguin a l’Estat en exercici de les seves 
competències.

El títol primer defineix els instruments d’ordenació del sistema de recerca, desen-
volupament i innovació, que són la planificació, el finançament i l’avaluació sistèmi-
ca. La planificació es defineix com el conjunt d’estratègies, plans i programes que 
tenen la funció de definir els objectius, aplicar indicadors de seguiment, determinar 
esforços financers, fixar costos per al desenvolupament i aplicació de les accions 
que els integren, i avaluar-ne els resultats. Pel que fa al finançament, es destaca la 
importància de garantir que l’esforç públic s’efectuï de manera coordinada i eficient, 
mitjançant la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació, tenint en compte 
les necessitats i els requeriments dels diferents sectors en recerca, desenvolupament 
i innovació, i treballant perquè reverteixi en innovació i millores socials. L’objec-
tiu d’inversió en recerca ha d’ésser assolir un finançament sostingut amb càrrec als 
pressupostos de la Generalitat. També s’ha de treballar amb l’ambició d’aconseguir 
que els recursos públics totals anuals procedents de les principals administracions 
finançadores (europea, espanyola i catalana) dedicats a recerca, desenvolupament 
i innovació no siguin inferiors als que, en conjunt i en la mitjana feta pública en 
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els índexs corresponents, hi dediquen els països de la Unió Europea. Cal cercar, 
també, la implicació econòmica de l’Estat en la corresponsabilitat financera per a 
aconseguir aquest objectiu, tot i les mancances de l’actual sistema de finançament, 
i també continuar preparant el sistema de recerca, desenvolupament i innovació ca-
talà i ajudant-lo perquè sigui cada vegada més competitiu en la captació de fons eu-
ropeus. Catalunya necessita centrar l’esforç del finançament públic de la ciència en 
aquest objectiu, contribuint i fent créixer la part pública d’inversió en recerca, desen-
volupament i innovació, i potenciant una distribució equilibrada dels recursos se-
gons l’interès públic, i també incrementar molt més la col·laboració público-privada 
i l’aportació exclusivament privada, en què el sistema de recerca, desenvolupament i 
innovació encara pateix un biaix negatiu molt important amb relació als països més 
avançats. L’avaluació sistèmica té caràcter periòdic i és promoguda per la Comis-
sió Interdepartamental de Recerca i Innovació amb l’objectiu de garantir el nivell 
de qualitat exigible per a mantenir i incrementar la competitivitat internacional del 
sistema de recerca, desenvolupament i innovació.

El títol segon regula la governança i la coordinació del sistema de recerca, desen-
volupament i innovació, que s’articula mitjançant la Comissió Interdepartamental 
de Recerca i Innovació i el Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya. Es 
modifiquen la composició i les funcions de la Comissió Interdepartamental de Re-
cerca i Innovació, que fou creada pel Decret 175/2009, del 10 de novembre, com a 
continuadora de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològi-
ca, creada pel Decret 217/1980, del 5 de novembre,, i se li dona un nou impuls com 
a òrgan col·legiat de coordinació de les competències de la Generalitat en matèria 
de foment de la recerca i el desenvolupament científic i tecnològic, la innovació i la 
transferència de coneixement. També li correspon l’elaboració i aprovació de l’es-
tratègia de ciència oberta a Catalunya. La Comissió Interdepartamental de Recerca 
i Innovació està inicialment integrada pels departaments de la Generalitat compe-
tents en matèria d’universitats, recerca, economia, indústria, salut, alimentació, edu-
cació, agricultura, cultura, oceanografia, medi marí, ramaderia, pesca i aqüicultura, 
territori, medi ambient, gestió forestal, polítiques digitals i Administració pública, 
treball i afers socials, amb rang orgànic mínim de director general, designats pel 
conseller titular de la matèria. També hi poden tenir representació, si escau, altres 
departaments de la Generalitat amb implicació pressupostària en recerca i innova-
ció. El seu objectiu final, però, és integrar tots els departaments i que una part de 
llur pressupost es dediqui al foment de la recerca i del coneixement que se’n deriva. 
El Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya, de nova creació, com a òr-
gan consultiu d’alt nivell de reflexió, debat i assessorament en recerca, desenvolupa-
ment i innovació, que assessora el president de la Generalitat, el Govern i els depar-
taments de la Generalitat que desenvolupen polítiques en recerca i innovació amb 
relació a les grans decisions estratègiques de país, i com a instrument de participació 
de la comunitat científica i de la societat civil, especialment d’àmbits destacats de la 
innovació vinculada al progrés empresarial en les polítiques públiques en recerca, 
desenvolupament i innovació. El Consell es configura com un òrgan d’assessora-
ment intel·ligent del sistema de recerca, desenvolupament i innovació, mentre que la 
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació es presenta com la responsable 
de la planificació, governança i avaluació del sistema.

El títol tercer es destina a les persones al servei de la ciència i a les polítiques pú-
bliques que els són aplicables, i assenyala la importància de llur mobilitat, que en la 
Llei de l’Estat 14/2011 es configura com un dret del personal investigador. A l’efecte 
de la present llei, es consideren personal investigador les persones que desenvolu-
pen un treball de recerca que contribueix a la construcció del coneixement científic 
i que, en terminologia de la Comissió Europea, exerceixen aquesta activitat en fase 
inicial o com a investigadors experimentats. La Llei també enumera els criteris que 
han de regir l’actuació dels agents del sistema de recerca, desenvolupament i inno-
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vació del sector públic amb relació a llurs polítiques de personal investigador, entre 
les quals la de garantir uns procediments de selecció i contractació oberts i inter-
nacionalment comparables, que ha d’aprovar l’agent respectiu i que han de facilitar 
la generació, retenció i atracció de talent basades en el mèrit científic. Aquest títol 
també regula el personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i el personal d’ad-
ministració amb funcions de col·laboració i assistència de recerca, desenvolupament 
i innovació, atesa la importància de llur tasca, i estableix que han d’ésser conside-
rats amb les especificitats que correspongui en les polítiques públiques relatives al 
personal al servei de la ciència.

El títol quart està referit als agents del sistema de recerca, desenvolupament i 
innovació. El capítol primer es destina a les universitats, que són institucions essen-
cials per al progrés científic i tecnològic de Catalunya i una base investigadora clau 
en tots els àmbits del coneixement. S’hi destaquen com a estructures bàsiques de 
recerca universitària, els departaments, instituts de recerca, escoles de doctorat, ins-
tal·lacions científiques, serveis cientificotècnics i altres estructures destinades a la 
recerca. La Llei defineix el personal acadèmic de recerca i els investigadors en for-
mació en el marc de la Llei 1/2003, que regula determinats aspectes relatius a la mo-
bilitat del personal; destina un article a les polítiques públiques que s’han d’afrontar 
per a impulsar la recerca universitària i donar-hi suport, i incorpora una regulació 
específica del personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i del personal d’admi-
nistració amb funcions de col·laboració i assistència en recerca, desenvolupament i 
innovació de les universitats. En el marc del règim econòmic i pressupostari en re-
cerca, desenvolupament i innovació de les universitats públiques, es preveu la possi-
bilitat de crear fons propis universitaris amb la finalitat de facilitar projectes estratè-
gics, prioritàriament en l’àmbit de la ciència. D’aquest capítol cal destacar la creació 
del Pla estratègic universitari en recerca d’excel·lència, que té per objectiu reconèi-
xer, promoure i consolidar la recerca d’excel·lència a les universitats, en qualsevol 
àmbit de llur competència, i fomentar la generació i valoració de coneixement d’im-
pacte. La Llei de la ciència i la innovació determina les característiques generals del 
Pla i remet a un acord de govern per a desenvolupar-lo.

El capítol segon està destinat al subconjunt de centres de recerca que, dins del 
conjunt de centres en recerca, desenvolupament i innovació del sistema català, han 
estat reconeguts com a centres CERCA (Centres de Recerca de Catalunya) i que des 
de l’any 2011 tenen un règim d’autonomia especial legalment establert. Defineix els 
centres CERCA com les entitats amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lu-
cre i amb seu a Catalunya que tenen com a objecte principal la recerca d’excel·lència 
i que han estat reconegudes internacionalment com a model de recerca capdavantera 
i de frontera. Determina les característiques del model català de centres de recer-
ca en els termes que estableix la Llei 7/2011, del 27 de juliol. Consolida llur règim 
d’autonomia i les mesures de protecció per als centres CERCA del sector públic de 
la Generalitat, entre d’altres les relatives a les despeses de personal, al pressupost, 
al patrimoni, a la contractació, a la transparència, a la governança digital, al perso-
nal investigador amb funcions de direcció, i a l’impuls i la participació dels centres 
CERCA i de llur personal en societats mercantils de base tecnològica, incloent-hi 
les mesures de supervisió i control. També regula els requisits per al reconeixement 
d’un centre com a centre CERCA i per al manteniment d’aquesta condició, que re-
quereix una avaluació científica externa de la seva activitat amb la periodicitat que 
determini el departament competent en matèria de recerca i universitats, en coordi-
nació amb els altres departaments de la Generalitat presents en l’òrgan col·legiat de 
govern de l’entitat. En aquest capítol es destaca la fundació Institució dels Centres de 
Recerca de Catalunya com a estructura de suport als centres CERCA, que treballa 
per llur projecció corporativa institucional i científica i contribueix a la posada en 
pràctica de les polítiques de la Generalitat adreçades als centres de recerca i a altres 
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estructures en recerca, desenvolupament i innovació que s’acordin i li encarreguin 
per mitjà de l’instrument jurídic que correspongui.

El capítol tercer es destina a la fundació Institució Catalana de Recerca i Estu-
dis Avançats, que és una estructura de recerca promoguda per l’Administració de la 
Generalitat, que hi participa, mitjançant un procés de selecció basat exclusivament 
en el mèrit científic, d’acord amb els criteris i el procediment aprovats per la Institu-
ció. Li és aplicable el mateix règim jurídic dels centres CERCA i té el mateix grau 
d’autonomia i les mateixes mesures de protecció.

El capítol quart reconeix la importància dels hospitals universitaris, altres hos-
pitals intensius en recerca, desenvolupament i innovació del sistema de salut de 
Catalunya i els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la Ge-
neralitat, atès llur compromís, permanent i històric, amb la recerca en ciències de 
la salut, que tants i tan importants avenços ha aportat a la salut de les persones i 
al progrés del benestar social. Els reconeix com a agents estratègics i centrals del 
sistema de recerca, desenvolupament i innovació de Catalunya, en la generació de 
coneixement d’excel·lència i en el sistema translacional de generació d’aquest conei-
xement en benefici de la salut i el benestar de les persones de la manera més eficaç, 
ràpida i segura. Han de tenir els recursos necessaris per a desenvolupar recerca en 
ciències de la salut d’alta qualitat, amb el màxim impacte possible sobre el benes-
tar creixent de la població catalana i amb vocació que els resultats siguin d’abast 
global i traslladables a totes les persones que els requereixen, al més aviat possible 
i en igualtat de condicions. La destacable recerca en salut es complementa i reforça 
amb la que fan els hospitals associats a les universitats, altres centres hospitalaris, 
equips d’atenció primària, centres sociosanitaris, centres de salut mental integrats 
al sistema de salut de Catalunya i altres institucions que duen a terme llur activitat 
en l’àmbit de la recerca en salut.

El capítol cinquè es destina a les infraestructures cientificotècniques singulars 
del sector públic de la Generalitat i a les xarxes en recerca, desenvolupament i inno-
vació com a instal·lacions clau que ofereixen recursos i serveis, altament especialit-
zats, a la comunitat científica. Les polítiques públiques han de potenciar les grans 
infraestructures que comportin internacionalment un avantatge estratègic o compe-
titiu a Catalunya. La mobilitat i la coordinació entre els agents del sistema de recer-
ca, desenvolupament i innovació i el treball cooperatiu de llur comunitat científica 
són elements clau en el sistema de recerca, desenvolupament i innovació de Cata-
lunya.

El títol cinquè està referit als altres agents del sistema de recerca, desenvolupa-
ment i innovació, especialment als parcs científics i tecnològics, al Consorci de Ser-
veis Universitaris de Catalunya, als serveis cientificotècnics i a altres estructures de 
suport i de cooperació entre els agents i els centres tecnològics. En destaca el suport 
que han de rebre de l’Administració de la Generalitat, atesa llur funció en recerca, 
desenvolupament i innovació. Catalunya té una economia oberta, competitiva i sos-
tenible, que combina talent, creativitat, un teixit empresarial diversificat i un sistema 
propi de recerca reconegut internacionalment. La Llei també reconeix la importàn-
cia de les empreses intensives en recerca, desenvolupament i innovació situades a 
Catalunya, especialment en les estratègies públiques de competitivitat i creixement 
econòmic. La Llei 9/2009, del 30 de juny, de política industrial, i, sobretot, el Pacte 
nacional per a la indústria (2017) defineixen els eixos per a avançar des de la indús-
tria cap a l’economia del coneixement.

El títol sisè es refereix a les agències de suport i finançament del sistema de re-
cerca, desenvolupament i innovació, que són l’Agència de Gestió d’Ajuts Univer-
sitaris i de Recerca, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa i l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, que ja tenen una regulació específica. 
La Llei estableix principis destinats al foment de la recerca, amb la finalitat que els 
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procediments evitin un excés de regulació i de càrregues administratives i que si-
guin transparents i entenedors.

El títol setè es destina a la promoció i transmissió dels resultats de la recerca, 
concretament a la transferència de tecnologia i la transmissió del coneixement. El 
retorn social del coneixement aplicable al sector públic i privat, en tots els àmbits, 
i a la societat en general és un element clau per a la transformació econòmica, la 
sostenibilitat i el progrés social. La ineludible responsabilitat social de la recerca es 
materialitza en la transmissió dels seus resultats i en la mesura del seu impacte. Pro-
moure i facilitar que tot el coneixement, especialment l’adquirit amb fons públics, 
tingui retorn social, amb l’abast més gran possible, és un dels reptes més importants 
i un objectiu. També ho és que aquest retorn es converteixi en motor i impuls de 
nova recerca directament orientada a necessitats que la societat consideri essencials. 
L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar, juntament amb els agents del siste-
ma de recerca, desenvolupament i innovació del sector públic de la Generalitat, un 
model propi de gestió de la innovació i la transferència i models específics adaptats 
a les característiques dels diferents agents, que han de posar en valor les estructures  
de transferència i innovació. També ha de potenciar la compartició i agregació tant de  
les mateixes estructures com del personal especialitzat en patents, dels gestors  
de contractes i dels experts en declaració d’invencions. Així mateix, ha de promou-
re la cultura en tots els seus àmbits, l’educació científica i la capacitat innovadora, 
en tots els nivells del sistema educatiu i en les activitats de formació, amb l’objectiu 
de corregir amb accions positives la bretxa de gènere i les vocacions investigadores 
i emprenedores d’altres col·lectius infrarepresentats, i contribuir a la capacitació i 
la participació activa de la ciutadania en aquests àmbits. Finalment, ha de formu-
lar una política pròpia de ciència oberta relativa als agents de recerca del seu sector 
públic, que sigui compatible i assimilable a la dels països més avançats. El sistema 
de recerca, desenvolupament i innovació de Catalunya treballa, en el marc de les se-
ves competències, per incrementar el nombre de patents europees i per impulsar la 
patent unitària europea, com a títol amb efecte unitari en tots els estats signants del 
Conveni de Munic, del 5 d’octubre de 1973.

El títol vuitè està dedicat a la internacionalització i a l’acció exterior en recerca, 
desenvolupament i innovació. El sistema de recerca, desenvolupament i innovació 
de Catalunya s’insereix en l’àmbit comunitari europeu i es vincula amb altres or-
ganismes i institucions internacionals en recerca, desenvolupament i innovació, en 
l’àmbit de competència de la Generalitat. Correspon al Govern la promoció científi-
ca a l’exterior i l’impuls de programes estratègics de captació de talent investigador 
internacional.

El títol novè, relatiu al mecenatge en recerca, desenvolupament i innovació, re-
coneix la importància de la contribució privada, aportada altruistament en benefici 
dels agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació per al desenvolupa-
ment de projectes o activitats científics; destaca les accions institucionals que s’han 
de dur a terme per a garantir un impacte més gran d’aquestes aportacions, i estableix 
que el Govern ha de treballar per avançar, en el seu àmbit de competència, per tal 
que el marc normatiu aplicable al mecenatge i a la fiscalitat en recerca, desenvolu-
pament i innovació estigui en línia amb els sistemes més avançats i capdavanters. 
El tractament fiscal aplicable al mecenatge científic a favor dels agents del sistema 
de recerca, desenvolupament i innovació no hauria d’ésser menys favorable que el 
que en cada moment sigui el més beneficiós regulat per les lleis de pressupostos i 
fiscals vigents i aplicables a altres sectors o activitats, en el marc de la fiscalitat de 
competència de la Generalitat i d’acord amb la legislació vigent. Aquesta llei aporta 
com a novetat la creació del Consell del Mecenatge en Recerca, Desenvolupament  
i Innovació de Catalunya, com a òrgan consultiu de l’Administració de la Generali-
tat, en la composició del qual cal destacar la presència de vocals experts en mece-
natge i també de mecenes reconeguts, i en determina les funcions.
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El títol desè es destina al Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya, 
que és l’òrgan col·legiat que té la finalitat d’assessorar els agents d’execució i finança-
ment de la recerca del sistema de recerca, desenvolupament i innovació en la promo-
ció i consolidació de bones pràctiques en l’àmbit de la recerca, i també en l’anàlisi 
i prevenció de conflictes d’integritat de la recerca. Se’n determinen la composició, 
les funcions i el règim jurídic i de funcionament. El Comitè és fruit de la iniciativa 
pionera que ha suposat l’aprovació per l’Acord del Govern 118/2018, del 23 d’octu-
bre, del Programa per a la integritat de la recerca a Catalunya. La Llei consolida el 
Comitè, atesa la rellevància de les seves funcions i el reconeixement assolit.

Aquesta llei conté catorze disposicions addicionals: la primera, relativa als con-
venis de col·laboració; la segona, a la participació privada en els agents del sistema 
de recerca, desenvolupament i innovació del sector públic de la Generalitat, que 
reconeix la importància d’aquesta participació privada, en consonància amb el mo-
del publicoprivat que cal anar consolidant; la tercera, a les avaluacions per experts 
independents; la quarta, a l’especialització estratègica del personal investigador;  
la cinquena, als recursos de les universitats públiques en l’àmbit de la recerca i la 
transferència; la cinquena bis, als projectes de recerca, desenvolupament i innova-
ció i a la prevenció de riscos laborals; la sisena, a l’Anella Científica; la setena, a les 
avaluacions científiques; la vuitena, a les referències al sector públic; la novena, a 
les mesures d’incentiu fiscal; la desena, al finançament amb càrrec als pressupostos 
de la Generalitat; l’onzena, als projectes de recerca, desenvolupament i innovació; 
la dotzena, a les referències que aquesta llei fa a diversos ens i institucions; la quin-
zena, als ajuts públics per a facilitar l’intercanvi de personal entre els agents del sis-
tema de recerca, desenvolupament i innovació; la quinzena bis, a la Fundació per a 
la Universitat Oberta de Catalunya; la setzena, a les mesures de millorament profes-
sional, contra la precarietat laboral i a favor de l’estabilitat; la dissetena [DF 3a], a 
la constitució del Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya i del Consell 
de Mecenatge en Recerca, Desenvolupament i Innovació de Catalunya; la divuitena 
[DF 4a], al Pla estratègic universitari en recerca d’excel·lència; la dinovena [DF cin-
quena bis], al finançament generals dels objectius d’aquesta llei. La Llei es clou amb 
dues disposicions transitòries, sobre l’adaptació de la Comissió Interdepartamental 
de Recerca i Innovació i sobre l’estratègia d’igualtat de gènere en la ciència, una dis-
posició derogatòria i quatre disposicions finals.

Article 1. Objecte
1. Aquesta llei té per objecte establir un marc per al foment de la recerca, el 

desenvolupament i la innovació a Catalunya, proveir els agents del sistema d’instru-
ments que contribueixin a la generació, transferència i difusió del coneixement amb 
l’objectiu de resoldre els problemes i reptes que afronta la societat, i afavorir així el 
benestar social i la prosperitat econòmica.

Article 2. Objectius generals
1. La recerca, el desenvolupament, la transferència i la innovació són conside-

rades activitats econòmiques prioritàries i d’interès general, amb impacte social, i 
amb efectes sobre l’activitat econòmica, el benestar de la ciutadania, i sobre l’avenç 
de la societat del coneixement.

1 bis [abans apartat 2, art. 1] Aquesta llei situa la generació de coneixement com 
a element nuclear i com a valor intrínsec i fonament de la recerca. La generació de 
coneixement ha de conduir a la transmissió dels resultats a la societat i ha de tenir 
impacte sobre tots els seus àmbits, com a garantia d’innovació, sostenibilitat, com-
petitivitat, cohesió social, progrés i equilibri i equitat territorials.

1 ter [conseqüència nou 2.1]. Aquesta llei té com a objectius generals:
a) El foment de la generació i la transferència de coneixement com a estratègia 

que permeti d’avançar cap a un desenvolupament econòmic més just i sostenible, 
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cap a una millora del progrés social i cap al foment de la cultura científica de la so-
cietat.

b) L’impuls de la recerca, el desenvolupament i la innovació en tots els àmbits 
del coneixement.

c) L’impuls de la transferència i valoració del coneixement i de la innovació en 
tots els sectors.

d) [abans lletra g)] El desenvolupament de la competitivitat de l’economia ba-
sada en el coneixement, per mitjà de la creació d’entorns institucionals i econòmics 
favorables que facilitin la innovació empresarial i la seva projecció internacional.

f) [abans lletra b)] L’enfortiment institucional del sistema de coneixement i dels 
agents que l’integren, per mitjà del foment de tots els àmbits de producció, transmis-
sió i valoració de la recerca, i la coordinació institucional, el suport i l’optimització 
de les accions, la cooperació i la interacció dels agents i estructures de coneixement 
i de suport a la recerca, a fi de facilitar-ne les relacions amb altres agents i estructu-
res de dins i fora de Catalunya.

g) [abans apartat 3]. L’impuls de la paritat entre dones i homes en tots els àmbits 
del sistema de coneixement i la incorporació de la perspectiva de gènere com una 
categoria transversal en el sistema de coneixement, incloent-hi una recerca inclusiva 
i transformadora des de la perspectiva de la discapacitat i de transformació social, 
que ha d’ésser una constant en totes les polítiques públiques a Catalunya.

g bis) La contribució al desenvolupament sostenible i al benestar com un dels 
reptes centrals als quals la ciència i la innovació han de donar resposta.

h) [abans lletra c)] El suport i reconeixement als investigadors, al personal tec-
nòleg i tècnic de suport a la recerca i la innovació, al personal d’administració amb 
funcions de col·laboració i assistència en recerca, desenvolupament i innovació, i a 
les altres persones que duen a terme la tasca professional al servei de la ciència, que 
contribueixen a generar les condicions més adequades per a facilitar la recerca, el 
desenvolupament i la innovació, potenciar-ne la difusió i l’aprofitament dels resultats 
obtinguts, i aportar nou valor estratègic.

h) L’impuls de la transferència de coneixement i la innovació per a garantir el 
millorament del coneixement i la connexió entre els agents i les estructures de re-
cerca, desenvolupament i innovació i el teixit productiu, i també la cooperació entre 
diferents agents i empreses basades en la recerca i el coneixement propis.

i) [abans lletra d)] La promoció, amb plena garantia de la igualtat de gènere, la 
igualtat de tracte i la no-discriminació, dels investigadors, del personal tecnòleg i 
tècnic de suport a la recerca i el personal d’administració amb funcions de col·labo-
ració i assistència en recerca, desenvolupament i innovació, per mitjà de processos 
de formació, consolidació, captació, retenció i retorn de talent.

j) L’esforç econòmic públic en recerca i innovació sostingut en el temps que ga-
ranteixi l’estabilitat dels agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació 
del sistema de coneixement.

k) [abans lletra i] L’avanç progressiu cap a un model d’inversió en recerca, desen-
volupament i innovació amb consens i planificació estratègica que integri com-
ponents públics i privats proporcionals i comparables als països capdavanters en 
 recerca científica de referència per a Catalunya.

l) Impulsar un model de ciència oberta, promovent iniciatives orientades a ga-
rantir el lliure accés a les dades i els documents científics, i fomentar la participació 
activa de la ciutadania i de les organitzacions de la societat civil en el disseny de 
les polítiques públiques de la Generalitat en recerca, desenvolupament i innovació.

m) El reforç de l’ús de l’evidència científica en la generació, l’impuls i l’avaluació 
de polítiques públiques, de qualsevol àmbit, per mitjà del millorament de la conne-
xió i la cooperació entre els agents de recerca, desenvolupament i innovació i els 
decisors públics.
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n) Impulsar la cultura científica i tècnica en el conjunt de la societat, fomentant 
la formació i la divulgació.

4. Incrementar i difondre el patrimoni científic, cultural i lingüístic de Catalu-
nya, i la seva projecció exterior en àmbits internacionals d’interès estratègic.

Article 2 bis. Objectius específics
La llei té com a objectius específics:
[abans art. 3.4] a) La contribució del sistema de recerca, desenvolupament i inno-

vació a implantar la cultura de la innovació en tots els àmbits de la seva influència.
a.bis) La potenciació i el foment de la recerca i la innovació universitàries i de 

llurs estructures de coneixement amb activitat excel·lent en recerca. Tota la recerca, 
la transferència de coneixement i la innovació de les universitats públiques i priva-
des sense ànim de lucre integrades al sistema universitari de Catalunya, d’acord amb 
l’article 2 de la Llei d’universitats de Catalunya, és d’interès públic.

b) La potenciació i el foment de la recerca i la innovació de les institucions i els 
centres públics i privats.

c) La consolidació del règim jurídic d’autonomia del conjunt de centres de re-
cerca de Catalunya reconeguts com a centres CERCA i de la fundació Institució 
Catalana de Recerca i Estudis Avançats, i la consolidació del règim específic i les 
excepcions aplicables als centres que formen part del sector públic de la Generalitat.

d) L’eficàcia, eficiència, simplificació i flexibilització dels procediments i de les 
estructures administratives, i la priorització de l’impacte en les accions de foment 
en recerca i innovació, i també el garantiment de l’optimització i sostenibilitat del 
sistema.

Article 3. Sistema de recerca, desenvolupament i innovació
1. El sistema de recerca, desenvolupament i innovació és un sistema obert que 

reconeix el coneixement com a cadena de valor amb els requisits de qualitat de la 
recerca, transferència fiable i reproduïble del coneixement, desenvolupament soste-
nible i innovació, entre d’altres, en tots els àmbits.

2. El sistema de recerca, desenvolupament i innovació és integrat pel conjunt 
d’agents públics i privats, amb funcions destacades en recerca de qualitat, innova-
ció, transmissió del coneixement, avaluació, valoració, finançament i difusió, que 
contribueixen al suport i la consolidació del sistema, que acompleixen preferentment 
llur activitat en recerca, desenvolupament i innovació a Catalunya, on tenen seu, i 
que als efectes d’aquesta llei són agents del sistema de recerca, desenvolupament  
i innovació.

3. La Generalitat té diferents nivells de competència sobre els agents dels sistema 
de recerca, desenvolupament i innovació, segons la titularitat, naturalesa jurídica, 
adscripció, i pertinença o no al seu sector públic, d’acord amb el marc legal aplica-
ble a cada tipus d’agent.

4. Les polítiques públiques de la Generalitat, en el marc de la seva competència 
en recerca, desenvolupament i innovació, sobre els agents del sistema de recerca, 
desenvolupament i innovació, han de respectar llur règim d’autonomia reconegut 
legalment, i han de tenir en compte llur titularitat o adscripció, llur pertinença al 
sector públic o privat, el grau d’impacte i els seus efectes, i també llur naturalesa 
internacional, si escau.

3.7. El sistema de recerca, desenvolupament i innovació de Catalunya s’integra en 
l’espai europeu del coneixement. Els conceptes, les definicions i les classificacions 
propis de l’activitat de recerca, desenvolupament i innovació i de les persones i els 
col·lectius que treballen al servei de la ciència i la innovació, establerts i emprats a 
la Unió Europea, són aplicables al sistema de recerca, desenvolupament i innovació 
de Catalunya.
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Article 4. Agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació
1. Els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació, sens perjudici 

dels que es puguin crear, són els següents:
a) Les universitats públiques i privades sense ànim de lucre.
b) Els centres de recerca reconeguts com a centres CERCA.
c) La Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats.
d) Els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat 

que no tinguin reconeguda la condició de centre CERCA, els dispositius assisten-
cials intensius en recerca i innovació del sistema de salut pública de Catalunya i al-
tres dispositius assistencials que acompleixen activitats en l’àmbit de la recerca i la 
innovació en salut, sens perjudici de llur titularitat i naturalesa jurídica.

e) La BioRegió de Catalunya com a agent executor de les polítiques de transfe-
rència, valoració i innovació en biotecnologia i biomedicina.

f) Les infraestructures cientificotècniques singulars del sector públic de la Ge-
neralitat.

g) Les infraestructures de recerca situades a Catalunya, tant les de l’àmbit del 
Fòrum Estratègic Europeu sobre Infraestructures de Recerca (ESFRI) com les in-
fraestructures cientificotècniques singulars d’àmbit compartit amb l’Administració 
de l’Estat, reunides al Mapa d’infraestructures cientificotècniques singulars, i els 
centres del Consell Superior d’Investigacions Científiques, situats a Catalunya, sens 
perjudici de llur titularitat o adscripció i del règim jurídic que els sigui aplicable, 
que no resulten afectats.

h) Fusion for Energy (F4E), com a centre de recerca de la Unió Europea instal·lat 
a Barcelona per al desenvolupament de l’energia de fusió; el Laboratori Europeu de 
Biologia Molecular de Barcelona (EMBL Barcelona), com a part integrant del La-
boratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL), i les altres organitzacions interna-
cionals que facin recerca de la màxima qualitat a Catalunya, siguin quins siguin la 
naturalesa jurídica i el règim jurídic aplicable, que no resulten afectats.

i) Els parcs científics i tecnològics, ateses llurs funcions de promoció i gestió de 
la innovació i d’increment de la competitivitat de les empreses intensives en conei-
xement, les entitats de recerca i els centres tecnològics que hi són instal·lats o asso-
ciats.

j) Els serveis cientificotècnics i altres infraestructures de suport i de cooperació 
entre agents, atès que donen suport a la recerca i la potencien. Sense aquests serveis, 
els altres agents del sistema no podrien acomplir una part important de llur tasca  
i difusió.

k) Les grans, petites i mitjanes empreses amb activitat de recerca i innovació; 
les agrupacions empresarials innovadores; i les xarxes, les associacions, les aliances  
i els clústers, que tinguin per objecte estimular les activitats empresarials de recerca i  
innovació i contribuir-hi, compartir coneixement i instal·lacions, i afavorir la trans-
ferència i la divulgació de la informació tecnològica entre les empreses integrants 
en llurs estratègies públiques de competitivitat i creixement econòmic, entre altres 
aspectes.

l) La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universita-
ri de Catalunya, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, l’Agència 
per la Competitivitat de l’Empresa, la Fundació Institució dels Centres de Recerca 
de Catalunya, el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, l’Institut Català de 
Recerca per a la Governança del Mar i altres agents del sistema de recerca i innova-
ció que contribueixen al compliment dels objectius d’aquesta llei.

m) Els centres tecnològics, els centres amb acreditació Tecnio i altres agents es-
tratègics, públics o privats, que compleixen una funció destacada com a valoradors 
de la recerca i com a impulsors del teixit econòmic innovador en sectors prioritaris 
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per a Catalunya, i promouen aliances amb els principals agents d’innovació nacio-
nals i internacionals.

n) El Servei Meteorològic de Catalunya per la seva activitat de recerca, desenvo-
lupament i innovació en meteorologia, climatologia i altres àmbits, i també de for-
mació i difusió, d’acord amb els seus estatuts.

o) L’Institut d’Estudis Catalans i les seves societats filials, i les acadèmies cientí-
fiques de Catalunya, atesa llur important funció en el foment i la difusió de la cièn-
cia i el pensament crític. L’Institut també desenvolupa alta recerca en la metodologia 
històrica aplicada a les ciències humanístiques, en l’estudi, la codificació i el desen-
volupament del català, en el conreu de la ciència en aquesta llengua i en els altres 
àmbits de la cultura catalana.

p) L’Escola d’Administració Pública de Catalunya, com a promotora de la gene-
ració de polítiques públiques basades en l’evidència científica, en l’àmbit de l’Admi-
nistració i la direcció pública.

q) Els centres públics d’educació superior no universitària, inclosos els artístics, 
amb activitat de recerca.

r) Els departaments de la Generalitat representats a la Comissió Interdeparta-
mental de Recerca i Innovació i les unitats especialitzades i els laboratoris que duen 
a terme actuacions de recerca, transferència i innovació sota la seva coordinació.

s) Les altres administracions públiques que acompleixen activitats de recerca  
i innovació en qualsevol àmbit territorial de Catalunya.

t) Les entitats de naturalesa jurídica diversa que tenen entre llurs activitats prin-
cipals la producció, la promoció, el finançament i la transferència del coneixement 
científic, fonamentat en recerca i evidències, amb l’objectiu de fer avançar el conei-
xement, potenciar la innovació i millorar les polítiques públiques i el funcionament 
i l’eficàcia dels serveis d’interès públic.

Article 6. Principis ordenadors
1. L’activitat dels agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del 

sector públic de la Generalitat es regeix pels principis ordenadors següents:
a) La qualitat en tots els àmbits.
a bis) L’eficiència de la transferència del coneixement i la promoció de la valora-

ció i transformació en nous productes i serveis.
a ter) La promoció de la recerca i la innovació responsables.
a quater) La col·laboració entre les institucions públiques i el sistema de recerca, 

desenvolupament i innovació per a generar entorns d’excel·lència actius en la forma-
ció, la captació, el retorn i la retenció del millor talent científic i innovador.

b) La competitivitat i la internacionalització.
c) La interconnexió, la mobilitat i la coordinació.
d) L’avaluació externa independent, la transparència i el retiment de comptes.
e) La divulgació i valoració del coneixement obtingut i la transmissió dels resul-

tats, amb l’impacte i el retorn de valor més grans possibles.
f) La integritat científica, les bones pràctiques i l’atenció a les consideracions èti-

ques aplicables a l’activitat de recerca amb persones i altres éssers vius.
g) La igualtat de dones i homes en la carrera científica i la incorporació de la 

perspectiva de gènere i interseccional en totes les dimensions i fases de la recerca, 
el desenvolupament i la innovació.

h) La igualtat de tracte i la prevenció, eliminació i correcció de tota forma de 
discriminació, directa o indirecta, per raó de l’origen, la nacionalitat, el sexe, el gè-
nere, l’orientació sexual, l’ètnia, la religió, la discapacitat o altres classes de condició 
social o personal.

i) La promoció de la ciència oberta.
j) El millorament de la qualitat de vida de la societat.
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k) El millorament de les condicions de treball de les persones al servei de la cièn-
cia, en el marc de les polítiques europees.

l) L’eficiència en la transmissió del coneixement i en l’activitat investigadora.
n) L’equitat territorial en la promoció de la recerca i la transferència del conei-

xement.
2. L’Administració de la Generalitat ha d’adoptar les mesures adequades per a 

garantir que els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sec-
tor públic de la Generalitat puguin seguir els principis ordenadors i els estàndards 
internacionals de bones pràctiques i d’agilitat en la gestió, com a element distintiu  
i referent del model català de recerca.

3. Els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació s’han d’inspi-
rar en els principis ordenadors, d’acord amb llur marc legal.

4. El Govern ha de desenvolupar polítiques públiques específiques i adequades 
a les necessitats del sistema de recerca, desenvolupament i innovació, i fomentar la 
cooperació en les decisions estratègiques i el treball coordinat entre els agents d’a-
quest sistema.

[abans article 7.2]5. L’Administració de la Generalitat ha de promoure i aprovar 
els mitjans jurídics i econòmics necessaris per tal que els agents del sistema de re-
cerca, desenvolupament i innovació del sector públic puguin exercir llurs funcions 
sense impediments legals o administratius, i d’acord amb els principis de màxima 
transparència i autonomia, gestió professional i retiment de comptes, potenciant el 
coneixement com a motor econòmic i social.

6 bis. Perspectiva de gènere en el sistema de recerca, 
desenvolupament i innovació
1. Els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector pú-

blic s’han de dotar d’un pla d’igualtat de gènere en l’àmbit de la recerca, el desenvo-
lupament i la innovació que prevegi, pel cap baix, l’adopció de mesures específiques 
per a avançar cap a la igualtat de gènere en el sistema de recerca, desenvolupament 
i innovació; la inclusió de personal expert en gènere en els òrgans d’avaluació i as-
sessorament, i la composició equilibrada dels òrgans de govern.

2. Els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector 
públic han d’establir mecanismes d’avaluació del compliment del pla d’igualtat de 
gènere, que prevegin mesures de correcció, i han d’incorporar un informe sobre la 
perspectiva de gènere al portal de transparència de l’agent respectiu.

3. Els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector pú-
blic han d’incloure en llurs codis ètics l’obligació d’actuar en contra de l’assetjament 
sexual, la revictimització i la violència masclista, i també mecanismes de protecció i  
suport a les víctimes. Les persones amb responsabilitats en les polítiques de gènere 
i igualtat de l’agent han d’acreditar expertesa professional en perspectiva de gènere.

Títol I. De l’ordenació del sistema de Recerca, Desenvolupament  
i Innovació

Article 8. Els instruments d’ordenació
Els instruments d’ordenació del sistema de recerca, desenvolupament i innova-

ció són:
a) La planificació estratègica.
b) El finançament.
c) L’avaluació sistèmica.

Article 9. La planificació estratègica
1. La planificació estratègica és el conjunt d’estratègies, plans i programes que 

tenen la funció de definir els objectius, aplicar indicadors de seguiment, determinar 
esforços financers, fixar costos per al desenvolupament i l’aplicació de les accions 
que els integren, i avaluar-ne els resultats.
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2. El Govern ha de promoure acords polítics, econòmics i socials amplis i es-
tables en les polítiques estratègiques relatives a la recerca, el desenvolupament i la 
innovació, en el marc dels pactes nacionals i els plans o programes del Govern, com-
patibles en la mesura que sigui possible amb els plans i programes europeus.

3. Els grans eixos vertebradors de la planificació estratègica en recerca, desenvo-
lupament i innovació s’han de presentar al Consell per a la Recerca i la Innovació de 
Catalunya perquè els analitzi i debati. Com a instruments de planificació es poden 
desenvolupar plans estratègics sectorials que abordin problemàtiques concretes d’un 
o més sectors. Els departaments que desenvolupin polítiques de recerca i innovació 
de l’àmbit sectorial respectiu han de presentar aquests plans a la Comissió Interde-
partamental de Recerca i Innovació perquè n’emeti un informe previ a l’aprovació 
per part del Govern.

4. La planificació pública ha de garantir l’autonomia de tots els agents del sis-
tema de recerca, desenvolupament i innovació en llur planificació estratègica, si la 
tenen legalment reconeguda.

Article 10. El finançament
1. El finançament públic de la recerca, el desenvolupament i la innovació ha de 

complir el principi de transparència i s’ha de basar en criteris de qualitat i d’eficièn-
cia competitiva.

2. El Govern ha de garantir que l’esforç públic en recerca, desenvolupament i 
innovació es faci de manera eficient, coordinada i equitativa entre els departaments 
de l’Administració de la Generalitat i llurs entitats dependents o vinculades. La Co-
missió Interdepartamental de Recerca i Innovació, prenent en consideració les neces-
sitats i els requeriments dels sectors implicats, ha de promoure l’ús dels coneixements 
resultants de la recerca per a crear aplicacions, en el sector públic i privat, que rever-
teixin en innovació i millores socials.

Article 11. L’avaluació sistèmica
1. L’Administració de la Generalitat, mitjançant la Comissió Interdepartamental 

de Recerca i Innovació, ha de promoure avaluacions periòdiques del sistema de re-
cerca, desenvolupament i innovació, amb l’objectiu de garantir-ne el grau de qualitat 
exigible, i fer-hi les adaptacions necessàries per a mantenir-ne i incrementar-ne la 
competitivitat internacional i la transmissió de coneixement a la societat, i respec-
tant el règim específic d’avaluacions que aquesta llei estableix per als centres CER-
CA o, si s’escau, els que s’aprovin en el marc dels plans i programes específics en 
recerca, desenvolupament i innovació.

2. Les avaluacions dels agents del sistema de recerca, desenvolupament i innova-
ció del sector públic de la Generalitat.

a) S’han de vehicular per mitjà dels departaments, les agències i els altres òrgans 
d’avaluació que té el sistema de recerca, desenvolupament i innovació i han de per-
metre de promoure els centres i espais de recerca, la transferència del coneixement i 
la innovació amb resultats excel·lents, identificar-ne les mancances i oferir-los suport 
per al millorament.

b) S’han de regir per principis d’imparcialitat i han d’aplicar criteris homologa-
bles a escala internacional. L’avaluació ha d’incorporar la perspectiva dels objectius 
de desenvolupament sostenible.

c) Han d’establir mecanismes tant per a recollir l’opinió dels representants legals 
dels treballadors com per a facilitar la participació dels investigadors en el disseny 
de les avaluacions, de manera que es puguin canalitzar llurs opinions i criteris.

3. Les avaluacions del sistema de recerca, desenvolupament i innovació s’han de 
vehicular per mitjà dels departaments, les agències i els altres òrgans d’avaluació 
que té el sistema de recerca, desenvolupament i innovació i han de permetre de pro-
mocionar els centres amb resultats excel·lents, identificar-ne les mancances i oferir-
los suport per al millorament.
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Títol II. De la governança i coordinació del sistema de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació

Article 12. Òrgans de governança i coordinació
Els òrgans de governança i coordinació del sistema de recerca, desenvolupament 

i innovació del sector públic són:
a) La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació.
b) El Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya.
c) El departament competent en matèria de recerca i universitats i els altres de-

partaments que acompleixen activitats en recerca i innovació en llur àmbit sectorial, 
d’acord amb les polítiques públiques i directrius del Govern. L’aplicació sectorial 
d’aquestes polítiques correspon als departaments de l’àmbit respectiu.

d) Els altres òrgans de governança i de coordinació existents o que es puguin 
constituir en els àmbits de competència de la Generalitat.

Article 13. La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació
1. La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI) és l’òrgan col-

legiat de coordinació de les competències de la Generalitat en matèria de foment de 
la recerca i el desenvolupament científic, la innovació i la transferència. La Comis-
sió s’adscriu al departament competent en matèria de recerca i universitats, que li 
presta suport.

2. Les polítiques públiques de la Generalitat, les actuacions de foment de la re-
cerca i els plans i programes de recerca i innovació, impulsats per l’Administració 
de la Generalitat, han de seguir el principi de coordinació i avaluació, per mitjà de 
la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació.

3. Les funcions de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació són:
a) La priorització i proposta d’aprovació pel Govern de polítiques coordinades, 

aplicacions pressupostàries, plans generals i estratègics i programes conjunts de re-
cerca i innovació, a proposta dels departaments competents.

b) La coordinació interdepartamental del desenvolupament de les polítiques i els 
programes de recerca i innovació.

c) L’avaluació i valoració de les polítiques i els programes de recerca i innovació 
a l’efecte de llur continuïtat, modificació o substitució.

d) La promoció de les avaluacions sistèmiques periòdiques en recerca, desenvo-
lupament i innovació, d’acord amb l’article 11.

e) L’elaboració i aprovació de l’estratègia catalana de ciència oberta, l’estratègia 
catalana d’igualtat de gènere en la ciència i altres estratègies que es formulin, i llur 
actualització posterior. Per a exercir aquesta funció, la Comissió ha de tenir el suport 
i l’assessorament d’experts i tècnics en la matèria corresponent.

f) Les altres funcions que li atribueixi el Govern.
4. La presidència de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació cor-

respon al president de la Generalitat o a la persona en qui delegui.
4 bis. La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació té quatre vicepre-

sidències, que corresponen, per aquest ordre, als titulars dels departaments compe-
tents en matèria de recerca i universitats, en matèria d’empresa, en matèria de salut 
i, la quarta, al titular del departament competent en matèria d’economia; o a les per-
sones en qui deleguin, amb rang orgànic mínim de director general del departament 
corresponent.

5. Integren la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació un represen-
tant de cada departament de la Generalitat amb implicació pressupostària en recerca 
i innovació. Aquests representants han de tenir el rang orgànic mínim de director 
general i han d’ésser designats pel conseller titular de la matèria corresponent.

6. La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació elabora el seu regla-
ment de funcionament intern, que ha d’ésser aprovat per mitjà d’un acord del Govern 
i que ha d’establir, com a mínim, el règim de reunions i d’adopció dels acords, i la 
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secretaria de l’òrgan. En tot el que no s’hi estableixi, s’aplica la normativa regulado-
ra dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

7. La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació ha de publicar una 
memòria anual i ha de difondre les avaluacions sistèmiques en recerca i innovació. 
Per a exercir aquestes i altres funcions, pot tenir el suport i l’assessorament d’experts 
i tècnics en la matèria.

8. El president de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació ha de 
presentar anualment al Parlament la memòria de l’òrgan.

Article 14. El Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya
1. Es crea el Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya (Coricat) com 

a òrgan consultiu d’alt nivell de reflexió, debat i assessorament en recerca i innova-
ció, en les grans decisions estratègiques de país, a mitjan i a llarg termini, i com a 
instrument de participació de la comunitat científica i de la societat en la definició 
de les polítiques públiques de recerca i innovació.

2. El Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya, en l’exercici de les 
funcions que té assignades, actua amb autonomia funcional per tal de garantir-ne 
l’objectivitat i la imparcialitat, i s’adscriu al Departament de la Presidència, que li 
presta suport.

2 bis. Les funcions del Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya són 
les següents:

a) Assessorar el president de la Generalitat, el Govern i els departaments de 
l’Administració de la Generalitat que desenvolupen polítiques en recerca i innova-
ció, amb relació a les millors polítiques públiques per a consolidar Catalunya com a 
societat del coneixement.

b) Conèixer les línies estratègiques de país en recerca i innovació, debatre sobre 
aquestes línies i proposar els instruments més adequats i els recursos necessaris.

c) Formular propostes o recomanacions sobre aspectes que afectin el desenvolu-
pament del sistema de recerca i innovació, incloent-hi el finançament, l’equitat ter-
ritorial i l’abast sectorial.

d) Elaborar informes sobre l’aplicació dels principis d’igualtat entre els agents 
del sistema de recerca, desenvolupament i innovació i d’integració de la perspectiva 
de gènere en tots els aspectes de la recerca científica i tècnica, incloent-hi, si escau, 
la interseccionalitat amb el nivell socioeconòmic o l’origen ètnic, entre altres aspec-
tes rellevants.

e) Promoure la recollida, el tractament i la difusió de les dades desagregades per 
sexe, i incloure informació i indicadors específics per al seguiment de l’impacte de 
gènere de l’Estratègia de recerca, desenvolupament i innovació de Catalunya i dels 
seus plans de desenvolupament, que han de servir de font per a l’elaboració dels in-
formes d’impacte de gènere, entre d’altres.

f) Les altres que li atribueixi el Govern.
3. El Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya està integrat per ca-

torze membres, un dels quals és el president. Set dels membres són nomenats pel 
Govern, a proposta del conseller del departament competent en matèria de recerca i 
universitats, d’acord amb la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació, i 
els altres set són nomenats pel Parlament per majoria simple. Són elegits d’entre aca-
dèmics i investigadors reconeguts procedents d’àmbits temàtics i formatius diferents 
i amb visions complementàries, personalitats expertes en sistemes de recerca i inno-
vació i en polítiques públiques de recerca, desenvolupament i innovació de països 
de referència, persones o entitats finançadores d’activitats de recerca i representants 
d’àmbits destacats de la innovació vinculada al progrés empresarial i el benestar so-
cial i altres representants de la societat civil. El nomenament és per a un període de 
cinc anys, renovable per a un segon període de cinc anys.
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4. El president del Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya pot con-
vidar el president de la Generalitat i els altres membres del Govern o les persones 
en qui deleguin a assistir a les sessions del Consell i participar-hi per a plantejar o 
debatre qüestions d’interès en polítiques de recerca i innovació.

5. El president del Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya pot con-
vidar investigadors amb responsabilitats o activitat destacada en els agents del sis-
tema de recerca, desenvolupament i innovació a assistir a les sessions de l’òrgan, 
a petició dels departaments de l’Administració de la Generalitat representats en la 
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació, de les universitats, de l’As-
sociació Catalana d’Entitats de Recerca i de la Fundació Institució dels Centres de 
Recerca de Catalunya, entre d’altres institucions vinculades a la recerca, el desen-
volupament i la innovació.

6. El Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya aprova el seu regla-
ment de funcionament intern, que ha d’establir, com a mínim:

a) El règim de reunions.
b) El procediment de renovació de la presidència i dels altres membres.
c) La secretaria.
d) El procediment perquè entitats i persones externes puguin comparèixer a pe-

tició pròpia per mitjà d’un mecanisme imparcial d’acceptació o denegació de les 
peticions.

e) Un sistema de recollida de propostes i idees sobre les polítiques de recerca.
f) La possibilitat que membres del Govern o investigadors amb activitat en el sis-

tema de recerca, desenvolupament i innovació participin en els seus debats.
6 bis. En tot el que no reguli el reglament de funcionament intern, s’aplica la nor-

mativa reguladora dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.
6 ter. Les sessions del Consell són deliberatives i els seus continguts no se sot-

meten a votació.

Títol III. De les persones al servei de la ciència

Article 15. Persones al servei de la ciència
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per persones al servei de la ciència el conjunt 

de treballadors que contribueixen amb llur feina als processos de recerca i innovació 
i al manteniment i organització dels espais i instruments necessaris per a aquesta 
tasca.

Article 15 bis. Personal investigador
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per personal investigador les persones que 

acompleixen una activitat de recerca en qualsevol dels agents del sistema i en cada 
una de les fases de la carrera científica i que contribueixen a la construcció del co-
neixement científic.

[abans Article 20] Article 15 ter. Col·laboració, assistència, administració i 
suport tècnic en recerca, desenvolupament i innovació
1. Els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector pú-

blic de la Generalitat poden tenir personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca 
i personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en recerca, 
desenvolupament i innovació, en el marc legal aplicable al respectiu agent en funció 
del seu tipus i naturalesa jurídica.

2. El personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i el personal d’administra-
ció amb funcions de col·laboració i assistència en recerca, desenvolupament i inno-
vació han de tenir una formació sòlida i l’experiència que els habiliti per a exercir 
funcions que requereixen una capacitació específica en l’àmbit de la tecnologia apli-
cada o de l’administració, segons que correspongui; per a adoptar decisions estra-
tègiques, analitzar-les i dur-les a terme, entre altres actuacions, i per a contribuir al 
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disseny i la creació de recursos mediambientals i d’eficiència energètica, i al disseny 
universal, entre altres productes i serveis innovadors i inclusius; i també a la presa 
de decisions que millorin la gestió dels agents en què treballen.

4. El personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i el personal d’administra-
ció amb funcions de col·laboració i assistència en recerca, desenvolupament i inno-
vació han de tenir accés a les infraestructures, els espais i els equipaments necessa-
ris per a exercir llurs funcions.

6. Els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector pú-
blic han de promoure la mobilitat del personal tecnòleg i tècnic de suport a la re-
cerca i del personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en 
recerca, desenvolupament i innovació perquè puguin acomplir millor llurs tasques, 
han de garantir la formació específica adequada d’aquest personal i han de facili-
tar-ne el desenvolupament professional.

[abans Article 21] Article 15 quater. Col·laboradors científics
El personal investigador dels agents del sistema de recerca, desenvolupament i 

innovació del sector públic es pot adscriure temporalment, per mitjà d’un conveni, a 
l’Administració de la Generalitat o als seus òrgans, organismes i entitats dependents 
o vinculades, amb funcions de planificació, suport o finançament de la recerca, per 
a col·laborar en tasques d’elaboració, direcció, gestió, seguiment, foment i avaluació 
dels plans i programes de recerca, desenvolupament i innovació.

Article 16. Polítiques públiques de la Generalitat
1. Les polítiques públiques de la Generalitat relatives al personal investigador 

dels agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector públic de 
la Generalitat han de comportar un avenç en:

a) L’aplicació de la Carta europea de l’investigador, del Codi de conducta per a 
la contractació d’investigadors i d’altres directives, recomanacions i codis de bones 
pràctiques de la Unió Europea, destinats al personal investigador, incloses les di-
rectrius relatives a l’homologació de carreres investigadores, competències i habili-
tats de les diferents etapes, de manera adequada i compatible al sistema de recerca, 
desenvolupament i innovació.

b) L’eliminació de la bretxa de gènere en la recerca i l’adopció d’accions positi-
ves per a garantir la igualtat efectiva de dones i homes en els processos de formació, 
consolidació, captació, retorn i retenció de talent, en la contractació i en el desenvo-
lupament i la consolidació professionals. S’ha de posar fi a la segregació segons el 
nivell de carrera professional i segons l’àmbit de coneixement.

c) L’increment de la mobilitat, dins i fora del sistema de recerca, desenvolupa-
ment i innovació, a fi d’afavorir vinculacions externes a l’agent d’origen i l’intercanvi 
de persones i coneixements.

d) L’enfortiment i el millorament de les condicions de treball del personal inves-
tigador i dels investigadors en formació, per mitjà d’acords que siguin fruit del dià-
leg social per a dotar-se d’un conveni sectorial de recerca, entre altres instruments.

d bis) Elaborar, aplicar, avaluar i actualitzar els plans d’igualtat de cada centre.
e) La cooperació amb els agents del sistema de recerca, desenvolupament i inno-

vació per a garantir la disponibilitat d’un teixit investigador potent i idoni, amb un 
alt grau de formació i qualificació, com a base de la competitivitat científica i garan-
tia del relleu generacional.

f) Les accions per a garantir un desenvolupament professional del personal in-
vestigador respectuós amb la maternitat, la paternitat, la criança i la conciliació de 
la vida personal, familiar i professional, incloent-hi els processos d’acreditació del 
personal docent i investigador i de la seva activitat de recerca.

g) L’impuls de l’establiment per part de les universitats, les autoritats i els orga-
nismes públics competents en política de recerca dels mecanismes compensatoris en 
el càlcul de l’elegibilitat, de la durada dels ajuts de recerca, les beques o els contrac-
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tes, del temps límit per a l’obtenció d’un títol o dels processos d’avaluació de mèrits 
i d’antiguitat del conjunt del personal, per tal que els períodes en què les dones hagin 
patit una situació de violència masclista no penalitzin llur trajectòria professional.

2. L’Administració de la Generalitat i els agents del sistema de recerca, desenvo-
lupament i innovació del sector públic de la Generalitat, en l’àmbit de competència 
respectiu, han de garantir la formació científica i tècnica permanent del personal in-
vestigador, i també la formació permanent del personal tecnòleg i tècnic de suport a 
la recerca i del personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència 
en recerca, desenvolupament i innovació, i han de facilitar-ne la mobilitat i el desen-
volupament professional.

[abans 15 ter. 5] 2. bis. Les polítiques públiques de la Generalitat relatives al 
personal investigador han de tenir en compte el personal tecnòleg i tècnic de suport 
a la recerca i el personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència 
en recerca, desenvolupament i innovació, amb les especificitats que corresponguin 
segons les funcions que tenen atribuïdes.

3. El conjunt d’agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació s’han 
d’inspirar en les polítiques a què fa referència aquest article, d’acord amb llur marc 
legal.

4. El Govern ha de promoure un sistema educatiu i un entorn professional que 
doti, fomenti i maximitzi les competències científiques, per a disposar de talent trac-
tor i de continuïtat en el lideratge. Amb aquesta finalitat, ha d’impulsar la col·labo-
ració entre les universitats i els centres educatius.

5. El Govern, en les seves polítiques, ha de potenciar i afavorir l’equilibri territo-
rial i la cohesió social, amb l’impuls de mesures específiques destinades a la dina-
mització de la recerca, la transferència i la innovació a tot el territori de Catalunya.

Article 17. Criteris d’actuació
1. Els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector pú-

blic de la Generalitat, en el marc legal que sigui aplicable en funció de llur tipus i 
naturalesa jurídica, han d’actuar, en llurs polítiques relatives al personal al servei de 
la ciència, d’acord amb els criteris següents:

a) Facilitar al personal investigador l’accés a les infraestructures i als mitjans que 
tinguin i que siguin necessaris per al desenvolupament de la recerca, i treballar per 
aconseguir-ho, si escau, mitjançant la subscripció dels corresponents acords, alian-
ces i convenis amb altres institucions o agents del sistema de recerca, desenvolupa-
ment i innovació per a la compartició d’infraestructures i mitjans. Cal procurar, a 
més, un aprofitament òptim dels recursos econòmics i un accés adequat del màxim 
nombre d’investigadors. Si comporta l’accés a dades, hom s’ha d’atenir a la norma-
tiva aplicable en matèria de protecció de dades personals.

a bis) Garantir, en l’activitat de recerca en l’àmbit dels centres i serveis sanitaris, 
la dignitat i els drets dels pacients, el consentiment lliure i informat, la protecció 
de llur intimitat i l’autonomia en la presa de decisions, i també el tractament de les 
dades de salut de conformitat amb la normativa sanitària i les altres normes aplica-
bles. També ha de de garantir les consideracions ètiques en el tractament dels éssers 
humans i els animals en la pràctica investigadora. Així mateix, ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere i la interseccionalitat en els protocols de treball, en els dis-
senys de recerca i en les enquestes, i també promoure i posar en valor les recerques 
sobre patologies que afecten principalment les dones.

b) Garantir uns procediments de selecció i contractació de personal investigador 
oberts i internacionalment comparables, que facilitin i potenciïn la generació, atrac-
ció i retenció de talent, d’acord amb el marc legal aplicable.

c) Potenciar la mobilitat del personal investigador, dins i fora del sistema de re-
cerca, desenvolupament i innovació i entre el sector públic i el privat, i la seva capa-
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citat de transferència de tecnologia, que ha d’ésser un dels elements que s’han d’iden-
tificar i reconèixer en la valoració i l’avaluació professionals.

e) Valorar la perspectiva de la inclusió social en tots els àmbits d’aplicació de les 
polítiques de personal.

f) Vetllar per la transparència i l’absència de conflictes d’interessos, per la dis-
ponibilitat de protocols o procediments que en permetin la identificació i resolució 
i per l’aplicació efectiva dels protocols contra l’assetjament.

[abans apartat 4] 2. La direcció i l’edició, si s’identifiquen amb responsabilitat 
científica de revistes, l’organització de congressos, l’avaluació de projectes i la parti-
cipació en comissions internacionals, formen part del desenvolupament professional 
del personal investigador. L’Administració de la Generalitat i els agents del sistema 
de recerca, desenvolupament i innovació del sector públic han de facilitar que el per-
sonal investigador dugui a terme aquestes activitats, que són consubstancials amb 
l’activitat científica, d’acord amb les pràctiques internacionals habituals.

[abans apartat 2] 3. Els agents del sistema de recerca, desenvolupament i inno-
vació no inclosos en l’apartat 1 s’han d’inspirar en els criteris que estableix el dit 
apartat 1, d’acord amb llur marc legal.

[abans apartat 3] 4. Els criteris d’actuació que estableix aquest article són aplica-
bles al personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i al personal d’administració 
amb funcions de col·laboració i assistència en recerca, desenvolupament i innovació 
dels agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector públic, 
en el marc legal aplicable al tipus i la naturalesa jurídica de l’agent, d’acord amb les 
seves polítiques pròpies.

Article 18. Selecció del personal investigador
1. Els criteris i procediments de selecció del personal investigador dels agents 

del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector públic de la Genera-
litat s’han de fonamentar en el mèrit i la capacitat científica i han d’ésser eficients, 
públics, transparents i internacionalment comparables segons estàndards europeus.

1 bis. Les ofertes de selecció de personal dels agents del sistema de recerca, 
desenvolupament i innovació del sector públic de la Generalitat s’han de publicar, 
per a garantir els criteris de publicitat i transparència, en un lloc web desenvolupat i 
mantingut pel departament competent en matèria de recerca i universitats que cen-
tralitzi la informació de tots els processos de selecció en curs dels agents del sec-
tor públic de recerca, desenvolupament i innovació. Aquest web també pot allotjar 
les ofertes de la resta del conjunt d’agents del sistema de recerca, desenvolupament  
i innovació que li enviïn.

2. Correspon a cada agent aprovar els criteris i el procediment de selecció del 
seu personal investigador, dins del marc legal que sigui aplicable en funció del seu 
tipus i naturalesa jurídica, d’acord amb els principis que regeixen l’accés a un lloc 
de treball públic, establerts per l’Estatut bàsic de l’empleat públic i l’article 16.2 de 
la Llei de l’Estat 14/2011, de l’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. 
Han d’ésser públics, transparents i àgils, amb una avaluació imparcial, professional 
i independent d’alt nivell. També es poden valorar, complementàriament, en funció 
del perfil de l’oferta, la transferència, l’ajust a polítiques d’accés obert, la integritat, 
la participació en comitès i el lideratge, entre altres capacitats i activitats.

3. Els centres i agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del 
sector públic de la Generalitat han de garantir la participació dels investigadors en 
el sistema d’avaluació i els procediments de selecció.

Article 19. Mobilitat del personal investigador
1. Els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector pú-

blic han de promoure i facilitar la mobilitat de llur personal investigador amb altres 
agents del mateix sistema o externs, d’acord amb el que estableixen aquesta llei, 
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la Llei de l’Estat de la ciència, la tecnologia i la innovació, la legislació en matèria 
d’universitats i les normes dictades per a desplegar-les.

2. El personal investigador dels agents del sistema de recerca, desenvolupament i 
innovació del sector públic es pot adscriure, d’acord amb el que estableixen aquesta 
llei i les condicions acordades per l’òrgan de govern competent de l’agent respectiu, 
a altres agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació per a la direcció 
de centres de recerca, instal·lacions científiques, infraestructures, parcs científics i 
tecnològics, i programes i projectes científics i tecnològics, i també per a l’activitat 
de recerca científica i tècnica, de desenvolupament tecnològic i de transmissió, inter-
canvi i difusió del coneixement, en relació amb la recerca que duu a terme.

3. L’adscripció, total o parcial, del personal investigador s’articula per mitjà d’un 
conveni entre els respectius agents i no implica cap alteració en la relació jurídica 
del personal, que es considera, a tots els efectes, personal de l’agent d’origen, d’acord 
amb la normativa laboral aplicable. El personal adscrit està subjecte al règim de fun-
cionament intern de l’agent de recerca al qual està adscrit.

Títol IV. Dels agents del sistema de recerca, desenvolupament  
i innovació

Capítol I. Universitats

Secció primera. Disposicions generals

Article 22. Missió en l’àmbit de la recerca, el desenvolupament  
i la innovació
1. Les universitats, en exercici de llurs missions de docència, recerca, transferèn-

cia de coneixement, responsabilitat social i impacte en la societat, compleixen una 
funció destacada en l’avenç i la consolidació de la societat del coneixement.

2. Les universitats són institucions essencials per a la generació, el desenvolupa-
ment i la transferència del coneixement, i per al foment de la innovació en tots els 
camps científics, tecnològics, humanístics, artístics, socials i culturals.

3. Les universitats han d’impulsar el talent i el coneixement, garantir la formació 
investigadora d’alt nivell i consolidar, tant en cadascuna d’elles com en llur conjunt, 
un teixit investigador potent i actiu.

4. Les universitats tenen, en exclusiva, la missió de la formació doctoral, inici i 
base de l’activitat investigadora, per al desenvolupament de la qual en els diversos 
àmbits de coneixement requereixen la participació d’altres agents del sistema de re-
cerca, desenvolupament i innovació.

5. Les universitats han de col·laborar en la dinamització tecnològica i científica, 
la internacionalització i la competitivitat de les institucions públiques i privades sen-
se ànim de lucre i dels sectors empresarials innovadors.

Article 23. Marc legal i estructural
1. Les universitats desenvolupen la recerca dirigida a la generació de coneixe-

ment, a la recerca aplicada i a la transmissió del coneixement, d’acord amb la Llei 
orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d’universitats; la Llei d’universitats de Cata-
lunya; la Llei de l’Estat de la ciència, la tecnologia i la innovació; aquesta llei; llurs 
estatuts o normes d’organització i funcionament, i les altres normes aplicables.

2. Els departaments universitaris creats en els diferents camps d’especialització 
científica són estructures bàsiques d’ordenació de la recerca universitària en tots els 
àmbits del coneixement. Els instituts de recerca, les escoles de doctorat, les instal·la-
cions científiques, els serveis cientificotècnics i altres estructures destinades a la re-
cerca que siguin creades per llei o per la universitat en exercici de la seva autonomia 
també són estructures essencials de la recerca universitària.

3. Les universitats públiques han de garantir, en l’àmbit de llur autonomia, que 
les estructures acadèmiques i administratives destinades a la recerca, i la gover-
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nança d’aquestes estructures, siguin les adequades per a propiciar l’acompliment 
d’aquesta missió.

4. El departament competent en matèria de recerca i universitats ha de promoure, 
d’acord amb les universitats, l’avaluació de la recerca universitària i, en la mesura de 
les disponibilitats pressupostàries i de manera vinculada a les avaluacions positives, 
ha d’aplicar millores en llur finançament, per mitjà de plans, programes i convoca-
tòries específiques a les quals es puguin acollir.

5. El departament competent en matèria de recerca i universitats i les universitats 
públiques han d’aprovar i executar polítiques de racionalització, eficiència, qualitat i 
compartició de talent, infraestructures, espais i equipaments en recerca, desenvolu-
pament i innovació, en el conjunt del sistema universitari.

6. La normativa en matèria d’universitats de la competència de la Generalitat ha 
de tenir en consideració les especificitats pròpies de l’àmbit de la recerca università-
ria i, si escau, adoptar les mesures necessàries per a facilitar-ne el desenvolupament, 
optimització i sostenibilitat, i també l’acompliment dels seus objectius.

Secció segona. El personal amb funcions de recerca, desenvolupament 
i innovació

Article 24. Personal docent i investigador de les universitats públiques
1. El personal acadèmic de recerca que, d’acord amb la Llei d’universitats de 

Catalunya, és integrat pel personal docent i investigador i pel personal investigador 
amb títol de doctor, és, a l’efecte de la present llei, personal investigador.

2. El personal investigador que fa recerca a la universitat pública o als seus cen-
tres i instituts ha de tenir els instruments necessaris per a exercir la seva activitat i 
tenir accés a les infraestructures, els espais i l’equipament, sens perjudici del tipus 
de vincle (estatutari o contractual) o del règim de vinculació amb la universitat.

3. Les universitats públiques, d’acord amb llur autonomia, poden reconèixer mè-
rits individuals vinculats a la contribució del personal investigador a la transferència 
del coneixement i la innovació, i poden establir, juntament amb el departament com-
petent en matèria de recerca i universitats, programes d’incentius vinculats a aquests 
mèrits, en el marc de les disponibilitats pressupostàries.

Article 25. Personal investigador en formació
1. Els estudiants de doctorat són, d’acord amb la Llei d’universitats de Catalunya, 

investigadors en formació. En llur activitat formativa han de tenir el suport i la tutela 
d’investigadors reconeguts.

2. El departament competent en matèria de recerca i universitats i les universi-
tats han de promoure estratègies i programes que garanteixin la integració d’una 
base suficient i sòlida de personal investigador en formació en els diversos àmbits 
de coneixement. Aquests investigadors en formació han de tenir una preparació 
acadèmica i pràctica d’alt nivell, que els permeti de fer el doctorat amb oportunitats 
nacionals i internacionals d’ocupabilitat i desenvolupament professional, i també en 
empreses.

3. L’activitat investigadora que es duu a terme en el marc de la formació doctoral 
és un dels components fonamentals en la recerca bàsica. El departament competent 
en matèria de recerca i universitats i les universitats han de promoure l’increment en 
qualitat i impacte de les tesis doctorals i afavorir la mobilitat nacional i internacional 
del talent, i l’elaboració de tesis en l’àmbit de les empreses i de les administracions 
públiques, com a agents actius del sistema de recerca, desenvolupament i innovació.

4. Les universitats han de garantir que la formació doctoral incorpori el desen-
volupament de les competències transversals recollides en els descriptors de Dublín 
per a aquest nivell formatiu.
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Article 26. Adscripció de personal investigador
1. El personal investigador, funcionari i contractat, de les universitats públiques 

que, mitjançant un conveni d’adscripció, acompleixi tasques de director d’un centre 
CERCA, de la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, d’altres 
centres de recerca, d’instal·lacions científiques, d’infraestructures i parcs científics 
i tecnològics, i de programes i projectes científics i tecnològics, i també tasques de 
recerca científica i tècnica, de desenvolupament tecnològic i de transmissió, inter-
canvi i difusió del coneixement, en un altre agent de recerca del sistema de recerca, 
desenvolupament i innovació, pot percebre, mentre acompleix aquesta activitat, un 
complement, d’acord amb l’article 72 de la Llei d’universitats de Catalunya, que ha 
d’ésser pagada per la universitat i acordada en el marc del conveni d’adscripció que 
subscrigui amb l’agent respectiu, que ha de compensar la universitat. L’activitat del 
personal investigador adscrit es considera una activitat de recerca acomplerta en el 
marc del règim de dedicació que tingui atribuït a la universitat pública, sens per-
judici del règim d’imputació dels resultats de la recerca que s’acordi en el conveni 
d’adscripció.

2. La percepció del complement a què fa referència l’apartat 1 requereix l’ava-
luació prèvia positiva que estableix l’article 72 de la Llei d’universitats de Catalu-
nya, llevat que s’exerceixin funcions de direcció, les quals, atès el grau d’expertesa 
requerit, es consideren equivalents a una activitat d’alt nivell i s’entenen avaluades 
positivament, considerant l’exigència de l’avaluació que han superat per a accedir a 
aquestes funcions.

3. Si l’adscripció temporal de personal investigador es fa per a exercir funcions 
altres que la direcció del centre, les condicions i la compensació corresponent s’han 
de fixar en el conveni d’adscripció.

Article 27. Personal tecnòleg, tècnic i d’administració en recerca, 
desenvolupament i innovació
1. Les universitats públiques, d’acord amb llur autonomia, poden tenir personal 

tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i personal d’administració amb funcions de 
col·laboració i assistència en recerca, desenvolupament i innovació, que treballi pel 
coneixement en qualsevol de llurs àmbits, acomplint tasques pròpies i específiques, 
integrat en els equips de recerca o exercint funcions en els serveis cientificotècnics, 
els centres d’innovació, les unitats o oficines de serveis de recerca i transferència del 
coneixement i els altres serveis i estructures de la universitat. El personal amb fun-
cions de transferència i innovació també es considera personal de suport en recerca, 
desenvolupament i innovació.

2. El foment competitiu amb càrrec als pressupostos de la Generalitat en recerca, 
desenvolupament i innovació ha de garantir, en els termes i amb l’abast que cadas-
cuna de les convocatòries determini, que s’hi inclogui el personal tecnòleg i tècnic 
de suport a la recerca i el personal d’administració amb funcions de col·laboració i 
assistència en recerca, desenvolupament i innovació que calgui per a desenvolupar 
els projectes.

3. El departament competent en matèria de recerca i universitats i les universi-
tats públiques han de treballar, en l’àmbit de competència respectiu, perquè el sis-
tema universitari tingui una comunitat universitària amb personal tecnòleg i tècnic 
de suport a la recerca i el personal d’administració amb funcions de col·laboració 
i assistència en recerca, desenvolupament i innovació altament qualificat que con-
tribueixin professionalment a la qualitat universitària i al coneixement, incloent-hi 
perfils associats a la transferència, la innovació, la responsabilitat social corporativa 
i el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

3 bis. Les universitats públiques poden contractar personal tecnòleg i tècnic de 
suport a la recerca i el personal d’administració amb funcions de col·laboració i as-
sistència en recerca, desenvolupament i innovació a la transferència de coneixement 
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de conformitat amb el que estableixen la Llei de l’Estat 14/2011, de l’1 de juny, de 
la ciència, la tecnologia i la innovació, i la Llei d’universitats de Catalunya. Aquest 
personal ha de poder gaudir d’incentius d’acord amb valoracions positives de l’ac-
tivitat de recerca, transferència de coneixement i innovació. El departament com-
petent en matèria de recerca i universitats ha de planificar la posada en marxa del 
programa corresponent.

4. Les universitats públiques han d’impulsar la mobilitat i la cooperació interuni-
versitària del personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i del personal d’admi-
nistració amb funcions de col·laboració i assistència en recerca, desenvolupament i 
innovació, i han de treballar per a la formació, captació i retenció de talent en aquest 
àmbit, incloent-hi els perfils associats, per a garantir el dret al desenvolupament i la 
promoció professional adequada.

5. Les universitats públiques, d’acord amb llur autonomia, poden reconèixer els 
mèrits individuals vinculats a la contribució del personal tecnòleg i tècnic de suport a 
la recerca i del personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en 
recerca, desenvolupament i innovació al millorament de la recerca en qualsevol àmbit 
i a la transferència del coneixement i la innovació, i poden establir, juntament amb 
el departament competent en matèria de recerca i universitats, programes d’incentius 
vinculats a aquests mèrits, en el marc de les disponibilitats pressupostàries.

Secció tercera. Règim econòmic i pressupostari en recerca, 
desenvolupament i innovació de les universitats públiques

Article 28. Pressupost
L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos de les universitats públi-

ques i altres actuacions amb afectació sobre despeses i ingressos, sens perjudici dels 
compromisos pluriennals, s’han d’efectuar d’acord amb els principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera legalment establerts.

Article 29. Fons universitaris
1. Les universitats públiques poden crear un fons propi, d’acord amb la normati-

va aplicable, basant-se en llur capacitat de generar mesures eficients i positives que 
repercuteixin en l’obtenció de romanents de tresoreria. Aquest fons s’ha de destinar 
a millorar llurs ingressos per al finançament, prioritàriament, de projectes estratè-
gics en l’àmbit de la recerca i la transferència del coneixement. Aquest romanent no 
comporta minoracions pressupostàries per part de l’Administració de la Generalitat. 
Si la universitat, en l’ús dels romanents de tresoreria genèrics no afectats, incorre en 
desequilibri no financer en termes de normativa d’estabilitat pressupostària, ha de 
prendre les mesures necessàries per a corregir-lo.

2. Els ingressos obtinguts com a resultat de donacions i altres figures legals que 
comportin beneficis econòmics a la universitat, o com a conseqüència de mecenat-
ge, es poden incorporar al fons, sempre que llur finalitat sigui genèrica o adequada 
als objectius del fons.

3. La universitat ha de gestionar el fons i els beneficis que generi de manera trans-
parent, d’acord amb els principis d’eficiència en l’assignació dels recursos i d’avalua-
ció posterior.

4. Els rendiments que, si s’escau, produeixi el fons s’han d’incorporar a la partida 
d’ingressos del pressupost de la universitat.

5. El que estableix aquest article també és aplicable a les universitats privades 
sense ànim de lucre la titularitat de les quals correspongui a una entitat del sector 
públic en què participi la Generalitat.

Article 30. Pla d’inversions universitàries
El Govern, en els pressupostos anuals, ha d’aprovar els plans d’inversions univer-

sitàries, que han d’incloure un capítol específic de finançament de les infraestructu-
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res de recerca, considerant els conceptes de nova adquisició, reposició, amortització 
i manteniment.

Article 31. Polítiques públiques de la Generalitat
1. Els instruments de planificació i finançament han de servir per a impulsar la 

recerca universitària i donar-hi suport, per a atreure fons procedents de mecenatge i 
altres recursos externs, i per a fomentar la participació del personal investigador en 
accions de finançament competitiu públic i privat.

2. El departament competent en matèria de recerca i universitats ha de donar 
suport a les universitats públiques i potenciar-ne l’especialització, a fi que cada uni-
versitat pugui avançar en la seva consolidació en els àmbits en què pugui assolir 
més impacte global i en la societat catalana. Així mateix, ha d’impulsar polítiques 
d’ajuda perquè els investigadors júniors puguin desenvolupar-se i crear grups i línies 
de recerca propis.

3. Les universitats privades sense ànim de lucre poden participar en les convo-
catòries de finançament competitiu de la recerca, amb càrrec als pressupostos de la 
Generalitat, i en altres instruments de finançament públic per tal de fomentar llur 
activitat de recerca, en el marc legal aplicable.

Secció quarta. Pla estratègic universitari en recerca d’excel·lència

Article 32. Objecte i característiques generals
1. L’estratègia universitària en recerca s’efectua per qualsevol dels mitjans de què 

disposen l’Administració de la Generalitat i les universitats. De manera específica es 
duu a terme per mitjà del Pla estratègic universitari en recerca, que té per objectiu 
reconèixer, promoure i consolidar la recerca a les universitats, en qualsevol àmbit 
científic, i fomentar la generació de coneixement d’impacte, la seva transferència  
i la seva valoració.

2. El Pla estratègic universitari en recerca d’excel·lència reconeix l’esforç, la im-
plicació i la voluntat institucional de la universitat per potenciar significativament 
la internacionalització i la qualitat de la recerca dels departaments, dels grups de 
recerca, dels instituts de recerca propis i dels centres adscrits amb activitat de re-
cerca, i també llur interconnexió i col·laboració científica interna i externa, al més 
gran abast.

3. El Pla estratègic universitari en recerca d’excel·lència ha d’impulsar els pro-
jectes estratègics en recerca i les polítiques científiques de la universitat que fomen-
tin la participació i promoguin la mobilitat del personal investigador i la formació 
d’equips pluridisciplinaris o interdisciplinaris.

4. Les característiques específiques del Pla estratègic universitari en recerca 
d’excel·lència es determinen per mitjà d’un acord de govern, a proposta del departa-
ment competent en matèria de recerca i universitats, amb l’informe previ de la Junta 
del Consell Interuniversitari de Catalunya.

5. Els departaments, els instituts de recerca propis i els centres adscrits amb ac-
tivitat de recerca poden participar en el Pla estratègic universitari en recerca d’ex-
cel·lència mitjançant la universitat, i poden rebre una credencial de llur activitat 
excel·lent en recerca.

6. La participació en el Pla estratègic universitari en recerca d’excel·lència es pot 
fer extensiva a altres unitats de recerca, sense personalitat jurídica pròpia, reconegu-
des o aprovades per l’òrgan de govern competent de la universitat, que compleixin 
les condicions determinades en el Pla i en els termes que s’hi estableixin.

7. El Pla estratègic universitari en recerca d’excel·lència ofereix a la universitat i 
als seus departaments, als instituts de recerca propis, als centres adscrits amb acti-
vitat de recerca i a altres estructures anàlogues, les opcions següents:

a) Sotmetre llur activitat científica a una valoració o avaluació externa que com-
porti, si és positiva, l’obtenció d’una credencial.
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b) Accedir als ajuts competitius que, d’acord amb les disponibilitats pressupostà-
ries i els requisits de la convocatòria, ofereixi el Pla, per mitjà de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca.

Article 33. Avaluació externa
1. AQU Catalunya aprova, convoca, organitza i gestiona els processos de valo-

ració o avaluació externa per a l’obtenció de la credencial dels departaments, insti-
tuts de recerca propis o centres adscrits amb activitat de recerca, desenvolupament i 
 innovació que participin en el Pla estratègic universitari en recerca d’excel·lència,  
i també els de la seva renovació.

2. AQU Catalunya ha d’aprovar uns indicadors objectius, coneguts, mesurables 
i internacionalment homologables per a la valoració o avaluació dels departaments. 
En la valoració o avaluació d’instituts de recerca propis i de centres adscrits amb 
activitat de recerca, desenvolupament i innovació, AQU Catalunya ha de seguir els 
paràmetres habituals en avaluacions de centres de característiques similars a escala 
internacional. La valoració o avaluació d’AQU Catalunya pot correspondre a la Co-
missió d’Avaluació de la Recerca o qualsevol altra comissió creada per AQU d’acord 
amb el seu marc legal.

3. AQU Catalunya atorga les credencials del Pla estratègic universitari en recer-
ca d’excel·lència per a un període de cinc anys, renovable per períodes iguals, amb 
la condició de la superació prèvia d’una valoració o avaluació positiva per a la re-
novació.

Article 34. La credencial de departament excel·lent en recerca, 
desenvolupament i innovació
L’atorgament de la credencial de departament excel·lent en recerca, desenvolupa-

ment i innovació comporta, per part de la universitat i del seu departament,  garantir 
que la recerca impacti qualitativament sobre la docència, assumir el compromís de 
treballar per al millorament de l’activitat docent en tots els àmbits i reforçar l’im-
pacte de la recerca sobre la transferència i la innovació, seguint els objectius de 
desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i la normativa vigent en matèria 
d’igualtat de gènere.

Article 35. La credencial d’institut propi excel·lent en recerca, 
desenvolupament i innovació
1. L’atorgament de la credencial d’institut propi excel·lent en recerca, desenvo-

lupament i innovació comporta, per part de la universitat i l’institut, treballar per a 
l’assoliment dels compromisos següents:

a) Promoure i facilitar la mobilitat, l’intercanvi i la col·laboració científica.
b) Col·laborar amb els departaments excel·lents en recerca, desenvolupament  

i innovació, per mitjà de polítiques pròpies.
c) Col·laborar amb els departaments que aspiren a l’obtenció o la renovació de la 

credencial de departament excel·lent en recerca, desenvolupament i innovació durant 
tot el procés.

2. L’institut de recerca, per a obtenir la credencial d’institut propi excel·lent en 
recerca, ha de tenir un comitè científic d’avaluació externa.

Article 36. La credencial de centre adscrit excel·lent en recerca, 
desenvolupament i innovació
L’atorgament de la credencial de centre adscrit excel·lent en recerca, desenvolu-

pament i innovació comporta, per part de la universitat i del centre adscrit, treballar 
per a l’assoliment dels compromisos següents:

a) Promoure i facilitar la mobilitat, l’intercanvi i la col·laboració científica.
b) Donar suport als departaments excel·lents en recerca, desenvolupament i inno-

vació, per mitjà de polítiques pròpies.
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c) Donar suport als departaments que aspiren a l’obtenció o la renovació de la 
credencial de departament excel·lent en recerca, desenvolupament i innovació, du-
rant tot el procés.

Article 37. Finançament de les universitats públiques
1. La universitat pública amb departaments, instituts propis o centres adscrits 

amb activitat de recerca ha de rebre finançament estructural d’acord amb la Llei 
d’universitats de Catalunya, per mitjà d’un contracte programa per a un període de 
cinc anys, en el marc dels objectius per a la intensificació de la recerca i la transfe-
rència dels resultats, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

2. El departament competent en matèria de recerca ha de finançar els depar-
taments, els instituts propis i els centres adscrits amb credencial per mitjà de pro-
grames específics, amb l’objectiu que les universitats impulsin línies de recerca 
alineades amb aquests programes.

3. Les universitats públiques també poden rebre finançament amb càrrec als 
pressupostos de la Generalitat, per mitjà de transferència o de convocatòries públi-
ques competitives. Aquestes transferències no requereixen conveni.

Capítol II. Els Centres de Recerca de Catalunya (CERCA)

Secció primera. Disposicions generals

Article 38. Sistema CERCA
Els centres CERCA i la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalu-

nya integren el sistema CERCA.

Article 39. Els centres CERCA
1. Els Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) són entitats amb personalitat 

jurídica pròpia, sense ànim de lucre i amb seu a Catalunya, que tenen com a objecte 
principal la recerca d’excel·lència i el seu impacte en la societat.

2. Els centres CERCA són un referent propi i específic de Catalunya en matèria 
de recerca. La Generalitat exerceix, en relació amb aquests centres, les seves políti-
ques pròpies en recerca.

3. Els centres CERCA han d’ésser creats per l’Administració de la Generalitat, o 
aquesta hi ha de participar, de manera majoritària o minoritària, i, si escau, junta-
ment amb una o més universitats, o amb altres entitats públiques o privades.

Article 40. Objectiu
1. L’objectiu dels centres CERCA és la recerca científica amb la voluntat d’assolir 

el nivell dels centres internacionals que els són de referència.
2. Els centres CERCA han de dur a terme una activitat científica d’un nivell 

d’impacte comparable sempre, a escala mundial, amb els centres d’excel·lència que 
els són referents.

Article 41. Organització
1. Els centres CERCA s’organitzen, d’acord amb la normativa que els regula, 

amb llur règim d’autonomia, que inclou els aspectes següents:
a) Una planificació d’activitats i un pla estratègic, amb supervisió posterior de l’ac-

tivitat científica i de l’activitat econòmica i financera, subjecta al principi de transpa-
rència i a la rendició de comptes.

b) Una governança eficaç, que inclou una direcció científica a càrrec d’un inves-
tigador, com a màxima autoritat científica, amb les facultats que li atorgui l’òrgan 
de govern col·legiat de l’entitat, d’acord amb els estatuts de cada centre. Poden tenir 
també una direcció gerencial, formada per una persona qualificada professional-
ment que duu a terme tasques gerencials i administratives, i les funcions executives 
que l’òrgan col·legiat de govern de l’entitat li atorgui, d’acord amb els estatuts de 
cada centre.
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d) Un sistema de selecció i contractació de personal basat en la transparència, el 
mèrit i la capacitat, amb l’objectiu de captar i retenir talent adaptat a cada entitat, i 
que ha de tendir a configurar un nucli investigador bàsic estable i de competitivitat 
internacional.

e) Un assessorament i una avaluació científica periòdica de l’activitat investiga-
dora del centre, d’acord amb els estàndards d’excel·lència en la recerca, efectuada per 
un comitè o un consell científic extern del centre, independent, i de nivell adequat 
al centre.

2. Els centres CERCA acompleixen les activitats principalment a Catalunya, 
sens perjudici de llur projecció internacional.

Article 42. Direcció científica
1. La direcció científica dels centres CERCA correspon a un investigador de reco-

neguda solvència científica, amb credencials internacionals i capacitat de lideratge.
2. El director se selecciona per mitjà d’una convocatòria oberta a la presentació 

de candidatures internacionals, d’acord amb criteris basats en el mèrit científic i en 
altres mèrits complementaris que reforcin la seva capacitat de lideratge científic, i 
per mitjà del procediment que aprovi l’òrgan col·legiat de govern del centre. La se-
lecció correspon a un comitè en què ha de participar el consell científic extern del 
centre.

Article 42 bis. Direcció gerencial
1. La direcció gerencial dels centres CERCA, si n’hi ha, correspon a una persona 

qualificada professionalment que duu a terme tasques gerencials i administratives i 
les funcions executives que l’òrgan col·legiat de govern de l’entitat li atorgui, d’acord 
amb els estatuts de cada centre.

2. El director gerent se selecciona per mitjà d’una convocatòria oberta a la presen-
tació de candidatures, d’acord amb criteris professionals i altres mèrits complementa-
ris, i per mitjà del procediment que aprovi l’òrgan col·legiat de govern del centre. La 
selecció correspon a un comitè en el qual ha de participar l’òrgan de govern.

Article 43. Règim jurídic
1. Els centres CERCA es regeixen, en l’àmbit de competència de la Generalitat, 

per aquesta llei, per les normes que la despleguen, per la normativa aplicable a la 
figura jurídica adoptada per cada entitat, sempre que no contradigui el règim d’auto-
nomia i de garanties que estableix aquesta llei, i per llurs estatuts.

2. El règim jurídic dels centres CERCA que estableix aquesta llei té caràcter es-
pecial i prevalent, i és vigent llevat que es derogui expressament.

3. El Govern ha de vetllar perquè la normativa que s’aprovi prengui en conside-
ració les especificitats pròpies de l’àmbit de la recerca i, si escau, adopti les mesu-
res necessàries per a facilitar-ne el desenvolupament i el compliment dels objectius.

4. L’Administració de la Generalitat ha d’actuar d’acord amb el principi de ga-
rantia de l’autonomia dels centres CERCA, com a eix vertebrador del règim que els 
és aplicable, atesa la singularitat i no homologació de l’activitat científica. Aquest 
principi comporta que l’Administració de la Generalitat vetlli perquè, en el seu àm-
bit de competència, no els siguin aplicables règims jurídics, requisits, procediments, 
condicions o restriccions que comportin una minoració de llur autonomia o que 
comportin l’impacte de càrregues administratives que no siguin estrictament neces-
sàries per a acomplir millor les activitats. Aquest principi actua en correlació amb 
els principis d’eficiència i retiment de comptes.

Article 44. Règim d’autonomia
1. Els centres CERCA gaudeixen de plena autonomia en l’exercici de llurs acti-

vitats fundacionals o estatutàries. El règim d’autonomia inclou, en tot cas, les fun-
cions següents:

a) La determinació de l’estructura i l’organització.
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b) La plena capacitat de gestió.
c) L’elaboració, aprovació i gestió dels pressupostos i l’administració del patri-

moni.
d) La política de recursos humans, que inclou la selecció, la contractació, el rè-

gim retributiu, l’autorització de les compatibilitats del personal i les condicions en 
què han d’acomplir llurs activitats.

e) La selecció i contractació del director per part de l’òrgan de govern col·legiat 
de l’entitat.

f) El règim d’imputació dels resultats de la recerca i de la transmissió de conei-
xement.

g) La constitució d’un consell científic assessor extern, format per científics de 
referència mundial, en cada àmbit del saber a què s’adscrigui un centre.

h) El règim de participació del personal investigador i, si escau, del personal tec-
nòleg i tècnic de suport a la recerca i del personal d’administració amb funcions de 
col·laboració i assistència en recerca, desenvolupament i innovació en els beneficis 
que s’obtinguin dels resultats de la recerca, amb la comprovació prèvia de la classe 
de retorn que correspongui a la inversió pública que hagi fet l’entitat a què pertany. 
La remuneració no pot tenir en cap cas naturalesa retributiva o salarial.

i) L’aprovació dels criteris i procediments per a complir la normativa en matèria 
de transparència.

j) El règim de funcionament intern.
Jbis) L’assessorament en dret i la representació i defensa jurídica en la forma  

i organització que disposi el centre.
k) Qualsevol altra funció que calgui per a garantir el compliment de llurs finali-

tats i l’assoliment de llurs objectius.
2. Els centres CERCA gaudeixen d’autonomia econòmica i financera per al com-

pliment de llurs finalitats, d’acord amb llurs disponibilitats pressupostàries i els ob-
jectius que estableix llur pla estratègic, que es pot vehicular, si es creu convenient, 
per mitjà d’un contracte programa formalitzat amb el departament competent en 
matèria de recerca i universitats i, si escau, amb qualsevol altre departament repre-
sentat a la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació. L’Administració de 
la Generalitat ha d’oferir als centres CERCA instruments que facilitin una gestió 
integral i eficient.

3. L’activitat econòmica, financera i de gestió dels centres CERCA només es pot 
supervisar i controlar una vegada aquesta activitat s’ha acomplert, pel sistema d’au-
ditoria externa, amb caràcter anual, d’acord amb la normativa vigent, sens perjudici 
de la regulació específica del seu tipus de personalitat jurídica i d’acord amb el que 
estableix l’article 54 per als centres CERCA del sector públic de la Generalitat.

4. Els òrgans de govern dels centres CERCA, en exercici de llur autonomia, tenen 
plena capacitat en la presa de decisions, de conformitat amb llur document fundacio-
nal, els estatuts de cada entitat i llur règim de funcionament intern, i poden efectuar 
delegacions i apoderaments d’acord amb la normativa aplicable.

5. Els centres CERCA han de complir llur règim d’autonomia, que no es pot li-
mitar o condicionar en el document fundacional, els estatuts o el règim de funcio-
nament intern. Les entitats que creïn els centres CERCA o hi participin no poden 
condicionar ni limitar el règim d’autonomia que els reconeix aquesta llei i que és 
garantia d’eficiència i competitivitat.

6. El departament competent en matèria de recerca i universitats coordina els 
centres CERCA. Aquesta coordinació es pot articular mitjançant la Fundació Insti-
tució dels Centres de Recerca de Catalunya, amb la col·laboració dels departaments 
de l’Administració de la Generalitat que financen la recerca, el desenvolupament 
i la innovació, integrats al patronat d’aquesta fundació. L’Administració de la Ge-
neralitat els ha de requerir la informació que, d’acord amb la normativa vigent, li 
correspon de requerir, mitjançant el departament competent en matèria de recerca 
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i universitats, llevat que la normativa estableixi que la informació es requereixi di-
rectament als centres. En aquests casos, per a garantir la millor coordinació, se n’ha 
d’informar també el departament competent en matèria de recerca i universitats.

Article 45. Òrgan de govern col·legiat
1. L’Administració de la Generalitat participa, com a membre de ple dret, en el 

màxim òrgan de govern col·legiat dels centres CERCA.
1 bis) Una representació legal dels treballadors de cada centre participa en el mà-

xim òrgan de govern col·legiat dels centres CERCA amb veu però sense vot.
2. La representació i substitució dels membres vocals públics per raó del càrrec 

que ocupen correspon a la persona que l’òrgan competent expressament designi per 
a aquesta funció.

3. Els departaments de l’Administració de la Generalitat que participin en els 
centres CERCA han de donar suport a l’activitat de recerca i de transferència del 
coneixement que efectuïn, i han de contribuir al sosteniment estructural de l’entitat, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. En qualsevol cas, s’ha d’assegurar la 
participació dels departaments amb competències en les matèries que es considerin 
més rellevants per a cada centre.

Article 46. Recursos humans
1. Els centres CERCA gaudeixen de plena autonomia i capacitat per a establir 

llurs pròpies polítiques de recursos humans.
2. L’òrgan de govern col·legiat del centre adopta les decisions estratègiques i les 

relatives a la selecció i contractació de recursos humans amb plena autonomia.
3. L’òrgan de govern col·legiat, en la determinació del règim retributiu aplicable 

del centre, pot aprovar un sistema objectiu d’avaluació periòdica de l’activitat del 
seu personal en els àmbits de recerca, desenvolupament tecnològic, direcció, gestió 
i transferència de coneixement. L’avaluació positiva pot comportar l’assignació d’un 
complement d’avaluació de l’activitat o d’un concepte retributiu anàleg. L’assoliment 
de nous períodes d’avaluació positiva pot comportar l’increment del complement 
d’avaluació de l’activitat o del concepte retributiu anàleg.

4. L’òrgan de govern col·legiat del centre pot aprovar les previsions de contractes 
d’investigador laboral fix, de personal tècnic de suport a la recerca fix, i de personal 
de suport i d’administració fix, amb assignació pressupostària, que s’hagin de pro-
veir per promoció professional. En els processos de promoció professional s’avaluen 
la qualitat i rellevància de l’activitat duta a terme, els seus resultats i, si escau, l’apli-
cació i l’impacte d’aquests resultats.

Article 47. Recursos econòmics
1. Els centres CERCA es poden finançar amb qualsevol dels recursos admesos 

en dret, provinents de finançament públic o privat.
2. Els centres CERCA reben finançament estructural amb càrrec als pressupos-

tos de la Generalitat amb l’objectiu de garantir-ne la suficiència financera. També 
poden rebre recursos per mitjà dels mecanismes que de què disposa l’Administració 
de la Generalitat. Les transferències de l’Administració de la Generalitat als centres 
CERCA no requereixen conveni.

2 bis) Els pressupostos de la Generalitat han d’incloure un capítol específic de fi-
nançament de les infraestructures dels centres CERCA que comprengui els concep-
tes de nova adquisició, reposició, reparació, amortització i manteniment.

Secció segona. Centres CERCA del sector públic de la Generalitat

Article 48. Règim específic i excepcions
1. Als centres CERCA que formen part del sector públic de la Generalitat, a fi 

que gaudeixin de l’autonomia que tenen legalment reconeguda i d’agilitat i eficiència 
en la gestió, els són aplicables les mesures que estableix aquesta secció.
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2. La normativa i els acords del Govern aplicables al conjunt del sector públic de 
la Generalitat han d’establir les regulacions específiques i les exempcions necessà-
ries per a facilitar el ple exercici de les activitats dels centres CERCA, sens perjudici 
de la normativa bàsica estatal.

3. El règim d’autonomia de gestió, supervisió i control dels centres CERCA ha 
de permetre un control dels recursos públics aplicats en termes legals, d’eficiència, 
d’eficàcia i d’ètica pública, i s’ha d’inspirar en termes d’analogia, sens perjudici de 
les seves especificitats, en els aplicables a les universitats públiques, com a paràme-
tre d’interpretació quan escaigui.

4. La modificació dels estatuts dels centres CERCA que hagin adoptat la figura 
jurídica de fundació requereix l’autorització del Govern només si implica un canvi 
de percentatge de la participació de la Generalitat en el patronat. Els estatuts mo-
dificats s’han de posar en coneixement del departament competent en matèria de 
recerca i universitats, dels altres departaments vinculats al centre i del Protectorat 
de Fundacions.

Article 49. Despeses de personal i pressupost
1. Les normes sobre despeses de personal, les restriccions a la contractació i les 

mesures, els informes i les autoritzacions sobre recursos humans que restringeixin o 
limitin el règim d’autonomia dels centres CERCA del sector públic de la Generalitat 
i que es destinin específicament al conjunt del sector públic de la Generalitat no els 
són aplicables, sens perjudici de la normativa bàsica estatal. En aquest darrer cas, 
correspon al màxim òrgan de govern del centre o a l’òrgan en què aquest delegui 
emetre els informes i les autoritzacions que corresponguin.

2. Els centres CERCA del sector públic de la Generalitat Gaudeixen d’autonomia 
econòmica i financera, d’acord amb llurs disponibilitats pressupostàries i els objec-
tius de llur pla estratègic i, si escau, del contracte programa que en derivi.

3. Els centres CERCA del sector públic de la Generalitat gaudeixen d’autonomia 
per a adoptar les decisions relatives a la destinació del saldo del compte de resultats 
de l’exercici pressupostari, del romanent dels exercicis anteriors i de les disponibili-
tats líquides de tresoreria. La incorporació del romanent de tresoreria al pressupost 
requereix la comunicació posterior a la Intervenció General.

4. L’excés o el benefici derivat de les transferències de l’Administració de la Ge-
neralitat o de les entitats del seu sector públic als centres CERCA no s’ha de minorar 
de les transferències corrents que estableix el pressupost de la Generalitat o de les 
seves entitats per a l’exercici següent. El superàvit o els beneficis generats pel centre 
s’han de destinar al seu objecte i finalitat.

5. Els centres CERCA constituïts sota la figura jurídica de fundació que consoli-
den llur pressupost amb el de la Generalitat i que estan inscrits al Registre del sector 
públic de la Generalitat, als efectes de l’acreditació de llur capacitat financera, quan 
els sigui requerida en la participació en les accions europees de foment del Progra-
ma marc de recerca i innovació, es consideren organismes públics de la Generalitat.

Article 50. Patrimoni i contractació
1. Els acords de l’òrgan col·legiat de govern dels centres CERCA relatius a la 

creació d’altres centres o organismes o la participació en altres centres o organis-
mes, també a l’estranger, i a l’adquisició onerosa o gratuïta, o a l’alienació de títols 
representatius de capital social, o també a la disminució o ampliació de capital en 
les societats mercantils i en les empreses que explotin tecnologia o coneixement ge-
nerat pels centres CERCA o de llur propietat, no requereixen l’autorització del Go-
vern. Aquests acords s’han de comunicar als departaments competents en matèria 
d’economia, mitjançant la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat, i de re-
cerca i universitats. Si aquests acords comporten obligacions econòmiques amb càr-
rec als pressupostos de la Generalitat, requereixen la conformitat del departament 
competent en matèria d’economia.
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1 bis. En el supòsit d’alienacions de títols representatius de capital social acor-
dades per l’òrgan col·legiat de govern dels centres CERCA, el preu mínim s’ha de 
fixar d’acord amb els mètodes de valoració comunament acceptats i, amb caràcter 
general, els títols s’han d’alienar mitjançant una subhasta o un concurs en el marc 
d’un procediment sotmès als principis de publicitat i concurrència. No obstant això, 
l’òrgan col·legiat de govern del centre en pot acordar l’alienació directa, total o par-
cial, de manera motivada, si es dona algun dels casos a què fa referència l’article 
35.6 de l’Estatut de l’empresa pública catalana i, específicament en recerca, desenvo-
lupament i innovació, atesa la seva singularitat, també si l’alienació és parcial amb 
la finalitat d’incorporar un soci que coadjuvi a l’acompliment de l’objecte social de 
la societat que exploti tecnologia o coneixement generat pel centre CERCA o de la 
seva propietat; si l’alienació es fa a una entitat sense ànim de lucre declarada d’uti-
litat pública, i si, per la limitació de la demanda, la urgència resultant d’esdeveni-
ments imprevisibles o la singularitat de l’operació, escau l’adjudicació directa.

2. Els contractes subscrits pels centres CERCA, si llur objecte és comprès en 
l’àmbit d’aplicació de la normativa en matèria de contractes del sector públic, es 
regeixen pel que disposa la dita normativa, en funció i en la mesura que sigui apli-
cable a cada centre. En qualsevol cas, la contractació pública per part dels centres 
CERCA es regeix pels principis generals de la contractació pública que estableix la 
legislació aplicable en matèria de contractes del sector públic.

3. La contractació d’estudis o dictàmens, o de qualsevol altra prestació, no re-
quereix l’autorització o l’aprovació del Govern, ni l’aplicació dels protocols d’actua-
ció, les directrius o les instruccions que s’aprovin en l’àmbit de l’Administració de 
la Generalitat i del seu sector públic, sens perjudici de l’aplicació de la normativa 
de transparència.

4. La reserva de percentatges mínims de contractes o l’establiment de qualsevol 
altre instrument per a fomentar determinats objectius socials o ambientals o qualse-
vol altre objectiu estratègic de la contractació pública s’apliquen d’acord amb l’estra-
tègia de cada centre i, en tot cas, en el marc de les estratègies globals en matèria de 
contractació pública que defineixi i aprovi el Govern de la Generalitat.

5. Els actes d’adquisició, alienació i gravamen i els actes de disposició dels béns 
i drets que conformen el patrimoni material o immaterial dels centres CERCA, sens 
perjudici de les obligacions d’informació i inventari, no han d’ésser objecte d’apro-
vació o autorització del Govern, ni requereixen cap informe preceptiu de l’Adminis-
tració de la Generalitat.

6. Si la dissolució d’un centre CERCA comporta la cessió global d’actius i pas-
sius, aquests actius i passius s’han de cedir preferentment a un altre centre CER-
CA del sector públic o a una altra entitat del sector públic amb finalitats de recerca, 
desenvolupament i innovació. Pel que fa a les fundacions, en cas de dissolució amb 
realització de béns, el patrimoni romanent s’ha d’adjudicar, preferentment, a les en-
titats esmentades.

7. Els centres CERCA poden crear un fons propi, d’acord amb la normativa apli-
cable, destinat a millorar llurs ingressos i finançament, basant-se en llur capacitat de 
generar mesures eficients i positives que repercuteixin en l’obtenció de romanents de 
tresoreria Els centres CERCA, en cas que en l’ús dels romanents de tresoreria genè-
rics no afectats puguin incórrer en desequilibri no financer en termes de normativa 
d’estabilitat pressupostària, han de prendre les mesures necessàries per a corregir-lo.

8. L’Administració de la Generalitat ha de donar suport als centres CERCA en 
les operacions patrimonials que s’hagin de dur a terme, a fi de garantir la màxima 
efectivitat i eficiència, sempre en benefici de la recerca, el desenvolupament i la 
innovació i d’acord amb les finalitats d’aquesta llei.
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Article 51. Transparència i governança digital
1. L’òrgan de govern col·legiat del centre CERCA ha de garantir la transparèn-

cia, el bon govern de l’entitat i l’absència de conflicte d’interessos. El règim d’auto-
nomia de gestió específic de què gaudeixen els centres CERCA, sens perjudici del 
retiment de comptes posterior, ha de comportar una gestió gerencial professional 
i uns resultats traduïbles en eficàcia i eficiència en el conjunt d’activitats que s’hi 
acompleixen.

2. El model de governança de l’administració digital, de la gestió de dades i dels 
serveis digitals aplicables al sector públic de la Generalitat no s’aplica directament 
als centres CERCA. La Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, 
conjuntament amb els departaments competents en matèria de recerca i universitats 
i de polítiques digitals, en exercici de la seva funció coordinadora, ha de vetllar per-
què els centres CERCA s’aproximin a aquest model, en tot allò que sigui compatible 
amb llur règim d’autonomia.

Article 52. Personal investigador amb funcions de direcció
1. Els directors dels centres CERCA i de la Institució Catalana de Recerca i Es-

tudis Avançats, i llur personal investigador amb funcions de direcció d’equips hu-
mans, instal·lacions i infraestructures, parcs científics i tecnològics, i de programes 
i projectes científics i tecnològics, no tenen la consideració d’alts càrrecs als efec-
tes de la Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts 
càrrecs al servei de la Generalitat, i se’ls aplica la Llei 21/1987, del 26 de novem-
bre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, 
amb les adaptacions que en matèria d’incompatibilitats del personal investigador 
estableixen les lleis de l’Estat 53/1984, del 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, i 14/2011, de l’1 de juny, de la 
ciència, la tecnologia i la innovació.

2. Les persones que ocupen el càrrec de director dels centres CERCA i de direc-
tor de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats i llur personal investiga-
dor amb funcions de direcció, poden superar els límits que estableix la normativa 
d’incompatibilitats per a l’exercici d’una segona activitat docent, investigadora o de 
direcció científica a la universitat i en altres centres o estructures de recerca del sec-
tor públic.

Article 53. Impuls i participació en societats mercantils de base 
tecnològica i científica
1. Els centres CERCA i el personal investigador que hi exerceix funcions, amb 

l’acord previ de llurs òrgans col·legiats de govern, poden crear o participar en el ca-
pital de les societats mercantils que tinguin els objectes socials següents:

a) La recerca, el desenvolupament i la innovació.
b) La realització de proves de concepte.
c) L’explotació de patents d’invenció i, en general, la cessió i l’explotació dels 

drets de propietat industrial i intel·lectual.
d) L’ús i aprofitament industrial o comercial de les innovacions i dels resultats 

obtinguts i desenvolupats per les entitats.
e) La prestació de serveis tècnics desenvolupats per les entitats.
f) Qualssevol altres, en l’àmbit de les finalitats i els objectius que la institució 

autoritzi.
2. Els centres CERCA i llur personal investigador poden crear, d’acord amb l’ar-

ticle 50.1 i en els termes acordats per l’òrgan col·legiat de govern, tenint en compte 
les especificitats en matèria d’incompatibilitats establertes per a aquest personal 
per la Llei de l’Estat 14/2011, empreses que explotin tecnologia o coneixement, ge-
nerats pel mateix centre o de la seva propietat, o participar en el capital societari. 
El seu personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i el personal d’administració 
amb funcions de col·laboració i assistència en recerca, desenvolupament i innova-



BOPC 448
5 de desembre de 2022

3.01.01. Projectes de llei 49 

ció també poden tenir participació en aquestes empreses, excepcionalment, sempre 
que hagi estat explícitament autoritzat i raonat per l’òrgan de govern corresponent 
i que no s’incorri en conflicte d’interessos.

3. El règim de protecció dels resultats de la recerca desenvolupada pel personal 
investigador en les empreses en les quals participa és el que deriva de la seva relació 
laboral amb el centre CERCA, llevat que s’acordi el contrari.

Article 54. Supervisió i control
1. Els centres CERCA, sens perjudici de llur règim d’autonomia, resten sotme-

sos a l’auditoria, supervisió i control de la Intervenció General de la Generalitat i de 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i han de facilitar l’exercici de les funcions 
pròpies d’aquestes institucions.

2. Els representants de l’Administració de la Generalitat en l’òrgan de govern col-
legiat dels centres CERCA han d’obtenir, en l’exercici del dret de vot, l’autorització 
prèvia del Govern, per mitjà del conseller competent en matèria de recerca i univer-
sitats, per a les actuacions següents:

a) La formalització d’operacions d’endeutament o d’aval per un import superior 
al 50% dels fons patrimonials o dels recursos propis del centre o que sobrepassin la 
participació de l’Administració de la Generalitat. Per a imports inferiors, cal l’auto-
rització del departament competent en matèria d’economia.

b) L’alienació, el gravamen o qualsevol altre acte de disposició dels béns i drets 
aportats per l’Administració de la Generalitat, per a la dotació inicial del centre o en 
aportacions posteriors.

3. Els centres CERCA han de trametre a la Intervenció General la liquidació au-
ditada del pressupost anterior i els altres documents dels comptes anuals o del fons 
patrimonial equivalent de les entitats en què el centre té participació majoritària.

Secció tercera. Reconeixement com a centre CERCA

Article 56. Reconeixement
1. Els centres de recerca, desenvolupament i innovació amb activitat de recerca 

d’excel·lència i amb seu a Catalunya poden obtenir el reconeixement com a centre 
CERCA, d’acord amb el departament competent en matèria de recerca i universitats, 
sempre que compleixin els requisits següents:

a) Complir les regles específiques i els requisits exigits als centres CERCA.
b) Superar un procés d’avaluació científica externa i independent a fi de conèixer 

llur potencial d’excel·lència i d’impacte internacional, una vegada hagi estat acreditat 
el compliment dels requisits a què fa referència la lletra a. Perquè un centre pugui 
ésser reconegut com a centre CERCA, l’avaluació ha de considerar que ha assolit un 
nivell excel·lent en la seva activitat científica.

c) Complir els criteris de dimensionament o massa crítica que, d’acord amb els 
estàndards de l’àmbit de recerca del centre, determini el departament competent en 
matèria de recerca i universitats.

2. El reconeixement com a centre CERCA s’obté, amb la comprovació prèvia 
dels requisits, per mitjà d’una resolució del conseller del departament competent en 
matèria de recerca i universitats i amb el suport de la Comissió Interdepartamental 
de Recerca i Innovació, quan se li requereixi.

3. L’avaluació científica externa ha de seguir els paràmetres que s’empren en 
l’avaluació de centres de recerca de característiques similars en llur àmbit a escala 
internacional. La Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya coordi-
na les avaluacions, a instància del departament competent en matèria de recerca i 
universitats, i amb el seu suport, i també, si escau, el dels altres departaments repre-
sentats a la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació.

Fascicle segon
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4. Per a obtenir el reconeixement com a centre CERCA, el centre ha de tenir un 
finançament estructural garantit, amb càrrec a algun dels departaments de l’Admi-
nistració de la Generalitat, en el marc de les disponibilitats pressupostàries.

Article 57. Identificació com a centre CERCA
1. Els centres de recerca de Catalunya que gaudeixin del reconeixement com a 

centres CERCA han de fer referència a llur condició de centre CERCA en llur co-
municació corporativa i institucional.

2. La identificació CERCA no és excloent d’altres acrònims que, si escau, els cen-
tres CERCA puguin emprar, com a conseqüència d’agrupacions en què participin, 
per a millorar l’exercici de llurs funcions, competitivitat i visibilitat internacional.

Article 58. Manteniment o pèrdua de la condició de centre CERCA
1. Els centres, per a mantenir el reconeixement com a centre CERCA, s’han de 

sotmetre a una avaluació científica externa de llur activitat, amb la periodicitat que 
determini el departament competent en matèria de recerca i universitats, d’acord 
amb la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya.

2. L’avaluació científica ha de seguir els paràmetres habituals en l’avaluació de 
centres de recerca de característiques similars en llur àmbit a escala internacional. 
Aquesta avaluació és articulada pel departament competent en matèria de recerca i 
universitats, mitjançant la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya.

3. El centre CERCA, una vegada superada l’avaluació periòdica positiva al més 
alt nivell que l’escala d’avaluació emprada permet, accedeix a un pla de recursos 
dedicats al finançament estructural que l’Administració de la Generalitat, d’entre 
els seus departaments, posa a la seva disposició, en la mesura de les disponibilitats 
pressupostàries.

4. La condició de centre CERCA es perd, amb l’audiència prèvia al centre, quan 
aquest deixa de complir les regles específiques i els requisits exigits per al seu reco-
neixement, o si obté un resultat negatiu en l’avaluació científica.

Secció quarta. La Fundació Institució dels Centres de Recerca  
de Catalunya

Article 59. Objecte
La Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) té per 

objecte el suport als centres CERCA, treballa per llur projecció corporativa, institu-
cional i científica, i contribueix a la implantació de les polítiques de la Generalitat 
adreçades als centres de recerca i a altres estructures en recerca, desenvolupament 
i innovació.

Article 60. Règim jurídic
1. El règim específic i les excepcions que estableix la secció segona, llevat de 

l’article 52, relatiu al personal investigador amb funcions de direcció, són aplicables 
a la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, a fi de garantir un 
règim jurídic equiparable que faciliti les seves relacions amb els centres i que con-
tribueixi a l’eficiència en el compliment del seu objecte i finalitats.

2. El personal investigador dels centres CERCA i el de les universitats poden col-
laborar amb la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya en l’exer-
cici de les funcions que té assignades, en les tasques d’avaluació i en els projectes o 
programes que dugui a terme.

Capítol III. La fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis 
Avançats

Article 61. Naturalesa i objectius
La fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) és una 

estructura de recerca promoguda per l’Administració de la Generalitat, que hi té 
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participació. L’objectiu principal de la Institució és contribuir a la captació i retenció 
de talent internacional, mitjançant un procés de selecció basat en el mèrit científic, 
d’acord amb els criteris i el procediment aprovats per la Institució. També té per ob-
jectiu contribuir significativament a l’excel·lència en recerca.

Article 62. Règim jurídic
1. El règim jurídic dels centres CERCA és aplicable a la Institució Catalana de 

Recerca i Estudis Avançats, que té el mateix grau d’autonomia i el mateix règim 
específic, i està sotmesa a les excepcions que estableix, per als centres CERCA del 
sector públic de la Generalitat, la secció segona del capítol segon.

2. No es poden aplicar a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 
mesures restrictives o limitatives de la seva autonomia, ni cap altra mesura que no 
sigui aplicable als centres CERCA del sector públic.

3. Els investigadors de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats po-
den acomplir l’activitat investigadora en les universitats públiques i en els altres 
agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació de Catalunya, per mitjà 
d’un conveni d’adscripció, d’acord amb l’article 19.3. Els investigadors de la Insti-
tució que, de manera complementària a l’activitat de recerca que acompleixen a la 
universitat o en un altre agent d’adscripció, exerceixin en la mateixa universitat o 
el mateix agent d’adscripció funcions docents, de director o de direcció d’equips 
humans, d’instal·lacions o de programes i projectes científics i tecnològics, poden 
percebre, mentre durin aquestes responsabilitats addicionals, una compensació eco-
nòmica, d’acord amb la política retributiva de l’entitat d’adscripció. La compensa-
ció econòmica ha d’ésser finançada per l’entitat d’adscripció i ha d’ésser pagada a 
l’investigador directament per la Institució o, excepcionalment, per l’entitat, en els 
termes que s’acordin en el conveni. Aquestes responsabilitats addicionals són una 
activitat exercida en el marc del règim de dedicació que l’investigador té atribuït  
a la Institució, sens perjudici del règim d’imputació dels resultats de la recerca que 
s’acordi entre les parts.

4. Els investigadors de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats po-
den exercir l’activitat investigadora en altres agents del sistema de recerca, desenvo-
lupament i innovació de Catalunya, mitjançant un conveni de col·laboració  científica, 
d’acord amb aquesta llei i la Llei de l’Estat 14/2011.

5. Els investigadors de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats ads-
crits a universitats púbiques poden tenir la consideració de personal investigador 
amb vinculació permanent.

Capítol IV. Sistema de Recerca, Desenvolupament i Innovació en salut 
del sector públic de la Generalitat

Article 63. Recerca, desenvolupament i innovació
1. Els hospitals universitaris del sistema de salut del sector públic de la Generali-

tat duen a terme la recerca i la innovació per mitjà dels respectius centres de recerca 
de l’àmbit de la salut. En aquest sentit, els centres de recerca de l’àmbit de la salut 
vinculats als hospitals universitaris són agents cabdals dins del sistema de recerca, 
desenvolupament i innovació per llur gran capacitat de generació de coneixement 
d’excel·lència i per l’important nivell de translació d’aquest coneixement en benefi-
ci de la salut i el benestar de les persones. Addicionalment, són entitats vertebrado-
res i palanques de canvi del Pla de salut de Catalunya. La resta d’agents del sistema 
de recerca, desenvolupament i innovació en salut del sector públic de la Generali-
tat, d’acord amb l’article 4, són també agents rellevants dins del sistema de recerca, 
desenvolupament i innovació, per llur rol en la generació de coneixement i la transla-
ció d’aquest coneixement.

1 bis. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per dispositius assistencials en recerca, 
desenvolupament i innovació els dispositius del sistema de salut del sector públic 
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de la Generalitat que, tot i no ésser universitaris, tenen activitats de col·laboració 
en recerca, desenvolupament i innovació amb altres agents del sistema de salut de 
Catalunya.

2. Els centres CERCA de l’àmbit de la salut vinculats als hospitals universitaris, 
juntament amb altres instituts de recerca i innovació en salut i els dispositius assis-
tencials intensius en recerca, desenvolupament i innovació del sector públic de la 
Generalitat, són entitats vertebradores de la recerca, en coordinació amb els diversos 
dispositius assistencials, i actuen com a agents gestors i catalitzadors de la recerca  
i la innovació que contribueixen a impulsar i transformar l’ecosistema de salut.

3. Són part destacada de la missió dels hospitals i dels dispositius assistencials 
del sistema de salut del sector públic de la Generalitat, atès llur alt valor social i de 
millora de la qualitat de vida de les persones i llurs efectes econòmics, el conei-
xement sobre els determinants ambientals i socials; els fonaments biològics de la 
patologia humana; la recerca en malalties d’alta prevalença i malalties minorità-
ries; la recerca clínica, epidemiològica i en salut pública, i el desenvolupament de 
noves teràpies i vacunes, considerant en tot moment l’abordatge de les diferències 
de gènere i sexe, i altres línies d’investigació recollides en els plans estratègics de 
recerca i innovació en salut vigents en cada moment, i també el desenvolupament 
de solucions tecnològiques preventives, diagnòstiques i de tractament vinculades a 
la promoció de la salut, la prevenció de malalties i la implantació de la medicina 
personalitzada. La recerca en l’àmbit sanitari requereix l’activitat assistencial dels 
professionals sanitaris.

4. Els concerts formalitzats entre les universitats i els centres CERCA de l’àmbit 
de la salut vinculats als hospitals universitaris o altres instituts de recerca i inno-
vació vinculats amb els dispositius assistencials estableixen les bases per a garantir 
l’activitat docent, de recerca i d’innovació de manera coordinada, eficient i transpa-
rent, d’acord amb la normativa aplicable al règim de concerts.

5. Els dispositius assistencials del sistema de salut del sector públic de la Ge-
neralitat, en llur marc jurídic aplicable, han de potenciar, en la mesura possible i 
adequada a llur naturalesa, les activitats de recerca i transferència de coneixement 
al sistema sanitari, alhora que afavoreixen el desenvolupament i la consolidació de 
departaments universitaris i serveis assistencials en àrees de coneixement de l’àmbit 
de la salut, i garanteixen la coordinació entre les entitats implicades.

6. Els centres CERCA de l’àmbit de la salut vinculats als hospitals universitaris, 
els altres instituts de recerca i innovació vinculats a dispositius assistencials i els 
dispositius assistencials del sistema de salut del sector públic de la Generalitat, jun-
tament amb les universitats, formen els professionals de la salut en les competències, 
habilitats i actituds necessàries per a exercir llur professió; desenvolupen majorità-
riament la recerca bàsica i aplicada en l’àmbit de les ciències de la salut; impulsen 
l’entorn socioeconòmic vinculat, i atrauen capital privat i mecenatge al sistema de 
recerca, desenvolupament i innovació. La formació doctoral en l’àmbit de la salut 
requereix la coordinació i aportació cabdal dels hospitals.

8. L’Aliança Iriscat (Instituts de Recerca i Innovació en Salut de Catalunya) i les 
altres aliances en l’àmbit de la recerca en salut són aliances estratègiques del siste-
ma de recerca i innovació en salut de Catalunya, espais de cooperació i coordinació 
que potencien exponencialment l’impacte de la recerca efectuada pels agents que 
les integren i permeten el posicionament internacional de l’ecosistema de recerca  
i innovació de salut de Catalunya.

Article 64. Polítiques públiques de recerca i innovació en salut
1. L’Administració de la Generalitat ha de mantenir i reforçar les polítiques d’im-

puls del talent i d’incorporació de personal investigador, tècnic i gestor als hospitals 
universitaris, als altres hospitals intensius en recerca, desenvolupament i innovació 
del sistema de salut de Catalunya i als instituts de recerca i innovació en salut del 
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sector públic de la Generalitat i les entitats vinculades. S’ha de desenvolupar con-
juntament una gestió adequada dels professionals sanitaris i altres recursos humans 
amb dedicació a la recerca que en maximitzi la capacitat científica i tècnica i faci-
liti la formació, mobilitat i intensificació en recerca, desenvolupament i innovació.

2. Els centres CERCA vinculats als hospitals universitaris, els instituts de recer-
ca i innovació i els dispositius assistencials del sistema de salut del sector públic de 
la Generalitat han de dur a terme una planificació estratègica dels recursos humans 
dedicats a activitats de recerca, desenvolupament i innovació de què disposen, amb 
la finalitat de garantir la màxima participació dels professionals i de generar el mà-
xim impacte sobre l’acció investigadora.

3. Les polítiques públiques dels departaments competents en matèria de recer-
ca i salut i dels altres departaments de la Generalitat relatives als recursos humans 
dedicats a la recerca i innovació dels centres CERCA, dels instituts de recerca i 
innovació i dels dispositius assistencials del sistema de salut del sector públic de 
la Generalitat han d’incloure, en el marc legal aplicable, la tutorització, l’avaluació 
continuada, la formació contínua per competències, els reconeixements, els incen-
tius i la supervisió orientada al millorament.

4. Els departaments competents en matèria de recerca i salut, els altres departa-
ments de la Generalitat, els centres CERCA vinculats als hospitals universitaris, els 
instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat i els dis-
positius assistencials del sistema de salut del sector públic de la Generalitat han de 
facilitar la mobilitat del personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i personal 
d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en recerca, desenvolu-
pament i innovació per a afavorir l’acompliment de llur activitat en altres agents de 
recerca o de suport a la recerca del sistema de recerca, desenvolupament i innovació 
de Catalunya, i la cooperació professional amb altres àmbits de coneixement, en el 
marc legal aplicable. De la mateixa manera, han d’impulsar i aplicar polítiques es-
pecífiques d’enfortiment institucional, de coneixement d’excel·lència, de suport a in-
fraestructures científiques i tècniques i de foment i impuls de la innovació en salut, 
mitjançant els instruments corresponents, i també d’incorporació de la perspectiva 
de gènere en la recerca en salut.

Capítol V. Infraestructures cientificotècniques singulars del sector públic 
de la Generalitat

Article 65. Infraestructures científiques singulars
1. Les infraestructures cientificotècniques singulars del sector públic de la Ge-

neralitat són grans instal·lacions, recursos, equipaments i serveis altament especia-
litzats i únics en llur gènere que s’ofereixen a la comunitat científica a fi que dugui 
a terme recerca i desenvolupament d’avantguarda i màxima qualitat científica en 
àmbits singulars que requereixen un important finançament d’inversió, manteniment  
i operativitat.

2. El caràcter excepcional, en llur àmbit específic, de les infraestructures cien-
tificotècniques singulars del sector públic de la Generalitat i de les importants in-
versions públiques que s’hi destinen comporta que siguin considerades estructures 
obertes i posades a disposició de la comunitat científica i de les empreses innova-
dores, en llur més gran abast, d’acord amb el règim propi de funcionament de cada 
infraestructura.

3. El departament competent en matèria de recerca i universitats, amb la parti-
cipació efectiva dels altres departaments presents a la Comissió Interdepartamen-
tal de Recerca i Innovació, ha de potenciar l’explotació i coordinació òptima de les 
infraestructures cientificotècniques singulars del sector públic de la Generalitat, i 
treballar, juntament amb les infraestructures pròpies, perquè en llur àmbit singular 
de recerca contribueixin notablement a l’impuls, consolidació i innovació de la in-
dústria i al creixement de l’activitat econòmica.
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4. L’Administració de la Generalitat ha de promoure la cooperació i la coordi-
nació entre les infraestructures incorporades al Mapa d’infraestructures cientifico-
tècniques singulars i, en general, entre totes les infraestructures de recerca situades 
a Catalunya, sens perjudici de llur titularitat,, i ha de fomentar la col·laboració amb 
infraestructures de recerca internacionals i la participació en xarxes d’infraestructu-
res i en els organismes internacionals vinculats, per tal d’optimitzar-ne el funciona-
ment i posar a l’abast dels investigadors de Catalunya, de l’àmbit públic i privat, els 
recursos necessaris per a garantir la màxima competitivitat a escala internacional.

5. L’Administració de la Generalitat, mitjançant els departaments competents en 
matèria de recerca i universitats i d’innovació, ha de promoure la compartició, co-
operació i coordinació dels agents del sistema de recerca, desenvolupament i inno-
vació del sector públic de Catalunya amb altres agents de recerca, desenvolupament 
i innovació situats a Catalunya, de manera especialment integradora amb els cen-
tres del Consell Superior d’Investigacions Científiques i els Centres d’Investigació 
Biomèdica en Xarxa, i també amb els agents internacionals, impulsant la recerca 
interdisciplinària, la participació en xarxes i plataformes europees i internacionals 
i l’atracció de centres de referència internacionals en recerca, desenvolupament i 
innovació que aportin competitivitat al sistema de recerca, desenvolupament i inno-
vació de Catalunya, mitjançant l’establiment d’aliances estratègiques i altres formes 
de partenariat i col·laboració.

Article 66. Polítiques públiques de la Generalitat
1. El Govern ha de prioritzar les infraestructures cientificotècniques singulars 

del sector públic de la Generalitat en els àmbits de recerca necessaris per a la comu-
nitat científica i que comportin internacionalment un avantatge estratègic o compe-
titiu per a Catalunya.

2. El Govern, en la definició estratègica i la planificació de les infraestructures 
cientificotècniques singulars del sector públic de la Generalitat, ha de garantir que 
puguin desenvolupar tot llur potencial i actuar com a motor dinamitzador de la re-
cerca, i ha de fomentar la interdisciplinarietat necessària per a la recerca de frontera 
i la valoració socioeconòmica de llurs activitats.

3. Les polítiques públiques de la Generalitat han de facilitar l’accés del personal 
investigador dels agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del 
sector públic de la Generalitat a grans infraestructures cientificotècniques singulars 
de fora de Catalunya, i han de fomentar la col·laboració i participació del personal 
tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i la innovació, i del personal d’administració 
amb funcions de col·laboració i assistència en recerca, desenvolupament i innovació.

Títol V. D’altres agents del sistema de recerca, desenvolupament  
i innovació de Catalunya

Article 67. Parcs científics i tecnològics
1. Els parcs científics i tecnològics són instal·lacions i organitzacions vinculades 

a un espai físic i al seu entorn territorial. Tenen l’objectiu de promoure i facilitar la 
recerca, la innovació i la competitivitat de les entitats que hi treballen, fent ús de 
llurs instal·lacions o de llur organització.

2. Els parcs científics i tecnològics han de treballar, amb visió a mitjà i llarg ter-
mini, per a generar coneixement juntament amb les universitats, els centres de recer-
ca i altres entitats públiques i privades, incorporades o associades, per a potenciar 
llur entorn d’influència territorial i social, en tots els àmbits.

3. Els parcs científics i tecnològics han de proporcionar espais de qualitat orien-
tats a l’aplicació del coneixement i potenciar la capacitat tractora de centres tecnolò-
gics, empreses, estructures de valoració i incubadores especialitzades.
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Article 68. Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
1. El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) és un agent del sis-

tema de recerca, desenvolupament i innovació que treballa fonamentalment per com-
partir i mancomunar serveis de les entitats consorciades i agregades, i que persegueix 
millorar l’eficàcia, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema universitari i de recerca, 
d’acord amb els seus estatuts.

2. La normativa pròpia del sector públic de la Generalitat sobre despeses de per-
sonal que es destini específicament al conjunt del seu sector públic ha de facilitar al 
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya l’assoliment dels seus objectius amb 
eficàcia i eficiència, simplificant en la mesura possible els procediments.

3. La Generalitat ha de garantir els serveis bàsics de la biblioteca digital de Ca-
talunya i del portal de recerca de Catalunya a tots els agents del sistema de recerca, 
desenvolupament i innovació de Catalunya.

Article 69. Serveis cientificotècnics i altres infraestructures de suport  
i de cooperació entre agents
1. Els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació de Catalunya 

poden constituir agrupacions entre ells o amb altres agents de fora del sistema, amb 
els objectius de la cooperació, compartició i potenciació que acordin. L’entitat resul-
tant de l’agrupació és un agent integrat en el sistema de recerca, desenvolupament  
i innovació de Catalunya.

2. Els observatoris científics, els biobancs, les col·leccions científiques de referèn-
cia, els estabularis, els museus i arxius que fan recerca, els portals i les plataformes, 
les biblioteques de referència científica, els centres d’estudis i de recerca territorials 
o locals, i qualssevol altres instal·lacions que s’hi puguin assimilar compleixen una 
important funció de suport i potenciació de la recerca i de la seva difusió, i són 
agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació de Catalunya.

3. Els serveis cientificotècnics poden fer recerca tecnològica, de processos d’ad-
ministració i innovació i altres classes de recerca. Amb aquesta finalitat, poden te-
nir personal investigador, personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i personal 
d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en recerca, desenvolupa-
ment i innovació, d’acord amb el règim aplicable a l’agent respectiu. L’activitat de 
foment de l’Administració de la Generalitat ha de considerar la recerca efectuada 
per aquests serveis, en els termes que escaiguin.

Article 70. Centres tecnològics
1. Els centres tecnològics són estructures que acompleixen activitats destinades 

a generar coneixement tecnològic i a facilitar-ne l’explotació per mitjà d’empreses 
existents o de la creació de noves iniciatives empresarials públiques o privades. 
En un context internacional, es defineixen com a organitzacions sense ànim de lu-
cre que tenen com a finalitat fonamental produir, combinar i unir diverses classes 
de coneixement, habilitats i infraestructures per a acomplir activitats de recerca i 
desenvolupament en col·laboració amb socis industrials i públics de naturalesa i di-
mensions diverses.

2. Els centres tecnològics de Catalunya, com a generadors de coneixement, re-
cerca aplicada i desenvolupament tecnològic, treballen per donar resposta a les ne-
cessitats de l’empresa en innovació, impulsar la competitivitat i equiparar-se a altres 
estructures similars a escala internacional, cercant sinergies amb altres agents del 
sistema de recerca i innovació nacionals i internacionals. Aquestes activitats tenen 
com a objectiu produir innovacions tecnològiques i socials que aportin solucions 
que contribueixin als impactes econòmic, social i polític i que els reforcin.

3. Els centres tecnològics treballen en col·laboració amb els agents del sistema de 
recerca, desenvolupament i innovació, i també poden exercir funcions de mediació 
entre les empreses i altres entitats públiques i privades generadores de coneixement.
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4. L’Administració de la Generalitat i els agents del sistema de recerca, desen-
volupament i innovació col·laboren amb els centres tecnològics i les empreses per 
a potenciar el valor de la recerca, el coneixement, la transferència, la valoració, la 
internacionalització i l’accés a fonts de finançament públic i privat vinculat al fet de 
donar resposta a les necessitats del mercat i de la societat.

6. L’Administració de la Generalitat, en el marc de les seves polítiques públi-
ques, dona suport als centres tecnològics del sistema de recerca, desenvolupament i 
innovació. Els centres tecnològics que rebin fons amb càrrec als pressupostos de la 
Generalitat han de superar un procés d’avaluació externa independent d’acord amb 
llur naturalesa de centre tecnològic.

Article 71. Empreses intensives en recerca, desenvolupament i innovació 
situades a Catalunya
1. Les empreses innovadores són agents impulsors dels sistema de recerca, desen-

volupament i innovació en les estratègies públiques de competitivitat i creixement 
econòmic, entre d’altres.

2. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar la transferència de coneixement 
i la incorporació al sector empresarial dels resultats de la recerca i de les tecnologies 
i eines d’innovació, millorant els mecanismes de comercialització de tecnologia dels 
agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector públic, establint 
programes de valoració dels resultats de la recerca i impulsant la cultura emprenedora 
i la creació d’empreses intensives en recerca, desenvolupament i innovació.

3. L’Administració de la Generalitat, per mitjà del departament competent en 
matèria d’indústria i amb la participació dels altres departaments que desenvolupen 
polítiques en recerca i innovació, ha de donar suport a les activitats de recerca, desen-
volupament i innovació de les empreses i fomentar la cooperació publicoprivada en 
els diferents àmbits de coneixement.

Títol VI. De les agències de suport i finançament del sistema  
de recerca, desenvolupament i innovació

Article 72. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
1. L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) és una agèn-

cia de finançament dels programes i les línies de foment de la recerca que li enco-
manen l’Administració de la Generalitat o altres entitats públiques, per mitjà d’un 
contracte programa o encàrrecs específics, i acompleix la seva activitat d’acord amb 
la Llei 7/2001, del 31 de maig, de creació de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universita-
ris i de Recerca, els seus estatuts, la normativa en matèria de subvencions i les altres 
normes aplicables.

2. L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca gestiona el finança-
ment de fons públics destinats a la recerca d’acord amb els principis d’avaluació, 
eficiència, qualitat, publicitat, transparència i objectivitat; garanteix el retiment de 
comptes; facilita el seguiment de les actuacions, i racionalitza la gestió, reduint les 
càrregues administratives.

3. El foment de la recerca que gestiona l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 
de Recerca ha de tenir en compte el marc de les directrius, els plans i els programes 
europeus i ha de contribuir a conformar l’espai europeu de recerca, d’acord amb els 
principis següents:

a) Els procediments han d’evitar l’excés de regulació i han d’ésser transparents 
i entenedors.

b) L’avaluació ha d’ésser estrictament científica i s’ha de fer d’acord amb estàn-
dards europeus d’avaluació de la recerca.

c) L’actuació de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca s’ha de re-
gir per criteris d’eficiència, simplificació, agilitat, ètica, sostenibilitat, perspectiva de 
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gènere i equitat territorial, i també per criteris socials i mediambientals, d’impacte 
de l’activitat i d’obtenció de resultats.

4. Les subvencions derivades de les accions de foment en l’àmbit de la recer-
ca, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, han d’ésser compatibles amb el 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Una 
vegada concedides, no es poden reduir parcialment o totalment per aquesta causa.

5. Les convocatòries per al finançament de la recerca i la innovació han de facili-
tar el cofinançament, sempre que sigui possible, amb aportacions o altres classes de 
participacions de persones físiques o jurídiques privades, que alhora els comportin 
beneficis relacionats amb aquestes aportacions, que inclouen disposar d’un retorn 
sobre els resultats i la participació en regalies, en els termes que cada convocatòria 
determini, d’acord amb la normativa aplicable i amb el que, a partir d’aquesta, les 
parts convinguin.

Article 73. Agència per a la Competitivitat de l’Empresa
L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) executa les polítiques 

del Govern en els àmbits de la innovació, la transferència tecnològica, la internacio-
nalització, el foment i la captació d’inversions, i el millorament continuat de la pro-
ductivitat de l’empresa. L’Agència dona suport a l’empresa en el disseny i l’execució 
de les polítiques d’innovació en qualsevol àmbit de l’empresa i en qualsevol sector.

2. L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, com a agència d’innovació 
empresarial del sistema de recerca i innovació, ha de desplegar les iniciatives neces-
sàries per a incrementar la capacitat de les empreses per a incorporar nou coneixe-
ment i tecnologia als processos productius i ha de desenvolupar i portar al mercat 
productes i serveis nous o millorats, per tal de potenciar llur competitivitat i la del 
conjunt de l’economia de Catalunya. L’Agència ha de tenir els recursos necessaris  
i suficients per a desplegar les iniciatives que té encomanades.

Article 74. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) és una en-

titat estratègica de la Generalitat en l’àmbit de la salut que té l’objectiu de generar 
coneixement rellevant per a contribuir a millorar la qualitat, seguretat i sostenibilitat 
del sistema de salut de Catalunya, per a facilitar la presa de decisions a la ciutada-
nia, als professionals i gestors de l’àmbit de la salut i als òrgans responsables de la 
planificació en salut, i també per a facilitar la implicació dels professionals sanitaris 
en el sistema i llur corresponsabilitat en la consecució de les finalitats comunes i la 
qualitat de l’atenció. Acompleix tasques d’avaluació i de finançament de la recerca 
en l’àmbit de les seves funcions.

Títol VII. De la promoció, transferència i transmissió dels resultats  
de la recerca

Capítol I. Transferència, transmissió i intercanvi del coneixement  
i educació i cultura científiques

Article 75. Transferència i transmissió del coneixement
1. La transmissió activa del coneixement a la societat, per mitjà de les activitats 

científiques, és una important funció d’interès social dels agents del sistema de re-
cerca, desenvolupament i innovació, que té l’objectiu de contribuir a la competitivitat 
dels sectors econòmic, empresarial, social i cultural; al compliment dels objectius 
de desenvolupament sostenible de l’Organització de les Nacions Unides, locals, na-
cionals i globals, al millorament del sector públic, al respecte als drets humans i a 
l’increment de la qualitat de vida.

2. Els departaments de la Generalitat amb implicació pressupostària en recerca i 
innovació, juntament amb les universitats i els altres agents del sistema de recerca, 
desenvolupament i innovació, han d’impulsar la transferència del coneixement com 
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a element imprescindible i indissociable de l’activitat de recerca. L’Administració de 
la Generalitat ha de promoure la connexió del sistema de recerca i innovació amb 
els sectors socials, econòmics i empresarials, posant-los a l’abast els instruments 
necessaris per a facilitar la transmissió eficient de coneixement a les empreses dels 
sectors productius, a les institucions i a la societat en general.

3. Les polítiques públiques de la Generalitat han de fomentar un sistema de trans-
ferència de tecnologia i de transmissió del coneixement i de suport a la creació d’em-
preses de base tecnològica que sigui altament professionalitzat, estable i proactiu, de 
proximitat i especialitzat, amb una remuneració d’acord amb l’especialització i prou 
massa crítica per a transmetre eficientment els resultats de la recerca a la societat.

4. L’Administració de la Generalitat i els agents del sistema de recerca, desenvo-
lupament i innovació del sector públic han de contribuir al treball de creació i inno-
vació conjuntes entre el personal investigador i els emprenedors i han de cooperar 
per a integrar esforços i coneixements, promovent contactes, facilitant informació 
i, si escau, impulsant espais de trobades i de plataformes obertes de compartició de 
coneixements i necessitats, que tinguin en compte les característiques específiques 
del territori i contribueixin a l’especialització intel·ligent i a la consolidació, l’impuls 
i la sostenibilitat de la indústria de manera descentralitzada. La transferència i la 
innovació que impulsi i fomenti l’Administració de la Generalitat també ha d’ésser 
efectiva en l’economia de tot Catalunya, incloent-hi les comarques amb municipis 
petits, en despoblació o d’alta muntanya.

5. L’Administració de la Generalitat i els agents del sistema de recerca, desenvo-
lupament i innovació del sector públic han d’actuar activament i amb visió de valor 
en la gestió de la propietat industrial i intel·lectual, en totes les formes i variants i en 
les diferents etapes d’aquesta gestió.

6. La contractació per a portar a terme els treballs de recerca o de caràcter tècnic 
a què fa referència l’article 79.2.d ha d’atendre el principi de compensació. Els agents 
del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector públic han d’ésser 
compensats, com a mínim, pels costos, directes i indirectes, que siguin atribuïbles a 
cada contracte. El principi de compensació s’ha de promoure en els supòsits de col-
laboració i titularitat compartida dels resultats, en els termes que acordin les parts 
en el marc del règim jurídic aplicable als convenis de col·laboració científica.

Article 76. Models de transferència, transmissió i intercanvi  
de coneixement
1. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar, juntament amb els agents del 

sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector públic de la Generalitat, 
un model propi de gestió de la innovació i la transferència, i models específics adap-
tats a les característiques dels diferents sectors productius i dels agents involucrats.

2. El model sistèmic ha de posar en valor les estructures de transferència i inno-
vació, i ha de potenciar la col·laboració entre aquestes estructures, la compartició 
i optimització de les capacitats del personal especialitzat en patents i dels gestors 
de contractes experts en declaració d’invencions, i el suport a la creació d’empre-
ses de base tecnològica. El model d’innovació i transferència propi del sistema de 
recerca, desenvolupament i innovació ha de disposar de prou recursos i mitjans i 
d’un finançament estructural, en el marc de les disponibilitats pressupostàries, i el 
seu rendiment s’ha d’avaluar periòdicament.

3. El model específic dels agents del sistema de recerca, desenvolupament i 
innovació del sector públic de la Generalitat ha d’ésser aprovat per l’agent mateix, 
d’acord amb les seves característiques i necessitats, de manera que s’asseguri la pro-
ximitat al personal investigador i als grups de recerca. L’Administració de la Ge-
neralitat ha d’impulsar, amb mesures de foment estratègic, les unitats d’innovació, 
transferència i valoració, les acceleradores de projectes i la professionalització en 
totes les etapes de la gestió.
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4. Els instruments de transferència, transmissió i intercanvi del coneixement han 
d’ésser competitius i transparents i han de seguir procediments àgils i eficients. La 
sol·licitud i l’atorgament d’aquests instruments no han de comportar càrregues ad-
ministratives innecessàries i se n’ha de minimitzar l’impacte administratiu en els 
processos de transferència des del sector públic.

Article 77. Cultura, educació científica i capacitat innovadora  
i emprenedora
1. L’Administració de la Generalitat, mitjançant els departaments competents 

en matèria de recerca i universitats i d’educació i, si escau, amb la participació dels 
altres departaments representats a la Comissió Interdepartamental de Recerca i In-
novació, ha de fomentar les vocacions investigadores i emprenedores, i ha de pro-
moure la cultura i l’educació científica en tots els àmbits, incorporant aquest objectiu 
als projectes educatius dels centres i garantint-ne el caràcter transversal en totes les 
disciplines, i també la capacitat innovadora en tots els nivells del sistema educatiu i 
en les activitats de formació, amb els objectius de corregir amb accions positives la 
bretxa de gènere, vetllar pel col·lectiu de les persones amb discapacitat i pels altres 
col·lectius infrarepresentats, i fomentar la disseminació i la socialització del conei-
xement per a contribuir a la capacitació de la ciutadania i a la seva implicació en la 
participació activa en aquests àmbits.

2. Els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació han de contri-
buir, en el marc de llur competència, a la promoció de la cultura científica, com a 
part integrant de llur missió.

3. L’Administració de la Generalitat i les universitats han de potenciar la forma-
ció dels estudiants de grau i, de manera més intensiva, dels estudiants de postgrau en 
la gestió de la recerca, la innovació i l’emprenedoria, en col·laboració, si escau, amb 
els altres agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació.

4. L’Administració de la Generalitat i les universitats han d’impulsar progra-
mes de formació continuada i específica en temes d’innovació i transferència del 
coneixement i d’emprenedoria, adreçats al personal investigador, tecnòleg i tècnic 
de suport a la recerca i al personal d’administració amb funcions de col·laboració i 
assistència en recerca, desenvolupament i innovació, en col·laboració, si escau, amb 
els altres agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació.

5. El personal investigador, tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i el personal 
d’administració amb funcions de col·laboració i assistència en recerca, desenvolupa-
ment i innovació han de participar en la difusió inclusiva a la societat dels principals 
aspectes de la recerca que desenvolupen i del seu impacte, de manera entenedora  
i accessible.

6. El departament competent en matèria de recerca i universitats ha d’impulsar, 
conjuntament amb els departaments competents en matèria d’educació i de cultura, 
plans pluriennals de promoció de la cultura i l’educació científiques, i també de fo-
ment de vocacions.

Article 78. Informació i transmissió del coneixement
1. L’Administració de la Generalitat ha de formular una política pròpia de cièn-

cia oberta relativa als agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació 
del sector públic de la Generalitat que sigui compatible i assimilable a la dels països 
més avançats, d’acord amb els rànquings internacionals vigents i en tots els àmbits 
de progrés del coneixement. La definició de ciència oberta es construeix sobre un 
nou enfocament del procés científic, basat en el treball cooperatiu entre actors aca-
dèmics i no acadèmics i en noves formes de difondre el coneixement per mitjà de les 
tecnologies digitals i les noves eines col·laboratives. L’estratègia de ciència oberta de 
Catalunya ha de girar al voltant dels sis eixos següents:

a) L’accés obert a les publicacions científiques, amb l’objectiu que totes les publi-
cacions del sistema català de recerca que siguin producte d’activitats finançades amb 
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fons públics es trobin en accés obert immediat en una plataforma de publicació, un 
repositori, una revista o un llibre.

b) La gestió de les dades de recerca, amb l’objectiu que es publiquin de manera 
tan oberta com sigui possible i seguint els principis FAIR, per tal de garantir-ne la 
preservació i reutilització i de desenvolupar bones pràctiques en llur gestió.

c) La disponibilitat d’infraestructures per a la ciència oberta, mitjançant el millo-
rament de les existents i la creació de noves, per tal d’integrar els recursos del siste-
ma de recerca de Catalunya en l’ecosistema del Núvol Europeu de Ciència Oberta.

d) Les capacitats i competències, per tal de garantir que qualsevol persona del 
sistema català de recerca estigui capacitada en els principis de la ciència oberta.

e) Els incentius i les recompenses, per tal de disposar d’un sistema d’incentius i 
recompenses basat no només en la publicació de resultats, sinó també en les activi-
tats acomplertes al llarg del cicle de la recerca destinades a promoure els principis 
de la ciència oberta.

f) El coneixement obert a la societat, per tal de capacitar la societat perquè pu-
gui participar de manera activa, competent i responsable en les activitats de recerca 
i innovació.

2. El departament competent en matèria de recerca i universitats i els agents del 
sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector públic de la Generalitat, 
conjuntament amb els departaments competents en gestió, protecció i difusió de da-
des de l’Administració de la Generalitat, han de dur a terme accions de difusió dels 
resultats de la recerca finançada amb càrrec als pressupostos de la Generalitat i, si 
escau, facilitar-hi l’accés obert als usuaris finals, als ciutadans, a les organitzacions 
que els representen, a la societat i a les empreses, en les condicions que s’establei-
xin en les corresponents accions de foment, com a mesura efectiva per a millorar-ne 
l’impacte econòmic i social.

3. El departament competent en matèria de recerca i universitats, juntament amb 
els altres departaments de l’Administració de la Generalitat, les universitats públi-
ques i altres agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector 
públic de la Generalitat, han de treballar per millorar:

a) La coordinació en l’adquisició de bibliografia i informació científiques, i tam-
bé la compartició de costos, incrementant l’eficiència, disminuint els costos admi-
nistratius i eliminant les despeses innecessàries.

b) L’habilitació d’infraestructures i procediments, amb la finalitat que el personal 
investigador pugui dipositar la producció de la seva activitat científica i emmagat-
zemar les dades recollides o produïdes en l’activitat de recerca en repositoris que 
garanteixin l’accés obert a la informació produïda pel sistema, de manera entenedo-
ra i dins del marc legal aplicable, per tal de generar un espai comú de qualitat i va-
lor afegit. De la mateixa manera, aquests repositoris han de permetre que les dades 
siguin localitzables, accessibles, reproduïbles i interoperables en el marc ètic i de 
respecte al treball científic aliè de què s’ha dotat el sistema de recerca, desenvolu-
pament i innovació.

c) La publicació de dades de manera normalitzada, seguint protocols d’interope-
rabilitat i emprant identificadors internacionals.

4. L’Administració de la Generalitat gaudeix, en els termes establerts en les ac-
cions de foment amb càrrec als seus pressupostos i amb ple respecte a la confiden-
cialitat de les dades, del dret d’accedir gratuïtament a la informació dels resultats de 
la recerca que ha finançat íntegrament, amb la finalitat d’utilitzar-la per a l’elabora-
ció, l’aplicació i el seguiment dels seus programes i polítiques públiques.

5. Els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector pú-
blic de la Generalitat han de proveir l’Administració de la Generalitat i el sistema 
mateix de la informació necessària per a fer seguiment estadístic i per a proposar i 
desenvolupar polítiques públiques generals i sectorials, i també per a facilitar-ne el 
seguiment i, si escau, el manteniment, la modificació o la substitució.
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6. L’estratègia catalana de ciència oberta ha de considerar i incorporar, en els ter-
mes que corresponguin, el que estableix aquest article.

7. L’estratègia catalana de ciència oberta ha d’obrir els projectes de recerca a la 
participació de la ciutadania, avançant cap a un sistema universal de recerca i inno-
vació.

8. El departament competent en matèria de recerca i universitats ha de gestionar 
la incorporació, l’ús i l’explotació de dades estadístiques dels agents del sistema de 
recerca en bases de dades úniques i gestionades pel dit departament. Aquestes bases 
de dades han de tenir característiques de solvència i d’equiparació que les facin re-
coneixibles per les bases de dades oficials d’abast europeu.

Article 79. Aplicació del dret privat a determinats contractes
1. Els contractes formalitzats pels agents del sistema de recerca, desenvolupament 

i innovació del sector públic relatius a la promoció, gestió i transmissió de resultats 
de l’activitat de recerca, desenvolupament i innovació es regeixen pel dret privat i se 
subjecten al principi de llibertat de pactes.

2. Es poden adjudicar directament els contractes següents:
a) Contractes d’opció per a explorar la viabilitat empresarial i de societat subs-

crits per a constituir societats o participar-hi.
b) Contractes de finançament i de col·laboració per a posar en valor i transferir 

resultats de l’activitat de recerca, desenvolupament i innovació.
c) Contractes de transmissió a tercers de drets sobre els resultats de l’activitat de 

recerca, desenvolupament i innovació en els supòsits següents:
1r. Si els drets es transmeten a una administració pública o, en general, a qualse-

vol persona jurídica de dret públic o privat que pertanyi al sector públic.
2n. Si els drets es transmeten a una entitat sense ànim de lucre, declarada d’uti-

litat pública.
3r. Si es declara desert el procediment promogut per l’alienació o si aquest pro-

cediment resulta fallit com a conseqüència de l’incompliment de les obligacions per 
part de l’empresa o entitat adjudicatària, sempre que no hagi transcorregut més d’un 
any de la resolució o l’acord que declara la circumstància habilitant.

4t. Si la titularitat del dret correspon a dos o més propietaris i es transmet a favor 
d’un o més copropietaris.

5è. Si es transmet a favor de qui té un dret d’adquisició preferent.
6è. Si la titularitat del dret correspon a dos o més propietaris algun dels quals no 

pertany al sector públic i el copropietari o els copropietaris privats han formulat una 
proposta concreta de condicions de la transmissió.

6è bis. Si es transmet a favor d’una entitat basada en el coneixement, creada per 
l’entitat titular del dret o amb participació d’aquesta entitat, o que hagi d’ésser cre-
ada per aquesta entitato pel seu personal investigador per a l’explotació de les inno-
vacions, dels coneixements científics o, en general, dels resultats de l’activitat de 
recerca.

7è. Si, per les peculiaritats del dret, la limitació de la demanda, la urgència re-
sultant d’esdeveniments imprevisibles o la singularitat de l’operació, escau l’adjudi-
cació directa.

8è. Si es tracta de llicències de ple dret o de llicències obligatòries o dels altres 
casos en què escau per la naturalesa i les característiques del dret o de la transmis-
sió, segons la normativa vigent.

d) Contractes de prestació de serveis de recerca i assistència tècnica amb entitats 
públiques i privades, per a dur a terme treballs científics i tècnics, ensenyaments 
d’especialització o activitats específiques de formació. No obstant això, si l’entitat 
receptora del servei és una entitat del sector públic subjecta a la normativa de con-
tractes del sector públic, s’ha d’ajustar a les prescripcions d’aquesta normativa per a 
la tramitació i formalització del contracte.
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e) Contractes de transmissió a favor d’una societat mercantil de base tecnològica 
i científica, d’acord amb el que estableix l’article 53, creada per l’entitat titular del 
dret o amb participació d’aquesta entitat, o que hagi d’ésser creada per aquesta enti-
tat o pel seu personal investigador per a l’explotació d’aquests resultats.

3. La transmissió a tercers de drets sobre els resultats de l’activitat de recerca, sia 
per a la cessió de la titularitat d’una patent, per a la concessió de llicències d’explo-
tació o per a les transmissions i els contractes relatius a la propietat intel·lectual, es 
regeix pel dret privat, i s’ha de basar en criteris econòmics, d’impacte social de l’ex-
plotació i de difusió de la recerca pública. En tot cas, si els drets sobre els resultats 
de l’activitat de recerca es transmeten a una entitat privada, el contracte ha d’inclou-
re clàusules que garanteixin la protecció de la posició pública.

4. En supòsits diferents dels enumerats en l’apartat 3, per a la transmissió s’ha de 
seguir un procediment basat en la concurrència competitiva d’interessats, en el qual 
es garanteixi una difusió prèvia adequada de l’objecte i les condicions, que es pot 
fer a través de les pàgines institucionals a Internet de l’agent de recerca titular del 
dret. En aquest procediment s’han d’assegurar, així mateix, el secret de les propo-
sicions i l’adjudicació basada en criteris econòmics, d’impacte social de l’explotació 
i de difusió de la recerca pública. Si es transfereixen els drets sobre els resultats de 
l’activitat de recerca a una entitat privada, el contracte, a manca d’acord entre les 
parts, ha d’incloure clàusules que garanteixin la protecció de la posició pública, en-
tre les quals les següents:

a) Dret de millor fortuna, que permeti a les entitats públiques recuperar part de 
les plusvàlues que s’obtinguin en cas de successives transmissions dels drets o si, 
a causa de circumstàncies que no tingudes en compte en el moment de la taxació, 
s’aprecia que el valor de transferència de la titularitat del dret va ésser inferior al que 
hauria tingut si s’haguessin tingut en compte aquestes circumstàncies, i també parti-
cipar en la revaloració de l’entitat privada derivada de la cessió del dret.

b) Dret de reversió per als casos de manca d’explotació dels drets o d’explotació 
contrària a l’interès general.

c) Reserva per a l’entitat titular d’una llicència no exclusiva i gratuïta d’ús limita-
da a activitats docents, sanitàries i de recerca, sempre que l’activitat no tingui ànim 
de lucre.

Capítol II. L’Estratègia d’innovació i transferència del coneixement  
de Catalunya

Article 79 bis. Objectiu i desplegament
1. L’Estratègia d’innovació i transferència del coneixement de Catalunya té l’ob-

jectiu d’impulsar i enfortir un ecosistema avançat en innovació que afronti els rep-
tes territorials, socials i empresarials i que promogui una economia i una societat 
fonamentades en el coneixement, fortament innovadores, orientades a l’aplicació de 
tecnologia disruptiva i a l’emprenedoria de base tecnològica.

1 bis. En el desplegament de l’Estratègia d’innovació i transferència del coneixe-
ment de Catalunya s’han d’identificar els objectius, les accions concretes, els actors 
necessaris i els agents que hi poden participar, l’organisme independent avaluador  
i el finançament adequat.

2. L’Estratègia d’innovació i transferència del coneixement de Catalunya s’ha de 
desplegar per qualsevol dels mitjans de què disposen l’Administració de la Genera-
litat i els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació, i, específica-
ment, per mitjà del Pla estratègic d’innovació i transferència del coneixement, sens 
perjudici d’altres plans, programes o iniciatives que promoguin el sector públic o el 
privat per a avançar en l’objectiu i les finalitats de l’Estratègia.

3. Correspon a la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació d’emetre 
informes, a proposta dels departaments impulsors que n’han de garantir el finança-
ment, sobre els plans, programes i iniciatives que conformin l’Estratègia d’innova-
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ció i transferència del coneixement de Catalunya, d’acord amb els reptes i les neces-
sitats canviants, amb l’objectiu de situar Catalunya al nivell dels països més avançats 
en innovació, seguint els estàndards internacionals.

Article 79 ter. Finalitats
3. L’Estratègia d’innovació i transferència de coneixement de Catalunya té les 

finalitats següents:
a) Prioritzar la transferència en els instruments de planificació dels agents del 

sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector públic millorant l’agili-
tat i la flexibilitat en els processos de decisió i gestió i impulsant la participació en 
empreses derivades, l’establiment de mecanismes de col·laboració publicoprivada i 
el suport a la innovació empresarial per mitjà de la cooperació i l’intercanvi actiu 
de coneixement.

b) Introduir incentius en el finançament de les universitats, els centres de re-
cerca del sistema CERCA i altres agents del sistema de recerca, desenvolupament 
i innovació del sector públic, per a enfortir-ne el sistema de transferència a partir 
de l’avaluació basada en llur capacitat d’impacte territorial, social i econòmic i en 
l’aplicació efectiva de les tecnologies i els coneixements desenvolupats en el teixit 
productiu i social.

c) Promoure iniciatives de mutualització, associació i cooperació entre els agents 
del sistema de recerca, desenvolupament i innovació, i amb altres entitats públiques 
o privades, nacionals o internacionals, que permetin de compartir i optimitzar els 
recursos, enfortir les unitats i entitats de transferència, afavorir-ne la coordinació 
sistèmica, millorar el desenvolupament professional de les persones que hi treba-
llen i crear entorns innovadors de treball col·laboratiu i d’especialització temàtica o 
sectorial.

d) Facilitar que el personal investigador, el personal tecnòleg i tècnic de suport 
a la recerca i el personal d’administració amb funcions de col·laboració i assistèn-
cia en recerca, desenvolupament i innovació participin en tot moment en el procés 
de transferència generat pel resultat de llur recerca, en el grau d’intensitat adequat a 
cada fase, afavorint el contacte i la comunicació amb qui rep el coneixement.

e) Promoure la incorporació de professionals amb perfils especialitzats en trans-
ferència de coneixement a les universitats, els centres del sistema CERCA i altres 
agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació, amb competència per a 
detectar el potencial dels resultats de recerca, per a impulsar-ne l’arribada efectiva 
al mercat i al teixit econòmic i social i per a participar en el llançament d’iniciatives 
empresarials de base científica i tecnològica.

f) Impulsar revisions normatives i avaluar l’impacte de la burocràcia, en l’àm-
bit de competència que correspongui, per a facilitar la protecció del coneixement, 
 incentivar la transferència i afavorir la participació del personal investigador, el per-
sonal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca i el personal d’administració amb fun-
cions de col·laboració i assistència en recerca, desenvolupament i innovació en les 
empreses de base tecnològica derivades dels resultats de recerca de les universitats, 
els centres del sistema CERCA i altres agents del sistema de recerca, desenvolupa-
ment i innovació.

g) Promoure la compra pública en innovació i la compra pública precomercial, 
afavorint la participació d’empreses derivades vinculades als agents del sistema de 
recerca, desenvolupament i innovació i la col·laboració público-privada dels agents 
mateixos, amb les petites i mitjanes empreses intensives en recerca, desenvolupa-
ment i innovació, i també amb les altres empreses intensives en aquests àmbits.

h) Acréixer, en qualitat i quantitat, les iniciatives en innovació i transferència del 
coneixement de les universitats, els centres del sistema CERCA i els altres agents 
del sistema de recerca, desenvolupament i innovació, incloent-hi les llicències de 
patents i altres formes de propietat industrial i intel·lectual, la creació d’empreses 
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derivades i la inversió en aquestes empreses, i l’enfortiment de programes de pro-
ves de concepte per als projectes de resolució de reptes socioeconòmics identificats 
com a prioritaris per al desenvolupament de Catalunya, i per a altres programes de 
proves de concepte.

i) Impulsar incentius a la recerca, el desenvolupament i la innovació a les empre-
ses, en l’àmbit de competència de la Generalitat.

j) Generar una relació fluida i consolidada del sistema de recerca, desenvolupa-
ment i innovació arreu de Catalunya, amb empreses i entitats de l’entorn territorial, 
per tal d’aconseguir suport a iniciatives d’acceleració del coneixement, a la captació 
i mobilitat del talent tècnic i investigador amb les empreses derivades i el teixit em-
presarial del territori, allà on calgui, i a la identificació de les necessitats tecnològi-
ques dels sectors econòmics i socials.

k) Incentivar la participació de les empreses i els inversors en actuacions de re-
cerca, desenvolupament i innovació individuals i en cooperació, per tal de millorar 
la competitivitat del teixit productiu i l’arribada al mercat de productes de les petites 
i mitjanes empreses i de les altres empreses. La participació de finançament privat 
en recerca, desenvolupament i innovació pot incloure des de programes de respon-
sabilitat social fins a la promoció de fons publicoprivats globals i sectorials pensats 
per a la inversió en projectes de transferència del coneixement, a partir d’estratègies 
de diversificació empresarial orientades a noves línies de negoci o la creació de 
nous fons d’inversió amb participació pública o sense.

l) Impulsar la innovació oberta a partir de la creació d’una plataforma integrada 
que ofereixi de manera coordinada l’oferta tecnològica del sistema de recerca, desen-
volupament i innovació, que doni informació sobre els serveis i infraestructures dis-
ponibles, que connecti amb les empreses derivades dels resultats de recerca, que ofe-
reixi dades sobre els casos d’èxit de transferència aconseguits pel sistema de recerca, 
desenvolupament i innovació i que permeti la identificació eficient per part del teixit 
empresarial i de la societat en general. La plataforma ha d’actuar, alhora, com a fines-
tra única d’entrada de demandes de solucions tecnològiques, per a permetre dirigir les 
peticions i facilitar els contactes amb les universitats, els centres del sistema CERCA 
 i els altres agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació.

m) Vetllar per una innovació ètica i compromesa amb els reptes ambientals i de 
desenvolupament sostenible, juntament amb les altres prioritats expressades per la 
Unió Europea i pels objectius estratègics de les Nacions Unides.

n) Fomentar la innovació ecoeficient, relacionada amb el desenvolupament i 
l’aplicació de tecnologies innovadores per a prevenir la contaminació generada per 
l’activitat econòmica o per a actuar sobre aquesta contaminació.

o) Garantir un finançament suficient i amb visió pluriennal per a donar suport al 
Pla estratègic d’innovació i transferència del coneixement, amb càrrec a la combi-
nació dels pressupostos del sector públic, els fons europeus i el finançament privat.

p) Promoure la cultura de la innovació i la transferència de coneixement a tots els 
camps del saber, des dels més humanístics i socials fins als més tecnològics, ente-
nent la innovació i la transferència com a valors socials, i destacant la responsabilitat 
i el compromís ètic que comporta la recerca amb càrrec als pressupostos públics. En 
aquest sentit, és important l’impuls de narratives d’impacte en l’avaluació i justifica-
ció de les actuacions de recerca, desenvolupament i innovació finançades com a base 
del seguiment dels resultats de transferència, seguint els estàndards internacionals.

q) Promoure mesures que eliminin els biaixos per raó de gènere i altres formes 
de discriminació en l’àmbit de la transferència i la innovació.

Article 79 quater. El Pla estratègic d’innovació i transferència  
del coneixement
1. El Pla estratègic d’innovació i transferència del coneixement ha de compor-

tar un impuls significatiu per als projectes clau dels agents del sistema de recerca, 
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desenvolupament i innovació, per tal de convertir la recerca que genera aquest siste-
ma en accions concretes de transferència del coneixement cap al teixit social i pro-
ductiu que afavoreixin la innovació, el progrés, la competitivitat i el benestar.

2. El Pla estratègic d’innovació i transferència del coneixement ha de reconèixer 
explícitament l’esforç, la implicació i la voluntat institucionals per a potenciar signi-
ficativament la internacionalització i la qualitat de la transferència que duen a terme 
els centres de recerca i, en el cas de les universitats, els departaments, els instituts 
de recerca propis, les fundacions universitàries amb finalitat de transferència i els 
centres adscrits amb activitat de transferència.

3. El Pla estratègic d’innovació i transferència del coneixement, juntament amb 
el pressupost pluriennal associat, és aprovat per mitjà d’un acord del Govern a pro-
posta dels departaments competents en recerca, universitats i innovació, amb l’in-
forme de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació.

Títol VIII. De la internacionalització i l’acció exterior en recerca, 
desenvolupament i innovació

Article 80. Internacionalització
1. El sistema de recerca, desenvolupament i innovació de Catalunya és part in-

tegrant de l’espai europeu de recerca i coneixement, i també es vincula amb altres 
organismes i institucions internacionals en recerca, desenvolupament i innovació, en 
l’àmbit de competència de la Generalitat.

2. La Generalitat, en l’àmbit de la seva competència i en el marc de la governan-
ça que estableix el títol primer de la Llei de l’Estat 14/2011, participa en:

a) La formació de les posicions de l’Estat davant la Unió Europea, especialment 
davant del Consell de Ministres, en els afers relatius a la competència o als interes-
sos de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’Estatut d’autonomia i la legislació 
en matèria de recerca, desenvolupament i innovació.

b) La definició de les polítiques de recerca, desenvolupament i innovació de la 
Unió Europea d’interès a Catalunya.

c) El suport a la participació del personal investigador del sistema de recerca, 
desenvolupament i innovació de Catalunya en les associacions i els consells cientí-
fics internacionals.

d) La promoció de la participació d’empreses i entitats catalanes en els progra-
mes de recerca, desenvolupament i innovació de la Unió Europea i la col·laboració 
tecnològica internacional.

3. Les funcions que regula aquest títol s’han d’exercir de conformitat amb les 
atribucions que corresponen al departament competent en matèria d’acció exterior.

Article 81. Comunitat investigadora a l’exterior
1. Es reconeix a la comunitat investigadora a l’exterior, amb vincles amb el sis-

tema de recerca, desenvolupament i innovació de Catalunya, la seva contribució a 
l’avenç del coneixement i a la difusió, la visibilitat i el reconeixement de la ciència. 
Als efectes d’aquesta llei, la comunitat investigadora a l’exterior està vinculada al 
sistema de recerca, desenvolupament i innovació de Catalunya.

2. L’Administració de la Generalitat ha d’establir connexions amb la comunitat 
investigadora a l’exterior per a reforçar-ne els vincles amb Catalunya i promoure’n 
la col·laboració amb els investigadors dels agents del sistema de recerca, desenvolu-
pament i innovació de Catalunya i amb altres activitats vinculades als plans i pro-
grames que es desenvolupin a Catalunya.

Article 82. Promoció científica a l’exterior
1. L’Administració de la Generalitat ha de projectar l’activitat científica a l’exte-

rior dels investigadors dels agents del sistema de recerca, desenvolupament i inno-
vació del sector públic de la Generalitat i fomentar els interessos de Catalunya en 
l’àmbit de competència de la Generalitat i en el marc legal aplicable.
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2. L’Administració de la Generalitat i els agents del sistema de recerca, desenvo-
lupament i innovació del sector públic han de treballar per l’impuls de Catalunya en 
la compartició i col·laboració científiques internacionals i per la difusió i el reconei-
xement de la recerca que es desenvolupa prioritàriament des de Catalunya, a fi d’am-
pliar la col·laboració, la connexió i la projecció internacional del talent, desenvolupar 
aliances estratègiques amb països i regions capdavanters i contribuir a la captació de 
fons internacionals per a la recerca, la valoració i la transferència de coneixements.

Article 83. Programes estratègics de captació de talent investigador 
internacional
1. L’Administració de la Generalitat ha de reforçar i prioritzar els programes es-

tratègics de caràcter competitiu actius, o impulsar-ne de nous, que tinguin per objec-
tius la captació, el retorn i la retenció de talent investigador internacional als agents 
del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector públic de Catalunya.

2. Les universitats públiques que impulsen programes propis de recerca, desenvo-
lupament i innovació amb els objectius de la captació, el retorn i la retenció de talent 
investigador internacional poden tenir finançament amb càrrec als pressupostos de la 
Generalitat per mitjà d’un contracte programa subjecte a l’avaluació de resultats, en 
el marc de l’article 118.1.b de la Llei 1/2003, per a la contractació de personal investi-
gador, d’acord amb les modalitats contractuals de la Llei de l’Estat 14/2011. Aquestes 
iniciatives universitàries es canalitzen per mitjà dels programes conjunts entre l’Ad-
ministració de la Generalitat i les universitats públiques, o per mitjà de l’impuls de 
noves iniciatives o nous programes, en funció de les disponibilitats pressupostàries.

3. L’impuls de programes propis de recerca, desenvolupament i innovació amb 
els objectius de la captació, el retorn i la retenció de talent investigador internacional 
es pot fer extensiu a altres agents del sistema de recerca, desenvolupament i innova-
ció del sector públic amb participació minoritària de la Generalitat, en el marc de 
llur normativa.

Títol IX. Del mecenatge en recerca, desenvolupament i innovació

Capítol I. Disposicions generals

Article 84. Mecenatge i entitats beneficiàries
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per mecenatge la contribució privada aporta-

da de manera altruista en benefici de la recerca, el desenvolupament i la innovació 
de Catalunya.

2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per mecenes la persona física o jurídica, 
l’herència jacent, la comunitat de béns i les altres organitzacions sense personalitat 
jurídica que constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles 
d’imposició i que fan aportacions considerades mecenatge.

3. Els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector pú-
blic han de treballar per a l’obtenció de donacions i mecenatges de qualsevol classe i  
amb qualsevol finalitat en l’àmbit de llurs activitats en recerca, desenvolupament  
i innovació.

4. Els departaments competents en matèria de recerca i universitats i d’inno-
vació, i els altres departaments representats a la Comissió Interdepartamental de 
Recerca i Innovació, d’acord amb el departament competent en matèria de tributs 
i en l’àmbit de competència de la Generalitat, han d’impulsar i proposar al Govern 
mesures fiscals i de qualsevol altre ordre que promoguin el mecenatge científic. Si 
el Govern en fa una valoració favorable, les ha d’elevar al Parlament de Catalunya.

Article 85. Activitats prioritàries de mecenatge en recerca, 
desenvolupament i innovació
Les lleis de pressupostos de la Generalitat poden establir anualment una relació 

d’activitats prioritàries de mecenatge en recerca, desenvolupament i innovació i de-



BOPC 448
5 de desembre de 2022

3.01.01. Projectes de llei 67 

terminar-ne els agents beneficiaris, i poden elevar, si escau, fins a cinc punts els per-
centatges i límits de les deduccions establertes en la fiscalitat de la seva competència 
aplicable a la recerca, el desenvolupament i la innovació, determinant prèviament les 
deduccions que es poden incrementar.

Article 86. Modalitats ordinàries de mecenatge
1. Les aportacions dels mecenes han d’ésser gratuïtes o a un preu notòriament in-

ferior al valor del mercat, determinat pel departament competent en matèria d’eco-
nomia.

2. El mecenatge pot revestir les modalitats següents:
a) Donacions.
b) Constitució d’usdefruit sobre béns o drets.
c) Disposicions testamentàries o pactes successoris.
d) Dipòsits i comodats.
e) Cessió d’ús de béns.
f) Acords, convenis, contractes o altres actes jurídics que generin obligacions 

amb càrrec al mecenes, sense contraprestació o amb una contraprestació notòria-
ment inferior al valor de mercat, que hagin estat acceptades per l’entitat beneficiària.

g) Condonacions o assumpció total o parcial de deutes.
h) Pagament de quotes d’afiliació a associacions o organismes que no es corres-

ponguin al dret a percebre contraprestació.
i) Transmissió gratuïta de patents o sol·licitud de patents o de drets d’explotació.
j) Creació i sosteniment de programes de beques i contractes de recerca.
k) Altres modalitats reconegudes per l’Administració tributària de Catalunya.
3. El mecenes pot acordar la imposició, al beneficiari de l’aportació, de condi-

cions, càrregues o modes, que han d’ésser raonables, sempre que siguin acceptats 
per aquest, d’acord amb l’interès públic, i compatibles amb les competències, fun-
cions i finalitats de l’entitat beneficiària. Amb aquesta finalitat l’entitat beneficiària 
pot sol·licitar l’informe del Consell del Mecenatge en Recerca, Desenvolupament  
i Innovació de Catalunya.

4. El lliurament de béns, la prestació de serveis o qualsevol altra obligació del 
mecenes a favor de l’entitat beneficiària, en les seves diverses modalitats, duts a ter-
me d’acord amb les condicions que estableix aquesta llei, no tenen causa onerosa i, 
per tant, no s’han de considerar inclosos en la normativa de contractes del sector pú-
blic, ni realitzats en l’àmbit de l’activitat empresarial o professional, ni propis d’una 
relació laboral.

Article 87. Accions institucionals de la Generalitat
L’Administració de la Generalitat ha d’adoptar les mesures de suport al mece-

natge següents:
a) Promoure mesures de professionalització de la gestió del mecenatge, amb per-

fils adequats per a la captació de recursos filantròpics, cercant sempre la millor 
adaptació d’aquests recursos a la naturalesa i els objectius dels agents beneficiaris.

b) Facilitar la constitució de fons propis, de caràcter fiduciari o especial, d’acord 
amb el Codi civil de Catalunya, o altres classes de fons admesos en dret, que perme-
tin de capitalitzar els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del 
sector públic i garantir el finançament continuat a mitjà i llarg termini de la recerca 
que efectuen o a la qual donen suport.

c) Promoure les diverses modalitats de partenariat publicoprivat, inversions i co-
finançament de projectes segons llur idoneïtat i, d’acord amb la normativa aplicable, 
impulsar les diverses classes de mecenatge, i la successió testamentària a favor de la 
recerca, el desenvolupament i la innovació, en l’àmbit de competència de la Genera-
litat, i també dur a terme accions de difusió i informació.

d) Desenvolupar i oferir una aplicació informàtica que permeti de fer les dona-
cions de manera electrònica.
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Capítol II. Consell del Mecenatge en recerca, desenvolupament  
i innovació de Catalunya

Article 88. Creació, naturalesa i composició
1. Es crea el Consell del Mecenatge en Recerca, Desenvolupament i Innovació 

de Catalunya com a òrgan consultiu, que s’adscriu al departament competent en ma-
tèria de recerca i universitats, que li dona suport, juntament amb els altres departa-
ments representats a la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació.

2. El Consell del Mecenatge en Recerca, Desenvolupament i Innovació de Cata-
lunya és integrat per experts en mecenatge o per mecenes, d’acord amb la compo-
sició següent:

a) Tres vocals designats per les universitats, per mitjà del Consell Interuniversi-
tari de Catalunya.

b) Tres vocals designats pels centres CERCA que tenen representació en el Patro-
nat de la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya.

c) Tres vocals designats per la Comissió Interdepartamental de Recerca i Inno-
vació.

d) Fins a dos experts vinculats a entitats de mecenatge reconegudes o mecenes 
reconeguts designats pel Govern, a proposta del departament competent en matèria 
de recerca i universitats.

e) Un expert internacional en mecenatge designat pel Consell per a la Recerca  
i la Innovació de Catalunya.

3. El Consell del Mecenatge en Recerca, Desenvolupament i Innovació elegeix 
el president d’entre els seus membres, en la primera reunió constitutiva, per a un pe-
ríode de quatre anys, renovable per períodes iguals. Els vocals són designats per a 
un període de quatre anys, renovable per períodes iguals.

Article 89. Funcions
El Consell del Mecenatge en Recerca, Desenvolupament i Innovació de Catalu-

nya exerceix les funcions següents:
a) Assessorar l’Administració de la Generalitat en matèria de mecenatge en re-

cerca, desenvolupament i innovació.
b) Fer propostes per a mantenir actualitzada la política de mecenatge en recerca, 

desenvolupament i innovació i alineada amb la dels països amb forta contribució 
privada en aquest àmbit.

c) Proposar activitats prioritàries de mecenatge en recerca, desenvolupament  
i innovació.

d) Fer propostes per a expandir les accions de mecenatge als agents del sistema 
de recerca, desenvolupament i innovació del sector públic de Catalunya a escala in-
ternacional, i assessorar sobre els mecanismes per a fer-les efectives.

e) Facilitar informació telemàtica actualitzada sobre l’establiment, la modifica-
ció o la supressió dels beneficis fiscals del mecenatge en recerca, desenvolupament 
i innovació.

f) Emetre informes a petició de les entitats beneficiàries, i també d’acord amb 
l’article 86.3.

g) Redactar una guia de les condicions raonables dels convenis de col·laboració i 
valorar, si escau, si les condicions específiques que s’estableixin s’hi ajusten.

h) Vetllar per la col·laboració del Consell amb altres entitats públiques o privades 
per a l’elaboració i execució d’actuacions i convenis de mecenatge.

i) Assessorar i orientar les persones i entitats que volen fer aportacions de mece-
natge en recerca, desenvolupament i innovació a Catalunya.

j) Assessorar i orientar les entitats demandants de mecenatge i facilitar-los con-
tactes amb mecenes, micromecenes i altres col·laboradors privats; oferir mecanis-
mes per a potenciar llur capacitat d’atracció de mecenatge, i, si escau, proposar la 
incorporació de mecenes en llurs òrgans de govern o assessorament.
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k) Vetllar pel reconeixement social de la condició de mecenes.
l) Vetllar per la transparència i, si escau, la difusió de les accions de mecenatge 

en benefici del sistema de recerca, desenvolupament i innovació.
m) Promoure i dur a terme campanyes a favor del mecenatge en recerca, desen-

volupament i innovació.
n) Les altres funcions que li atribueixi el Govern.

Article 90. Funcionament
1. El Consell del Mecenatge en Recerca, Desenvolupament i Innovació de Ca-

talunya aprova el seu reglament de funcionament intern, que ha d’incloure, com a 
mínim, el règim de reunions, el règim d’adopció d’acords i el procediment de reno-
vació dels membres i la secretaria de l’òrgan. En tot el que no reguli el reglament de 
funcionament intern, s’aplica la normativa sobre òrgans col·legiats de l’Administra-
ció de la Generalitat.

2. El Consell del Mecenatge en Recerca, Desenvolupament i Innovació de Cata-
lunya pot actuar en ple o en comissions constituïdes per membres del Ple, que poden 
ésser assistides per experts externs.

Títol X. Del Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya

Article 91. Finalitat i naturalesa
1. El Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT) és l’òrgan 

col·legiat que té la finalitat d’assessorar els agents d’execució i finançament de la re-
cerca del sistema de recerca, desenvolupament i innovació en la promoció i conso-
lidació de bones pràctiques en l’àmbit de la recerca, i també en l’anàlisi i prevenció 
de conflictes d’integritat de la recerca.

2. El Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya s’adscriu al departa-
ment competent en matèria de recerca i universitats, que li presta suport.

Article 92. Composició
1. El Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya és integrat pels mem-

bres següents:
a) Tres membres nomenats pel conseller del departament competent en matèria 

de recerca i universitats i un membre nomenat pel conseller del departament com-
petent en matèria de salut.

b) Tres membres nomenats per les universitats del sistema universitari català, per 
mitjà del Consell Interuniversitari de Catalunya.

c) Dos membres nomenats pel Patronat de la Fundació Institució dels Centres de 
Recerca de Catalunya.

d) Un membre nomenat pel conseller del departament competent en matèria de 
recerca i universitats, d’entre els síndics de greuges de les universitats i les figures 
equivalents en el cas dels centres de recerca de Catalunya.

e) Un membre d’una entitat privada sense ànim de lucre finançadora de la recerca 
que destaqui pel valor de la seva aportació, nomenat pel conseller del departament 
competent en matèria de recerca i universitats, d’acord amb l’entitat.

2. Els membres del Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya són ele-
gits d’entre persones amb autoritat científica reconeguda per un període de tres anys 
prorrogable i actuen amb plena independència de les institucions i entitats que els 
han nomenats. Hi han d’estar representats tots els àmbits del coneixement.

3. El Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya nomena d’entre els seus 
membres el president i el vicepresident.

Article 93. Funcions
1. El Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya exerceix les funcions 

següents:
a) L’impuls de bones pràctiques científiques.
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b) L’impuls de la formació específica en l’àmbit de les bones pràctiques cientí-
fiques.

c) L’impuls de mesures per a millorar la qualitat de la recerca.
d) L’assessorament pel que fa als conflictes d’integritat de la recerca que afectin 

exclusivament l’àmbit de les bones pràctiques científiques.
e) L’assessorament pel que fa a l’organització i la gestió interna en els aspectes 

relatius a la integritat de la recerca.
f) Les altres funcions que li atribueixi el Govern.
2. El Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya pot exercir la funció 

d’ombudsperson amb la finalitat de donar suport real a tots els membres de la co-
munitat científica catalana, sens perjudici de les competències atribuïdes al Síndic 
de Greuges.

Article 94. Règim jurídic i de funcionament
1. El Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya aprova el seu regla-

ment de funcionament intern, que ha d’incloure, com a mínim, el règim de reunions 
i d’adopció dels acords, i la secretaria de l’òrgan. En tot el que no s’hi reguli, s’aplica 
la normativa reguladora dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

2. El Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya ha d’aprovar els proto-
cols d’actuació necessaris per a exercir les seves funcions. En l’exercici de les seves 
funcions actua amb total autonomia i independència tècnica i sense conflicte d’inte-
ressos, per tal de garantir-ne l’objectivitat i la imparcialitat.

3. Les recomanacions del Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya es 
poden publicar en el web del departament competent en matèria de recerca i univer-
sitats si les parts implicades ho accepten prèviament, tot respectant la normativa de 
les dades de caràcter personal.

4. El Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya, per raó de la matèria 
que s’hagi de tractar, pot demanar l’assistència a les seves reunions, amb veu però 
sense vot, d’experts, amb la finalitat de rebre’n l’assessorament.

Disposicions addicionals

Primera. Convenis de col·laboració
Els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector públic, 

inclosa l’Administració de la Generalitat i les seves entitats dependents i vinculades, 
poden formalitzar convenis entre si o amb agents privats que acompleixin activitats 
de recerca científica i de valoració d’aquesta recerca, de Catalunya o de fora de Ca-
talunya, per a dur a terme conjuntament les activitats a què fa referència l’article 34 
de la Llei de l’Estat 14/2011, de l’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innova-
ció, que també els és aplicable. L’objecte d’aquests convenis no pot coincidir amb 
el de cap dels contractes que regula la legislació sobre contractes del sector públic.

Segona. Participació privada
La participació de persones físiques o jurídiques privades en l’òrgan de govern 

col·legiat dels agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector 
públic de la Generalitat que adoptin la forma jurídica de fundació o consorci reque-
reix una aportació per part de la persona física o jurídica participant, de caràcter 
econòmic o patrimonial, o bé en valor afegit amb aportació de coneixement, que 
contribueixi a les finalitats de l’entitat.

Tercera. Avaluació per experts independents
1. En els procediments aprovats o desenvolupats per l’Administració de la Gene-

ralitat i les entitats del seu sector públic i pels agents del sistema de recerca, desen-
volupament i innovació del seu sector públic en què es requereixi una avaluació 
científica d’experts independents, es pot preservar l’anonimat de l’avaluador a fi de 
garantir-ne la imparcialitat, la llibertat de criteri tècnic i la neutralitat.
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2. L’Administració de la Generalitat i les entitats i els agents del sistema de recer-
ca, desenvolupament i innovació del seu sector públic han de facilitar, de la manera 
que determini l’entitat respectiva, que les persones que s’han de sotmetre a avaluació 
puguin demanar que determinats experts, amb els quals considerin que hi pot haver 
un conflicte d’interessos, no avaluïn llur sol·licitud.

3. Els informes d’avaluació científica dels experts independents tenen caràcter de 
document intern, han d’ésser fonamentats, clars i motivats, i són confidencials a fi de 
garantir l’anonimat de l’avaluador. Els avaluadors han de formalitzar una declaració 
responsable de confidencialitat i d’absència de conflicte d’interessos amb relació a 
les propostes que avaluen.

4. El resultat de l’avaluació científica s’incorpora a un informe científic elaborat 
a partir dels informes dels experts independents, de la manera que determini l’enti-
tat respectiva.

5. Les avaluacions efectuades per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya s’han de regir pels procediments aprovats per l’agència mateixa 
a fi de complir els estàndards i les directrius per a l’assegurament de la qualitat en 
l’espai europeu d’educació superior.

6. En l’àmbit del sector públic de la Generalitat, els contractes subscrits amb 
persones físiques que tenen per objecte les tasques d’avaluació a què fa referència 
aquesta disposició s’han de tramitar com a contractes menors, i l’existència del con-
tracte s’ha d’acreditar, sens perjudici de la declaració a què fa referència l’apartat 3, 
per mitjà de designació o nomenament.

Quarta. Especialització estratègica del personal investigador
1. Els programes i les accions de foment de l’Administració de la Generalitat 

relatius al personal investigador han d’incorporar la possibilitat que les universitats 
públiques, en el marc de llur política d’especialització estratègica, ofereixin, si vo-
len, contractes de personal investigador amb perfil acadèmic i dedicació preferent a 
la docència, la recerca o la transferència, de manera compatible entre elles i, si es-
cau, amb altres activitats d’innovació o de gestió universitària, d’acord amb el règim 
de compatibilitats i dedicació aplicable al personal investigador.

2. Els plans i programes de l’Administració de la Generalitat que incloguin con-
tractació de personal investigador per part de les universitats públiques han de faci-
litar, a petició de la universitat, els diferents perfils acadèmics i la dedicació prefe-
rent del personal investigador, d’acord amb l’article 40.3 de la Llei orgànica 6/2001, 
del 21 de desembre, d’universitats.

3. Les universitats públiques poden reduir la càrrega de docència de personal in-
vestigador amb especialitat en recerca per tal de facilitar l’impuls de projectes i la 
compaginació de tasques.

Cinquena. Recursos de les universitats públiques en l’àmbit  
de la recerca i la transferència
El departament competent en matèria de recerca i universitats ha de garantir els 

recursos suficients, humans i materials, perquè les universitats públiques puguin 
exercir, les funcions relacionades amb la formació dels doctors i els tècnics especia-
listes, les de manteniment bàsic de les infraestructures necessàries perquè els inves-
tigadors puguin acomplir l’activitat de recerca, transferència i innovació, i les altres 
funcions que la normativa els encomana en l’àmbit de la recerca.

Cinquena bis Projectes de recerca, desenvolupament i innovació  
i prevenció de riscos laborals
1. Els projectes de recerca, desenvolupament i innovació dels agents del siste-

ma de recerca, desenvolupament i innovació, en compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals, d’acord amb el marc jurídic aplicable a l’agent res-
pectiu, han d’incorporar a la memòria del projecte, o de la manera que el mateix 
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agent determini, la identificació dels riscos per a la seguretat, la salut i la gestió de 
residus perillosos que es puguin derivar de llur execució; han d’establir les mesures 
per a controlar-los i, en el supòsit que el projecte el desenvolupi personal d’agents 
diferents, han de fixar les mesures per a garantir-ne la coordinació en salut laboral  
i prevenció de riscos.

2. El personal que participi en el desenvolupament de projectes de recerca, 
desenvolupament i innovació ha de tenir la formació necessària i suficient en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb les característiques de l’activitat.

3. Les mesures a què fa referència aquest article i llur finançament s’han de des-
plegar per reglament intern.

Sisena. L’Anella Científica
1. L’Anella Científica és una infraestructura del sistema de recerca, desenvolu-

pament i innovació consistent en una xarxa de comunicació i interconnexió científi-
ques, de competència de la Generalitat, vinculada a les xarxes estatals i internacio-
nals. La prestació dels serveis de l’Anella Científica a la comunitat científica es pot 
gestionar amb mitjans propis conjunts de les universitats públiques, de conformitat 
amb la normativa de contractació pública.

2. L’Administració de la Generalitat pot encarregar la gestió dels serveis de 
l’Anella Científica al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, atesa la seva 
condició de consorci interuniversitari. Aquest encàrrec l’ha de formalitzar el depar-
tament competent en matèria de recerca i universitats. S’ha de garantir la inclusió 
de tots els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació en igualtat de  
condicions.

Setena. Avaluacions científiques
1. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l’Agència 

de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, l’Agència per a la Competitivitat de 
l’Empresa, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca i la Fundació Ins-
titució dels Centres de Recerca de Catalunya, en exercici de les respectives funcions 
d’avaluació en recerca, desenvolupament i innovació que els atribueix aquesta llei, 
han de facilitar, amb els mecanismes de col·laboració que corresponguin, la com-
partició de llur coneixement i expertesa en matèria d’avaluació científica, en benefici 
del sistema de recerca, desenvolupament i innovació.

2. L’Administració de la Generalitat, per mitjà dels seus departaments, ha d’asse-
gurar la col·laboració i coordinació de les agències, els consorcis i les altres entitats 
vinculades al seu sector públic en les tasques d’avaluació de la recerca, el desenvo-
lupament i la innovació en el cas de matèries sectorials la valoració de les quals re-
quereixi un grau alt d’expertesa i en les altres matèries.

Vuitena. Referències al sector públic
1. La secció segona del capítol segon del títol quart és aplicable a tots els centres 

CERCA que pertanyen al sector públic de la Generalitat o estan adscrits a l’Admi-
nistració de la Generalitat. Els altres articles i disposicions referits als agents del 
sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector públic de la Generali-
tat s’entenen també referits als que són adscrits a l’Administració de la Generalitat.

3. Les universitats públiques del sistema universitari de Catalunya formen part 
del sector públic institucional. Són aplicables a aquestes universitats públiques els 
articles i les disposicions d’aquesta llei que fan referència als agents del sistema de 
recerca, desenvolupament i innovació del sector públic.

Novena. Mesures d’incentiu fiscal
1. S’encomana al departament competent en matèria de tributs, amb l’objectiu 

de potenciar el mecenatge en recerca, desenvolupament i innovació, en l’àmbit de 
competència de la Generalitat, l’estudi sobre la viabilitat de l’aplicació de mesures 
concretes, eficients i eficaces d’incentius fiscals en la modalitat de crèdit fiscal, a fa-
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vor de les persones físiques o jurídiques contribuents que tinguin la consideració de 
mecenes científics d’acord amb aquesta llei, sens perjudici d’ampliar-ne l’aplicació a 
altres àmbits i sectors si es considera convenient.

2. El Govern ha d’impulsar i presentar al Parlament les iniciatives que resultin 
de l’assessorament del Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya o del 
Consell del Mecenatge en Recerca, Desenvolupament i Innovació de Catalunya per 
a millorar el marc normatiu aplicable a la fiscalitat i al mecenatge científic, a fi que 
estiguin en línia amb els sistemes més avançats.

Desena. Finançament amb càrrec als pressupostos de la Generalitat
1. Les referències d’aquesta llei al finançament amb càrrec als pressupostos de 

la Generalitat s’han d’entendre fetes en compliment dels principis d’estabilitat, sos-
tenibilitat i suficiència financera, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

2. Les lleis de pressupostos de la Generalitat poden incloure partides de finan-
çament a favor de les universitats públiques que compensin les amortitzacions dels 
préstecs derivats de convocatòries de projectes per a la creació de parcs cientifico-
tecnològics i concedits per l’Administració general de l’Estat.

Onzena. Projectes de recerca, desenvolupament i innovació
La configuració de l’activitat de recerca, desenvolupament i innovació en projec-

tes comporta llur tractament com a unitats funcionals amb responsabilitat autòno-
ma dins de l’agent del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector 
públic.

Dotzena. Referències
1. Als efectes d’aquesta llei, la denominació genèrica universitat fa referència a 

les universitats públiques i privades sense ànim de lucre integrades al sistema uni-
versitari de Catalunya, d’acord amb l’article 2 de la Llei d’universitats de Catalunya.

2. Les referències d’aquesta llei a les universitats i al departament competent en 
matèria de recerca i universitats s’entenen fetes en el marc de les competències res-
pectives i sens perjudici de l’autonomia universitària.

4. Les referències d’aquesta llei al departament competent en matèria de recerca 
i universitats s’entenen fetes en el marc de l’organització departamental de la Ge-
neralitat. Si hi ha dos departaments afectats, es prioritza el departament competent 
en matèria de recerca, amb l’excepció dels articles i disposicions relatius a les uni-
versitats.

Quinzena
El Govern, per mitjà del departament competent, ha de definir polítiques i impul-

sa convocatòries d’ajuts públics que tinguin com a objectiu l’intercanvi de personal 
entre els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació de Catalunya, 
amb l’objectiu de facilitar la col·laboració entre els agents i l’intercanvi de recursos.

Quinzena. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
El règim específic i les excepcions que estableixen la secció segona del capítol 

segon del títol quart –llevat de l’article 52, relatiu al personal investigador amb fun-
cions de direcció– i l’apartat 6 de la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, són aplicables a la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, si per-
tany al sector públic institucional de la Generalitat, a fi de garantir un règim jurídic 
que contribueixi a l’eficiència en el compliment de l’objecte i de les finalitats de la 
Universitat Oberta de Catalunya, de la qual és titular.

Setzena. Mesures de millorament professional, contra la precarietat 
laboral i a favor de l’estabilitat
1. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar i finançar mesures de millora-

ment professional, incloent-hi l’estabilització, i de mobilitat de les persones al servei 
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de la ciència, dels agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del 
sector públic, que incloguin el personal investigador, el personal tecnòleg i tècnic 
de suport a la recerca i el personal d’administració amb funcions de col·laboració i 
assistència en recerca, desenvolupament i innovació.

2. Les mesures de millorament professional i de mobilitat del personal s’han 
d’impulsar en l’àmbit de competències de la Generalitat, d’acord amb la normativa 
bàsica estatal i el règim jurídic aplicable a les diverses classes de personal, als con-
venis col·lectius i a altres instruments convenials, respectant l’autonomia università-
ria i la dels agents que la tenen legalment reconeguda.

3. Els objectius de les mesures de millorament professional i de mobilitat del 
personal són els següents:

a) Contribuir a impulsar millores professionals per a lluitar contra la precarietat 
laboral i avançar en l’estabilitat i en la renovació generacional, d’acord amb la polí-
tica de personal de l’agent corresponent.

b) Promoure la mobilitat i la col·laboració entre els grups de recerca dels agents 
del sistema de recerca, desenvolupament i innovació de Catalunya, públics i privats, 
i també internacionals.

c) Impulsar la mobilitat amb les empreses i la col·laboració d’aquestes amb els 
agents, i també amb entitats socials, per a contribuir a una carrera professional ober-
ta i reconeguda, i fomentar la transferència i la innovació, en el marc legal aplicable.

d) Donar suport, si escau, a les avaluacions i revisions internes i externes dels 
procediments dels agents relatius al personal, per a proposar millores que permetin 
d’optimitzar els recursos, agilitar els tràmits i suprimir obstacles administratius a la 
mobilitat, i millorar així l’eficàcia i l’eficiència.

e) Afavorir la formació i el perfeccionament acadèmic, científic i tècnic al llarg 
de la carrera professional, en institucions i agents del sistema de recerca, desenvolu-
pament i innovació de Catalunya i internacionals.

f) Promoure mesures que eliminin els biaixos per raó de gènere i altres formes 
de discriminació.

g) Els altres que s’acordin amb els agents.
4. Les mesures s’apliquen per mitjà del foment competitiu, dels contractes pro-

grama i convenis, del finançament per objectius, de l’aprovació de polítiques espe-
cífiques de caràcter transversal que donin suport al desenvolupament i compliment 
dels objectius, i dels altres mitjans de què disposa l’Administració de la Generalitat.

[abans DF] Tercera. Constitució del Consell per a la Recerca i la 
Innovació de Catalunya i del Consell de Mecenatge en Recerca, 
Desenvolupament i Innovació de Catalunya
El Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya i el Consell de Mecenat-

ge en Recerca, Desenvolupament i Innovació de Catalunya s’han de constituir en el 
termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

[abans DF] Quarta. Pla estratègic universitari en recerca d’excel·lència
El departament competent en matèria de recerca i universitats ha de presentar 

al Govern les especificitats en el disseny i l’execució del Pla estratègic universitari 
en recerca d’excel·lència, d’acord amb les universitats públiques, en el termini de sis 
mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, perquè el Govern les aprovi, 
si escau.

[abans DF cinquena bis] Disposició addicional X. Finançament general
El Govern, a fi d’assolir els objectius d’aquesta llei, ha d’incrementar progressi-

vament els recursos econòmics destinats al sistema de recerca, prenent com a refe-
rència els països europeus que excel·leixen en l’àmbit del coneixement, i ha de situar 
progressivament, del 2023 al 2031, la inversió pública en l’1% del producte interior 
brut pel cap baix.
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Disposició transitòria. Adaptació de la Comissió Interdepartamental  
de Recerca i Innovació

1. La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació ha d’adaptar la seva 
composició al que estableix aquesta llei en el termini de quatre mesos a comptar de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

2. La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació ha d’aprovar, en el 
termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’estratègia de cièn-
cia oberta de Catalunya, la qual, seguint les recomanacions de la Unió Europea, ha 
de fer un nou enfocament del procés científic, basat en el treball cooperatiu entre 
actors acadèmics i no acadèmics i en noves formes de difondre el coneixement per 
mitjà de l’ús de tecnologies digitals i de noves eines col·laboratives.

3. La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació ha d’aprovar, en el 
termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, a proposta dels de-
partaments competents en matèria de recerca, universitats i innovació, un nou mo-
del d’anàlisi d’impacte dels resultats de la recerca, que ha de considerar l’impacte 
social, econòmic, empresarial i territorial, basat en el nou programa marc de la 
Unió Europea Horitzó Europa i en les altres polítiques europees i internacionals en 
aquesta matèria.

4. El departament competent en matèria de recerca i universitats ha de presentar 
al Govern, en el termini de sis mesos a comptar de l’adaptació de la composició de 
la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació, el Pla estratègic d’innovació 
i transferència de coneixement, d’acord amb el que estableix l’article 79 ter.

Disposició Transitòria XX. Estratègia d’igualtat de gènere en la ciència
1. La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació, una vegada transcor-

reguts dotze mesos des de l’aprovació d’aquesta llei, ha de presentar una estratègia 
d’igualtat de gènere en la ciència amb una vigència quadriennal, que s’ha d’anar 
renovant en finalitzar la vigència i que ha de preveure, d’acord amb l’article 6 bis, 
l’adopció de mesures específiques per a avançar cap a la igualtat de gènere en el 
sistema de recerca, desenvolupament i innovació; la inclusió de personal expert en 
gènere en els òrgans d’avaluació i assessorament; la composició equilibrada dels òr-
gans de govern; l’aprovació de plans d’igualtat de gènere en l’àmbit de la recerca, el 
desenvolupament i la innovació, i la possibilitat d’incorporar línies de finançament 
específiques per a la recerca en gènere.

2. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari, per a complir l’objectiu 
que estableix l’article 33.2, en el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, ha d’adoptar un pla d’igualtat que inclogui mesures relatives a l’orga-
nització interna de l’Agència i als seus processos d’avaluació.

3. L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, per a complir en la seva 
actuació el criteri de perspectiva de gènere que estableix l’article 72.3.c, ha d’adop-
tar, en el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, un pla d’i-
gualtat que inclogui mesures relatives a l’organització interna de l’Agència, als seus 
processos d’avaluació i a les convocatòries de recerca, incloent-hi línies específiques 
de finançament per a la recerca en gènere.

Disposició derogatòria
Es deroguen els preceptes i normes següents:
a) El capítol quart del títol segon, la disposició addicional vuitena i la disposició 

final primera de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
b) L’apartat 1 de la disposició addicional dissetena de la Llei 5/2012, del 20 de 

març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics.

c) La disposició addicional dotzena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
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d) La disposició addicional vintena de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

e) L’article 177 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, adminis-
tratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre 
grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre ele-
ments radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid 
de carboni.

f) L’article 122 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient.

g) El Decret 175/2009, del 10 de novembre, de creació de la Comissió Interde-
partamental de Recerca i Innovació i de l’Oficina de Coordinació en Recerca i In-
novació.

Disposicions finals

Primera. Modificació del text refós de la Llei 4/1985
Es modifica l’apartat 5 de l’article 36 del text refós de la Llei 4/1985, del 29 

de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2002, del 24 de desembre, que resta redactat de la manera següent:

«5. El règim d’autoritzacions relatiu a les societats participades per les entitats 
del sector públic de la Generalitat que tenen la condició de centre CERCA o per la 
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats es regeix per la seva normativa 
específica.»

Segona. Modificació de la Llei 21/2005
Es modifica, amb efectes de l’1 de gener de 2023, l’apartat 2 de l’article 14 de 

la Llei 21/2005, del 29 de desembre, de mesures financeres, que resta redactat de la 
manera següent:

«2. Són objecte de deducció, a més dels donatius a què fa referència l’apartat 1, 
els que es facin a favor de les universitats catalanes, dels instituts universitaris, d’al-
tres centres de recerca integrats o adscrits a universitats catalanes i dels centres de 
recerca promoguts per la Generalitat o en què hi participa i que tinguin per objecte 
el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. 
En aquest cas, l’import de la deducció és del 25% de les quantitats donades, amb el 
límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.»

Cinquena. Modificació del text refós de la Llei de patrimoni  
de la Generalitat de Catalunya
S’afegeix una disposició addicional, la tercera, al Text refós de la Llei de patri-

moni de la Generalitat de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2002, del 24 de 
desembre, amb el text següent:

«Els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector pú-
blic, als efectes del que estableixen els articles 13 i 14, poden determinar la concur-
rència de raons que justifiquen l’adquisició, per mitjà de qualsevol títol, de locals, 
immobles o drets reals, o la disposició com a part arrendatària, ocupant o usuària, 
pel sistema de contractació directa, si el bé és en un parc cientificotecnològic uni-
versitari o interuniversitari, en el seu àmbit d’influència o, en general, en un entorn 
on s’acompleixen activitats de recerca, desenvolupament i innovació. L’entitat con-
tractant ha de fer referència, en l’expedient corresponent, a aquesta disposició per a 
justificar l’existència del supòsit habilitant per a l’ús del procediment d’adquisició i 
contractació directa en atenció a les peculiaritats dels béns.

[abans DA tretzena] Disposició Final X. Deslegalització
El Govern pot modificar, per decret, els preceptes dels articles 59 i 68.1.
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[abans l’art. 64.5] Disposició Final bis
El departament competent en matèria de salut ha de desenvolupar les normatives 

i regulacions adequades i necessàries per a planificar, desplegar i avaluar l’impacte 
de l’estratègia en recerca i innovació en salut.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2022
La secretària de la Comissió, Helena Bayo Delgado; la presidenta de la Comis-

sió, Anna Erra i Solà

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

Article 1. Objecte

Apartat 1
Esmena 3
GP de VOX en Cataluña (11)
De supressió en el punt 1a l’article 1

«1. Aquesta Llei té per objecte proveir els diferents agents del sistema d’R+-
D+I de Catalunya del marc legal i dels instruments que contribueixin a l’impuls de 
la ciència que s’hi fa i de l’avenç del coneixement que s’hi genera, a l’efecte de po-
tenciar-hi la recerca d’alt nivell i consolidar-ne la internacionalització.»

Apartat 2
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
De supressió

«De tot el text de l’apartat 2»

Esmena 5
GP de VOX en Cataluña (12)
De supressió i addició en el punt 2 a l’article 1.

«2. La Llei situa, com a element nuclear, la generació de coneixement com a 
valor intrínsec i fonament de la recerca, que ha de conduir a la transmissió dels re-
sultats a la societat, amb impacte sobre tots els seus àmbits, com a garantia d’inno-
vació, sostenibilitat industrialització, competitivitat, cohesió social, progrés i equi-
libri territorial, amb visió estratègica i acció de país.»

Article 2. Finalitats

Apartat 1
Lletra a
Esmena 7
GP de VOX en Cataluña (14)
De supressió del subpunt a a l’article 2.1

«Supressió de la lletra a)»

Lletra i)
Esmena 20
GP de VOX en Cataluña (15)
De modificació i supressió al subpunt i a l’article 2.1

«i) L’avenç progressiu cap a un model d’inversió en recerca i desenvolupament 
amb components públics i privats proporcionals i comparables als dels països més 
avançats de l’entorn científic de referència per a Catalunya, models d’èxit de la resta 
d’Espanya i del món, amb consens i planificació estratègica.»
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Lletra l)
Esmena 23
GP Socialistes i Units per Avançar (16)
De modificació de la lletra l) de l’apartat 1 de l’article 2

«l) La participació activa de la ciutadania i de les organitzacions de la societat 
civil en matèria de recerca i innovació, el reconeixement social de la ciència a través 
de la formació científica de la societat, així com la divulgació científica i tecnològi-
ca, i el reconeixement de l’activitat innovadora i empresarial.»

Addició de noves lletres
Esmena 30
GP de VOX en Cataluña (13)
D’addició de sub-punt n bis en el punt 1 l’article 2.

«n bis) La consideració de la ciència i la investigació com a elements impres-
cindibles per desenvolupar processos d’industrialització a Catalunya, adaptats a 
les noves tendències productives i empresarials en matèria de R+D+I i tecnologia.»

Apartat 2
Esmena 33
GP Socialistes i Units per Avançar (9)
De modificació del punt 2 de l’article 2 que passa a ser la nova lletra e) de 
l’apartat 1 de l’article 2

«e) El desenvolupament dels avenços socials a través del coneixement assolint 
més i millor benestar social per a la ciutadania, especialment, per les persones més 
vulnerables, així com millor qualitat de vida.»

Esmena 34
GP de VOX en Cataluña (16)
De supressió d’una part de l’article 2.2

«2. Les polítiques públiques de la Generalitat en matèria d’R+D+I han de poten-
ciar que els avenços en el coneixement arribin a la societat, amb la més alta rendibi-
litat social, especialment als grups i sectors més desfavorits, i contribueixin al ben-
estar de les persones, la competitivitat de les empreses, la millora del tercer sector 
social, i l’eficàcia de les administracions i altres institucions públiques; i enforteixi 
la projecció internacional de Catalunya i de la recerca que s’hi efectua.»

Apartat 3
Esmena 35
GP de VOX en Cataluña (17)
De supressió de l’article 2.3 i 2.4

«3. El Govern de la Generalitat ha de promoure la paritat de dones i homes en 
tots els àmbits del sistema català de ciència i la incorporació de la perspectiva de 
gènere com una categoria transversal de la producció de coneixement; i ha d’inclou-
re el compromís d’una recerca inclusiva i transformadora des de la perspectiva de la 
discapacitat i de transformació social, que ha de ser una constant en totes les políti-
ques públiques de la Generalitat.

4. El Govern de la Generalitat ha de preservar, incrementar i difondre el patrimo-
ni científic, cultural i lingüístic de Catalunya, i la seva projecció exterior en àmbits 
internacionals d’interès estratègic.»
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Article 3. Sistema d’R+D+I de Catalunya

Apartat 4
Esmena 49
GP Socialistes i Units per Avançar (29)
De supressió

«De l’apartat 4 de l’article 3»

Apartat 5
Esmena 51
GP de VOX en Cataluña (18)
De supressió d’una part de l’article 3.5

«5. El sistema d’R+D+I de Catalunya s’integra en l’espai europeu del coneixe-
ment. Els conceptes, les definicions i les classificacions pròpies de l’activitat d’R+-
D+I i de les persones i els col·lectius que treballen al servei de la ciència, establertes 
i emprades a la Unió Europea, són aplicables al sistema d’R+D+I de Catalunya.»

Article 4. Agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya

Esmena 52
GP d’En Comú Podem (12)
D’addició al títol article 4

Agents de recerca i transferència del sistema d’R+D+I de Catalunya

Apartat 1
Esmena 55
GP Socialistes i Units per Avançar (32)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 4

«4.1. A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren agents del sistema de recerca i inno-
vació de Catalunya aquells que, amb seu a Catalunya, i sens perjudici de la seva 
naturalesa jurídica, desenvolupen recerca rellevant i d’impacte, transmissió del co-
neixement, avaluació, valorització, innovació i difusió, i que per la seva missió i fun-
cions conformen el conjunt d’agents sobre els quals la Generalitat, en el marc de la 
seva competència en matèria de recerca i innovació, desenvolupa polítiques pròpies 
que defineixen i configuren les característiques del sistema.»

Apartat 2
Esmena 56
GP Socialistes i Units per Avançar (33)
De modificació de part de l’apartat 2 de l’article 4

«4.2. Els agents del sistema de recerca i innovació de Catalunya són els següents: 
[...]»

Lletra c)
Esmena 59
GP d’En Comú Podem (13)
De supressió de la lletra c) l’article 4.2.

«c) La resta d’instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la Ge-
neralitat que no tinguin reconeguda la condició de centre CERCA, així com dispo-
sitius assistencials intensius en R+D+I del sistema de salut públic de Catalunya (hos-
pitals, centres de primària, centres de salut mental, sociosanitaris, etc.). Els hospitals 
universitaris, els altres hospitals intensius en R+D+I del sistema de salut de Catalu-
nya i els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat.»
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Esmena 62
GP de VOX en Cataluña (19)
De supressió i addició del sub-punt c en el punt 2 a l’article 4.

«c) Els hospitals universitaris, els altres hospitals intensius en R+D+I del sistema 
de salut de Catalunya i els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic 
de la Generalitat. La resta d’instituts de recerca i innovació en salut del sector pú-
blic de la Generalitat de Catalunya que no tinguin reconeguda la condició de centre 
CERCA, així com els dispositius assistencials intensius en R+D+I del sistema de sa-
lut pública de Catalunya.»

Lletra e)
Esmena 63
GP Socialistes i Units per Avançar (37)
De modificació de la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 4.

«4.2 e) Les infraestructures científic-tecnològiques ubicades a Catalunya, depen-
dents del sector públic:»

Addició de noves lletres
Esmena 65
GP d’En Comú Podem (14)
D’addició d’un nou punt a l’article 4.2.

«f) L’anella científica de Catalunya.»

Article 5. Altres agents del sistema d’R+D+I de Catalunya

Apartat 2
Addició de noves lletres
Esmena 88
GP de VOX en Cataluña (20)
D’addició de subpunt l bis en el punt 2 a l’article 5.

«l bis) Els ens locals i territorials relatius als ajuntaments, consells comarcals i 
diputacions provincials.»

Article 6. Principis ordenadors

Apartat 1
Lletra g)
Esmena 92
GP de VOX en Cataluña (21)
De supressió d’una part del subpunt b, g i h a l’article 6.1

«b) La competitivitat i la internacionalització.
g) La garantia de la igualtat de homes i dones en la carrera científica, i la incor-

poració de la perspectiva de gènere en totes les dimensions de la R+D+I.
h) La prevenció, eliminació i correcció de tota forma de discriminació, directa o 

indirecta, per raó de l’origen, la nacionalitat, el sexe, el gènere, l’orientació sexual, la 
raça, la religió, la discapacitat, o d’altres tipus de condició social o personal.»

Lletra g)
Esmena 95
GP Socialistes i Units per Avançar (55)
De modificació de la lletra g) de l’apartat 1 de l’article 6.

«g) La igualtat d’oportunitats entre homes i dones en la carrera científica, i la 
incorporació de la perspectiva de gènere en totes les dimensions de la recerca i la 
innovació.»
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Addició de noves lletres
Esmena 100
GP de VOX en Cataluña (22)
D’addició de sub-punt m bis en el punt 1 a l’article 6.

«m bis) La vinculació de l’activitat dels agents del sistema d’R+D+I de Catalu-
nya, amb la legislació, les estratègies i la planificació vigent relatives a processos 
d’industrialització i diversificació econòmica.»

Article 7. Interès general de la recerca, el desenvolupament,  
la transferència i la innovació

Apartat 1
Esmena 110
GP de VOX en Cataluña (23)
De modificació i addició en el punt 1a l’article 7.

«1) La recerca, el desenvolupament, la transferència i la innovació són conside-
rades activitats prioritàries i d’interès general, amb efectes sobre la industrialització 
de Catalunya, tota l’activitat econòmica i l’avenç de la societat del coneixement.»

Apartat 2
Esmena 112
GP de VOX en Cataluña (24)
De modificació i addició en el punt 2 a l’article 7.

«2) L’Administració de la Generalitat ha de promoure i aprovar els mecanismes 
jurídics i econòmics necessaris per tal que els agents de recerca del sector públic 
i privat del sistema d’R+D+I de Catalunya puguin desenvolupar les seves funcions 
sense impediments legals o administratius, i d’acord amb els principis de màxima 
transparència i autonomia, gestió professional i retiment de comptes, potenciant el 
coneixement com a motor econòmic i social de Catalunya.»

Títol 1. L’ordenació del sistema d’R+D+I de Catalunya

Article 9. La planificació

Apartat 3
Esmena 117
GP de VOX en Cataluña (25)
De modificació i addició en el punt 3 l’article 9

Els grans eixos vertebradors de la planificació estratègica en R+D+I s’han de 
presentar per a la seva anàlisi i debat al Consell per a la Recerca i la Innovació de 
Catalunya (CORICAT) previst a l’article 14 i a la Direcció General d’Indústria de la 
Generalitat de Catalunya. Així mateix, dins dels grans eixos vertebradors de planifi-
cació estratègica en R+D+I, cal contemplar disposicions específiques relacionades 
amb polítiques d’impuls i de potenciació de la indústria a Catalunya.

Com a instruments de planificació es poden desenvolupar plans estratègics sec-
torials, que abordin problemàtiques concretes d’un o més sectors, que seran presen-
tats a la CIRI pels departaments que desenvolupin polítiques en recerca i innovació 
del respectiu àmbit sectorial, per al seu informe amb caràcter previ a la seva apro-
vació pel Govern.
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Article 10. El finançament

Addició de nous apartats
Esmena 125
GP d’En Comú Podem (25)
D’addició d’un nou punt a l’article 10

«3. El Govern ha de garantir l’accés al sistema d’R+D+I de nous investigadors 
i investigadores i preveure criteris amb perspectiva de gènere i equitat territorial.»

Esmena 126
GP de VOX en Cataluña (26)
D’addició del punto 3 bis a l’article 10

«3 bis) Per reduir incertesa en els agents implicats i augmentar els nivells d’efi-
ciència i eficàcia del sistema d’R+D+I, la Generalitat de Catalunya ha d’assegurar 
que el finançament públic d’aquest sistema no estigui subjecte a elements volàtils 
relacionats amb la conjuntura econòmica o consideracions de caràcter electoral.»

Esmena 127
GP de VOX en Cataluña (27)
D’addició del punt 4 bis a l’article 10

«4 bis) El finançament públic del sistema de R+D+I a Catalunya es regeix sota el 
principi d’equilibri territorial. D’aquesta manera, cap localització del territori ad-
ministratiu de Catalunya no patirà infrafinançament o discriminació pressupostària 
en la matèria que afecta aquesta llei. Així, l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya ha de compatibilitzar els principis de qualitat i eficiència competitiva amb el 
principi d’equilibri territorial dins del finançament del sistema d’R+D+I.»

Esmena 128
GP de VOX en Cataluña (28)
D’addició del punt 5 bis a l’article 10

«5 bis) Les entitats competents a què fa referència l’article 10.2 de la present llei, 
hauran d’elaborar i publicar anualment, de manera prèvia a la convocatòria d’ad-
judicació de fons en matèria de recerca universitària, el plec de criteris d’assignació 
dels mateixos dins de la estratègia de finançament del sistema R+D+I de Catalunya. 
Així mateix, aquest plec ha de fer referència explícita a la diferenciació de criteris 
d’adjudicació entre els centres CERCA i els Grups de Recerca de Catalunya (SGR).»

Article 11. L’avaluació sistèmica

Apartat 1
Esmena 131
GP de VOX en Cataluña (29)
De supressió d’una part de l’article 11.1

«1. L’Administració de la Generalitat, mitjançant la CIRI, ha de promoure ava-
luacions de caràcter periòdic del sistema d’R+D+I de Catalunya, amb l’objectiu de 
garantir el grau de qualitat exigible, i efectuar les adaptacions necessàries per man-
tenir i incrementar la seva competitivitat internacional, tot respectant el règim espe-
cífic d’avaluacions que aquesta Llei estableix per als centres CERCA, o, si és el cas, 
dels que s’aprovin en el marc dels plans i programes específics en R+D+I.»

Addició de nous apartats
Esmena 135
GP d’En Comú Podem (28)
D’addició d’un punt 4 a l’article 11

«4. Les avaluacions han de garantir els mecanismes per eliminar els biaixos de 
gènere i determinarà els efectes de l’avaluació a la carrera professional horitzontal, 
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la formació, la provisió de llocs de treball i la percepció de les retribucions comple-
mentaries.»

Esmena 137
GP de VOX en Cataluña (30)
D’addició del punt 3 bis a l’article 11

«3 bis) L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha de promoure avalua-
cions d’impacte del sistema de R+D+I a diferents sectors de la societat. Específica-
ment, la Generalitat de Catalunya ha d’elaborar mitjançant la col·laboració de la 
Direcció General d’Indústria, la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innova-
ció (CIRI) i el Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya (Coricat), una 
anàlisi anual de l’impacte de les polítiques públiques relatives al sistema de R+-
D+I a la indústria de Catalunya.»

Títol 2. La governança i coordinació del sistema d’R+D+I de Catalunya

Article 13. La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI)

Apartat 5
Esmena 150
GP de VOX en Cataluña (31)
De supressió i addició del punt 5 a l’article 13

«5. Integren la CIRI un representant de cadascun dels àmbits sectorials en ma-
tèria d’universitats, recerca, economia, indústria, salut, alimentació, educació, agri-
cultura, cultura, igualtat, oceanografia, medi marí, ramaderia, pesca i aqüicultura, 
territori, medi ambient, gestió forestal, polítiques digitals, administració pública, 
treball, i afers socials, amb rang orgànic mínim de director general, designats pel 
conseller o consellera titular de la matèria. També hi podran tenir representació, si 
és el cas, altres departaments de la Generalitat de Catalunya amb implicació pres-
supostària en recerca i innovació. La composició total de la CIRI ha de respectar el 
principi de paritat de dones i homes. capacitat, mèrit i professionalitat. La composi-
ció total de la CIRI ha de respectar el principi de neutralitat partidista i la imparcia-
litat política. La composició total de la CIRI inclourà representants que no tinguin 
relació directa amb cap formació política representada al Parlament de Catalunya.»

Article 14. El Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya 
(CORICAT)

Apartat 1
Esmena 154
GP de VOX en Cataluña (38)
De supressió d’una part a l’article 14.1

«1. Es crea el Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya (CORICAT) 
com a òrgan consultiu d’alt nivell de reflexió, debat i assessorament en R+D+I, en les 
grans decisions estratègiques de país, a mitjà i a llarg termini; i com a instrument de 
participació de la comunitat científica i de la societat en la definició de les polítiques 
públiques en R+D+I.»

Apartat 2
Lletra b)
Esmena 157
GP de VOX en Cataluña (39)
De supressió d’una part del subpunt b a l’article 14.2

«b) Conèixer i debatre sobre les línies estratègiques de país en R+D+I i proposar 
els instruments més adequats i els recursos necessaris.»
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Addició de noves lletres
Esmena 163
GP de VOX en Cataluña (32)
D’addició de un sub-punt e bis en el punt 2 a l’article 14.

«e bis) Assessorar els agents d’execució i finançament de la recerca del sistema 
R+D+I de Catalunya, en la promoció i consolidació de bones pràctiques en l’àmbit 
de la recerca, així com l’anàlisi i la prevenció de conflictes d’integritat dins del àm-
bit de la investigació.»

Esmena 164
GP de VOX en Cataluña (33)
D’addició del sub-punt f bis en el punt 2 a l’article 14.

«f bis) Elaborar protocols i recomanacions per protegir l’objecció de consciència 
per a tot el personal al servei de la ciència a què fa referència el títol 3 d’aquesta llei, 
de manera que es protegeixi el dret a dissentir de pràctiques científiques que puguin 
resultar immorals i/ o inadequades per a la consciència de professionals del sector.»

Apartat 3
Esmena 168
GP de VOX en Cataluña (40)
De modificació i supressió a l’article 14.3

«3. El CORICAT està integrat per un president o presidenta i un màxim de quin-
ze membres, nomenats pel Govern, a proposta del conseller o consellera del depar-
tament competent en matèria de recerca i universitats, d’acord amb la CIRI, elegits 
d’entre acadèmics i investigadors reconeguts, personalitats expertes en sistemes de 
recerca i innovació i en polítiques públiques en R+D+I de països de referència, per-
sones o entitats finançadores de la recerca i representants de la societat civil, espe-
cialment d’àmbits destacats de la innovació vinculada al progrés empresarial. El 
nomenament és per un període de quatre anys, renovable per un segon període de 
quatre anys. La composició total del CORICAT ha de respectar el principi de paritat 
de dones i homes. capacitat, mèrit i professionalitat.»

Títol 3. Les persones al servei de la ciència

Article 16. Polítiques públiques de la Generalitat

Apartat 1
Lletra f )
Esmena 190
GP de VOX en Cataluña (34)
De modificació i addició en el sub-punt f del punt 1 a l’article 16.

«f) L’adopció d’accions per garantir un desenvolupament professional del per-
sonal investigador respectuós amb la maternitat, la paternitat, la criança i la conci-
liació de la vida personal, familiar i professional. L’Administració de la Generalitat 
de Catalunya té la responsabilitat d’introduir la perspectiva de família a tota polí-
tica pública relativa al personal investigador del sistema R+D+I del sector públic. 
A més, aquesta introducció implica posar al centre d’aquesta política pública les 
necessitats familiars de tot el personal esmentat al títol tercer de la present llei.»

Addició de noves lletres
Esmena 193
GP de VOX en Cataluña (35)
D’addició de un sub-punt g bis en el punt 1 a l’article 16.

«g bis) La millora de la taxa de reposició del personal investigador dels agents 
del sistema d’R+D+I de Catalunya previstos a l’article 4 d’aquesta llei.»
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Esmena 194
GP de VOX en Cataluña (36)
D’addició del sub-punt i bis en el punt 1 a l’article 16.

«i bis) La retenció i la captació de talent investigador i científic espanyol que ac-
tualment resideix a l’estranger.»

Esmena 195
GP de VOX en Cataluña (41)
D’addició del sub-punto h bis en el punt 1 a l’article 16.

«h bis) La convergència progressiva amb els estàndards salarials europeus del 
personal al servei de la ciència a què fa referència el títol 3 d’aquesta llei.»

Article 17. Criteris d’actuació

Esmena 200
GP de VOX en Cataluña (42)
De supressió d’una part dels subpunts a, b, i d a l’article 17.1

«a) Facilitar al personal investigador l’accés a les infraestructures i als mitjans 
de què disposin, que siguin necessaris per al desenvolupament de la recerca, i tre-
ballar per aconseguir-ho, si és el cas, mitjançant la subscripció dels corresponents 
acords, aliances i convenis, amb altres institucions o agents del sistema d’R+D+I de 
Catalunya per a la compartició d’infraestructures i mitjans. Cal procurar, a més, un 
aprofitament òptim dels recursos econòmics i un accés adequat al màxim nombre de 
personal investigador possible. Quan comporti l’accés a dades s’atendrà la normativa 
aplicable en matèria de protecció de dades personals. El desenvolupament de l’acti-
vitat de recerca en l’àmbit dels centres i serveis sanitaris ha de garantir la dignitat i 
els drets dels pacients, el consentiment lliure i informat, la protecció de la seva inti-
mitat i l’autonomia en la presa de decisions, així com el tractament de les dades de 
salut, de conformitat amb la normativa sanitària i altra normativa aplicable. També 
ha de de garantir les consideracions ètiques en el tractament dels éssers humans i els 
animals en la pràctica investigadora. Així mateix, ha de vetllar per la incorporació 
de la perspectiva de gènere en els protocols de treball, en els dissenys de recerca i 
en les enquestes, i promoure i posar en valor les investigacions sobre patologies que 
afecten principalment les dones.

b) Garantir uns procediments de selecció i contractació de personal investigador 
oberts i internacionalment comparables, que facilitin i potenciïn la generació, atrac-
ció i retenció de talent, d’acord amb el seu marc legal d’aplicació.

d) Vetllar per la perspectiva de la igualtat de gènere en la direcció i el lideratge 
i en la pràctica de la recerca, i també en la dimensió dels seus continguts; així com 
el respecte a la diversitat des de totes les vessants.»

Article 19. Mobilitat

Addició de nous apartats
Esmena 213
GP d’En Comú Podem (47)
D’addició d’un punt 3 bis) a l’article 19.

«3 bis) Els convenis d’adscripció no suposen contraprestació econòmica per cap 
de les parts excepte en el supòsit de complements de direcció, del personal de la Ins-
titució ICREA i en l’explotació de la propietat intel·lectual o industrial.»
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Article 20. Col·laboració, assistència, administració i suport tècnic  
en R+D+I

Addició de nous apartats
Esmena 216
GP de VOX en Cataluña (37)
D’addició de un punt 7 bis a l’article 20.

«7 bis) La Generalitat de Catalunya considera el personal no investigador i do-
cent, fonamental per al funcionament correcte del sistema d’R+D+I de Catalunya. 
Així, l’Administració de la Generalitat de Catalunya és responsable de vetllar per la 
millora de les condicions de treball del personal esmentat.»

Títol 4. Els agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya

Capítol 1. Universitats

Secció 1. Disposicions generals

Article 22. Missió en l’àmbit de la recerca

Esmena 224
GP de VOX en Cataluña (43)
D’addició del punt 2 a l’article 22

«2. Les universitats són institucions essencials per al progrés humanístic, cientí-
fic i tecnològic de Catalunya, i constitueixen una base investigadora clau en tots els 
àmbits del coneixement.»

Secció 2. El personal amb funcions en R+D+I

Article 24. Personal acadèmic de recerca

Apartat 1
Esmena 234
GP Socialistes i Units per Avançar (104)
De supressió de l’apartat 1 de l’article 24.

«1. El personal acadèmic de recerca, que, d’acord amb la Llei d’universitats de 
Catalunya, està integrat pel personal docent i investigador i pel personal investigador 
amb títol de doctor, es considera, a l’efecte d’aquesta Llei, personal investigador.»

Apartat 2
Addició de nous apartats
Esmena 237
GP de VOX en Cataluña (44)
D’addició d’un nou punt 4 bis a l’article 24

«4bis. Les universitats públiques hauran d’assegurar la llibertat, la pluralitat i la 
neutralitat ideològica de tot el personal investigador en el desenvolupament de llur 
activitat científica. Així, el dret a l’autonomia universitària no pot contravenir el dret 
a la llibertat de càtedra, d’expressió i de recerca de les persones que conformen els 
agents del sistema R+D+I explícits al títol 3 d’aquesta llei.»

Article 25. Personal investigador en formació

Apartat 3
Esmena 241
GP de VOX en Cataluña (45)
De supressió d’una part a l’article 25.3

«3. L’activitat investigadora que es du a terme en el marc de la formació doctoral 
constitueix un dels components fonamentals en la investigació bàsica del país. El 



BOPC 448
5 de desembre de 2022

3.01.01. Projectes de llei 87 

departament competent en matèria de recerca i universitats i les universitats han de 
promoure l’increment en qualitat i impacte de les tesis doctorals, afavorir la mobili-
tat nacional i internacional del talent, i la realització de tesis en l’àmbit de les empre-
ses, i de les administracions públiques, com a agents actius del sistema d’R+D+I.»

Article 26. Adscripció de personal docent i investigador

Apartat 1
Esmena 242
GP d’En Comú Podem (49)
De modificació de l’article 26.1

«1. El personal docent i investigador, funcionari i contractat de les universitats 
públiques que, mitjançant un conveni d’adscripció, desenvolupi tasques de director 
o directora d’un centre CERCA, de la ICREA, d’altres centres de recerca, d’instal·la-
cions científiques, d’infraestructures i parcs científics i tecnològics, i de programes 
i projectes científics i tecnològics, així com tasques de recerca científica i tècnica, 
desenvolupament tecnològic, transmissió, intercanvi i difusió del coneixement, en 
un altre agent de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya, pot percebre, mentre 
desenvolupa aquesta activitat, una compensació, d’acord amb l’article 72 de la Llei 
d’universitats de Catalunya, que ha de ser abonada per la universitat i acordada en 
el marc del conveni d’adscripció que subscrigui amb l’agent respectiu, que ha de 
compensar la universitat. L’activitat del personal docent i investigador adscrit es 
considera una activitat de recerca desenvolupada en el marc del règim de dedicació 
que tingui atribuït a la universitat pública, sens perjudici del règim d’imputació dels 
resultats de la recerca que s’acordi en el conveni d’adscripció.»

Secció 4. Pla estratègic universitari en recerca d’excel·lència

Esmena 261
GP d’En Comú Podem (52)
De modificació del títol de la Secció 4 del Títol 4 Capítol 1.

«Secció 4. Pla estratègic universitari en recerca i transferència d’excel·lència»

Article 32. Objecte i característiques generals

Apartat 1
Esmena 262
GP d’En Comú Podem (53)
De modificació de l’article 32.1

«1. L’estratègia universitària en recerca d’excel·lència s’efectua per qualsevol dels 
mitjans de què disposen l’Administració de la Generalitat i les universitats. De ma-
nera específica es du a terme mitjançant el Pla estratègic universitari en recerca, la 
transferència de tecnologia i la transferència de coneixement d’excel·lència, que té 
per objectiu reconèixer, promoure i consolidar la recerca i transferència d’excel·lèn-
cia a les universitats, en qualsevol àmbit científic, i fomentar la generació de conei-
xement d’impacte, la seva transferència i la seva valorització.»

Apartat 2
Esmena 265
GP de VOX en Cataluña (46)
D’addició en el punt 2 a l’article 32

«2) El Pla reconeix l’esforç, la implicació i la voluntat institucional de la univer-
sitat per potenciar significativament la internacionalització i la qualitat de la recerca 
que efectuen els departaments, els instituts de recerca propis i els centres adscrits 
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amb activitat de recerca, així com la seva interconnexió transferència de coneixe-
ment, i col·laboració científica interna i externa, al més gran abast.»

Apartat 7
Lletra b)
Esmena 268
GP Socialistes i Units per Avançar (119)
De modificació de la lletra b) de l’apartat 7 de l’article 32.

«b) Accedir als recursos que, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i els 
requisits de la convocatòria, ofereixi el Pla, mitjançant l’AGAUR.»

Addició de nous apartats
Esmena 269
GP d’En Comú Podem (55)
D’addició d’un punt 8 a l’article 32

«8. En l’assignació de recursos del pla es tindrà en compte de forma especial les 
universitats no metropolitanes per tal d’afavorir el principi d’equilibri territorial.»

Article 33. Avaluació externa

Apartat 2
Esmena 272
GP de VOX en Cataluña (47)
De supressió d’una part a l’article 33.2

«2. AQU Catalunya ha d’aprovar uns indicadors objectius, coneguts, mesurables 
i internacionalment homologables per a la valoració/avaluació dels departaments, tot 
incorporant la perspectiva de gènere. En la valoració/avaluació d’instituts de recerca 
propis i de centres adscrits amb activitat de recerca, ha de seguir els paràmetres ha-
bituals en avaluacions de centres de característiques similars a escala internacional. 
La valoració/avaluació d’AQU Catalunya pot correspondre a la Comissió d’Avalu-
ació de la Recerca o qualsevol altra comissió creada per AQU d’acord amb el seu 
marc legal.»

Addició de nous apartats
Esmena 273
GP de VOX en Cataluña (48)
D’addició del punt 4 bis a l’article 33.

«4 bis. L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha de complementar les 
valoracions/avaluacions a què fa referència l’article 33.1 d’aquesta llei, amb estudis 
avaluatius elaborats per entitats privades que no pertanyin al cos organitzatiu de la 
Generalitat de Catalunya.»

Article 34. La credencial de departament excel·lent en recerca

Esmena 276
GP de VOX en Cataluña (49)
De supressió d’una part a l’article 34

«L’atorgament de la credencial de departament excel·lent en recerca comporta, 
per part de la universitat i del seu departament, garantir que la recerca impacti qua-
litativament sobre la docència i el compromís de treballar per a la millora de l’activi-
tat docent en tots els àmbits, i reforçar l’impacte de la recerca sobre la transferència i 
la innovació, seguint els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’ONU i 
la normativa vigent en matèria d’igualtat de gènere.»
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Article 37. Finançament de les universitats públiques

Apartat 1
Esmena 280
GP d’En Comú Podem (61)
De modificació de l’article 37.1

«1. La universitat pública amb departaments, instituts propis o centres adscrits 
amb activitat de recerca, que hagin obtingut una credencial, pot disposar de finan-
çament complementari d’acord amb l’article 118.1.b) de la Llei d’universitats de Ca-
talunya, mitjançant contracte programa per un període de cinc anys, en el marc dels 
objectius per a la intensificació de la recerca i la transferència dels seus resultats, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. Es destinarà un mínim del 60% del 
pressupost destinat recerca.»

Article 44. Règim d’autonomia

Addició de nous apartats
Esmena 302
GP d’En Comú Podem (64)
D’addició d’un punt 5 bis) a l’article 44.

«5 bis. Els investigadors dels Centres CERCA s’adscriuen obligatòriament a una 
de les universitats que formen part de llurs òrgans i estructura. La relació entre els 
centres CERCA i les universitats es basarà en el principi de col·laboració i reconei-
xement mutu de la seva autonomia, d’acord amb el que estableix la Llei.»

Article 52. Personal investigador amb funcions de direcció

Esmena 319
GP Socialistes i Units per Avançar (134)
De modificació del títol i de l’apartat 1 de l’article 52.

«Article 52. Personal investigador amb funcions de direcció
1. Els directors o directores dels centres CERCA i de la ICREA, i el seu perso-

nal investigador amb funcions de direcció en l’àmbit científic d’equips humans, ins-
tal·lacions i infraestructures, parcs científics i tecnològics, i de programes i projectes 
científics i tecnològics, no tenen la consideració d’alts càrrecs als efectes de la Llei 
13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei 
de la Generalitat, i se’ls aplica la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibili-
tats, del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, amb les adaptacions 
que en matèria d’incompatibilitats del personal investigador s’estableixen a la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, incompatibilitats del personal al servei de les adminis-
tracions públiques, i a la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació.»

Article 63. Recerca

Apartat 2
Esmena 343
GP d’En Comú Podem (69)
De modificació de l’article 63.2

«2. Els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat 
són entitats vertebradores de la recerca, de manera coordinada amb els hospitals,  
i actuen com agents gestors i potenciadors de la recerca.

Els centres CERCA de l’àmbit de la salut vinculats als hospitals universitaris, 
juntament amb altres instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya són entitats vertebradores de la recerca, de manera coor-
dinada amb els diferents dispositius assistencials (hospitals, centres primària, cen-
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tre salut mental, sociosanitaris…), i actuen com agents gestors i catalitzadors de la 
recerca i la innovació.»

Esmena 345
GP Socialistes i Units per Avançar (148)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 63.

«63.2. Els centres CERCA de l’àmbit de la salut vinculats als hospitals universi-
taris, juntament amb altres instituts de recerca i innovació en salut del sector públic 
de la Generalitat de Catalunya són entitats vertebradores de la recerca, de manera 
coordinada amb els diferents dispositius assistencials (hospitals, centres primària, 
centre salut mental, sociosanitaris…), i actuen com agents promotors, impulsors, 
gestors i catalitzadors de la recerca i la innovació.»

Apartat 3
Esmena 349
GP de VOX en Cataluña (50)
De supressió d’una part a l’article 63.3

«3. Son part destacada de la missió dels hospitals, atès el seu alt valor social i 
de millora de la qualitat de vida de les persones i els seus efectes econòmics, el co-
neixement sobre els determinants ambientals i socials, els fonaments biològics de 
la patologia humana, la recerca en malalties d’alta prevalença i malalties minori-
tàries, la recerca clínica, epidemiològica, en salut pública i el desenvolupament de 
noves teràpies i vacunes, considerant en tot moment l’abordatge de les diferències 
de gènere i sexe, i d’altres línies d’investigació recollides en els plans estratègics de 
recerca i innovació en salut vigents en cada moment, així com el desenvolupament 
de solucions tecnològiques preventives, diagnòstiques i de tractament vinculades a 
la promoció de la salut, la prevenció de malalties i la implementació de la medicina 
personalitzada. La recerca en l’àmbit sanitari requereix l’activitat assistencial dels 
professionals sanitaris.»

Article 64. Polítiques públiques de recerca en salut

Apartat 1
Esmena 365
GP Socialistes i Units per Avançar (156)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 64.

«64.1. L’Administració de la Generalitat en general, i especialment el Depar-
tament amb competències en matèria de salut, ha de mantenir i reforçar les políti-
ques d’impuls del talent i d’incorporació de personal investigador, tècnic i gestor als 
centres CERCA de l’àmbit de la salut adscrits a hospitals universitaris, a la resta 
d’instituts de recerca i innovació i als diferents dispositius assistencials. De manera 
conjunta, cal desenvolupar una gestió adequada dels professionals sanitaris i altres 
recursos humans amb dedicació a la recerca que en maximitzi la capacitat científica 
i tècnica i faciliti la formació, la mobilitat i la intensificació en recerca i innovació.»

Apartat 2
Esmena 366
GP d’En Comú Podem (75)
De modificació del l’article 64.2

«2. Els centres CERCA vinculats als hospitals universitaris, els instituts de recer-
ca i innovació, i els diferents dispositius assistencials Els hospitals universitaris, els 
altres hospitals intensius en R+D+I del sistema de salut de Catalunya i els instituts 
de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat han de dur a terme 
una planificació estratègica dels recursos humans dedicats a activitats d’R+D+I de 
què disposen, amb la finalitat de garantir la major participació possible dels profes-
sionals i la generació d’un impacte màxim sobre l’acció investigadora.»
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Esmena 368
GP Socialistes i Units per Avançar (157)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 64.

«64.2. Els centres CERCA vinculats als hospitals universitaris, els instituts de 
recerca i innovació i els diferents dispositius assistencials han de dur a terme una 
planificació estratègica dels recursos humans dedicats a activitats de recerca i inno-
vació de què disposen, amb la finalitat de garantir la major participació possible dels 
professionals i la generació d’un impacte màxim sobre l’acció investigadora.»

Apartat 3
Esmena 369
GP d’En Comú Podem (76)
De modificació del l’article 64.3

«3. Les polítiques públiques de la Generalitat i especialment les del departament 
competent en matèria salut, relatives als recursos humans dedicats a la recerca dels 
hospitals universitaris, els altres hospitals intensius en R+D+I del sistema de salut de 
Catalunya i els instituts de recerca i innovació dels centres CERCA, dels instituts de 
recerca i innovació, i dels diferents dispositius assistencials en salut del sector pú-
blic de la Generalitat, han d’incloure, dins del marc legal aplicable, la tutorització, 
l’avaluació continuada, la formació contínua per competències, els reconeixements, 
els incentius i la supervisió orientada a la millora, entre d’altres.»

Esmena 371
GP Socialistes i Units per Avançar (158)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 64.

«64.3. Les polítiques públiques de la Generalitat en general, i especialment el 
Departament amb matèria de salut, relatives als recursos humans dedicats a la re-
cerca i la innovació dels centres CERCA, dels instituts de recerca i innovació i dels 
diferents dispositius assistencials, han d’incloure, dins del marc legal aplicable, la 
tutorització, l’avaluació continuada, la formació contínua per competències, els re-
coneixements, els incentius i la supervisió orientada a la millora, entre d’altres.»

Apartat 4
Esmena 372
GP d’En Comú Podem (77)
De modificació del l’article 64.4

«4. L’Administració de la Generalitat, i especialment el Departament compe-
tent en matèria de salut, els centres CERCA vinculats als hospitals universitaris, els 
instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat, i els di-
ferents dispositius assistencials del sistema de salut de Catalunya els hospitals uni-
versitaris, els altres hospitals intensius en R+D+I del sistema de salut de Catalunya i 
els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat han de 
facilitar la mobilitat del personal investigador, tècnic i gestor per afavorir el desen-
volupament de la seva activitat en altres agents de recerca o de suport a la recerca 
del sistema d’R+D+I de Catalunya, i la cooperació professional amb altres àmbits 
de coneixement, en el marc legal aplicable. De la mateixa manera han d’impulsar i 
aplicar polítiques específiques d’enfortiment institucional, de coneixement d’excel-
lència, de suport a infraestructures científiques i tècniques i de foment i impuls de 
la innovació en salut, mitjançant els instruments corresponents, així com d’incorpo-
ració de la perspectiva de gènere en la recerca en salut.»

Esmena 374
GP Socialistes i Units per Avançar (159)
De modificació de l’apartat 4 de l’article 64.

«64.4. L’Administració de la Generalitat, en general, i especialment el Departa-
ment amb matèria de salut, els centres CERCA vinculats als hospitals universitaris, 
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els instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la Generalitat i els di-
ferents dispositius assistencials del sistema de salut de Catalunya han de facilitar la 
mobilitat del personal investigador, tècnic i gestor per afavorir el desenvolupament 
de la seva activitat en altres agents de recerca o de suport a la recerca del sistema 
de recerca i innovació de Catalunya, i la cooperació professional amb altres àmbits 
de coneixement, en el marc legal aplicable. De la mateixa manera han d’impulsar i 
aplicar polítiques específiques d’enfortiment institucional, de coneixement d’excel-
lència, de suport a infraestructures científiques i tècniques i de foment i impuls de 
la innovació en salut, mitjançant els instruments corresponents, així com d’incorpo-
ració de la perspectiva de gènere en la recerca en salut.»

Esmena 375
GP de VOX en Cataluña (51)
De supressió d’una part a l’article 64.4

«4. L’Administració de la Generalitat, els hospitals universitaris, els altres hos-
pitals intensius en R+D+I del sistema de salut de Catalunya i els instituts de recerca 
i innovació en salut del sector públic de la Generalitat han de facilitar la mobilitat 
del personal investigador, tècnic i gestor per afavorir el desenvolupament de la seva 
activitat en altres agents de recerca o de suport a la recerca del sistema d’R+D+I de 
Catalunya, i la cooperació professional amb altres àmbits de coneixement, en el 
marc legal aplicable. De la mateixa manera han d’impulsar i aplicar polítiques es-
pecífiques d’enfortiment institucional, de coneixement d’excel·lència, de suport a in-
fraestructures científiques i tècniques i de foment i impuls de la innovació en salut, 
mitjançant els instruments corresponents, així com d’incorporació de la perspectiva 
de gènere en la recerca en salut.»

Capítol 5. Infraestructures cientificotècniques singulars del sector públic 
de la Generalitat

Article 65. Infraestructures científiques singulars

Apartat 4
Esmena 379
GP de VOX en Cataluña (52)
De supressió d’una part a l’article 65.4

«4. L’Administració de la Generalitat ha de promoure la cooperació i la coordi-
nació entre totes les infraestructures de recerca situades a Catalunya, sens perjudici 
de llur titularitat, en especial les incorporades al Mapa d’Infraestructures cientí-
fic-tècniques singulars, així com ha de fomentar la col·laboració amb infraestructu-
res de recerca internacionals i la participació en xarxes d’infraestructures i en els or-
ganismes internacionals vinculats, per tal d’optimitzar el seu funcionament i posar a 
l’abast dels investigadors i investigadores del país, de l’àmbit públic i privat, tots els 
recursos necessaris per garantir la màxima competitivitat a escala internacional.»

Apartat 5
Esmena 381
GP de VOX en Cataluña (53)
D’addició a l’article 65.5

«5. L’Administració de la Generalitat, mitjançant els departaments competents 
en matèria de recerca i universitats i d’innovació ha de promoure la compartició, 
la cooperació i la coordinació dels agents de recerca del sector públic del sistema 
d’R+D+I de Catalunya, amb altres agents d’R+D+I ubicats a Catalunya i a la resta 
d’Espanya de manera especialment integradora amb els centres del Consell Supe-
rior d’Investigacions Cien tífiques (CSIC) i els Centres d’Investigació Biomèdica en 
Xarxa (CIBER), entre altres, així com també amb els agents internacionals, impul-
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sant la recerca interdisciplinària, la participació en xarxes i plataformes nacionals, 
europees i internacionals i l’atracció de centres de referència nacionals i internacio-
nals en R+D+I que aportin competitivitat al sistema d’R+D+I de Catalunya, mitjan-
çant l’establiment d’aliances estratègiques i altres formes de partenariat i col·labora-
ció que es puguin establir.»

Article 66. Polítiques públiques de la Generalitat

Apartat 1
Esmena 382
GP de VOX en Cataluña (54)
De supressió d’una part a l’article 66.1

«1. El Govern ha de prioritzar les infraestructures cientificotècniques singulars 
del sector públic de la Generalitat en els àmbits de recerca necessaris per a la comu-
nitat científica i que comportin internacionalment un avantatge estratègic o compe-
titiu per a Catalunya.»

Article 70. Centres tecnològics

Apartats 4 i 5
Esmena 395
GP de VOX en Cataluña (55)
De modificació i supressió a l’article 70.4

«4. L’Administració de la Generalitat, i els agents de recerca del sistema d’R+-
D+I de Catalunya, col·laboren amb els centres tecnològics per potenciar el valor de 
la recerca, el coneixement, la transferència, la valorització, la internacionalització la 
interacció amb la recerca de la resta d’Espanya i del món i l’accés a fonts de finan-
çament públic i privat.»

Article 71. Empreses intensives en R+D+I situades a Catalunya

Apartat 1
Esmena 398
GP de VOX en Cataluña (56)
De modificació i supressió a l’article 71.1

«1. Les empreses innovadores són agents impulsors dels sistema d’R+D+I de 
Catalunya, com a regió país de base industrial, dinàmic, emprenedor i inclusiu, es-
pecialment en les estratègies públiques de competitivitat i creixement econòmic.»

Addició de nous apartats
Esmena 399
GP de VOX en Cataluña (57)
D’addició del punto 4 bis en el artículo 71

«4 bis) L’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departa-
ment competent en matèria d’indústria i la participació de la resta de departaments 
que desenvolupen polítiques en recerca i innovació, han d’introduir a la seva plani-
ficació mesures anuals específiques directes de suport a empreses del sector privat 
per a incentivar la seva inversió en R+D+I.»
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Títol 6. Les agències de suport i finançament del sistema d’R+D+I  
de Catalunya

Article 72. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Apartat 3
Lletra c)
Esmena 401
GP de VOX en Cataluña (59)
De supressió d’una part del subpunt c a l’article 72.3

«c) L’actuació de l’AGAUR s’ha de regir per criteris d’eficiència, simplificació, 
agilitat, ètica, sostenibilitat, perspectiva de gènere, així com per criteris socials i 
mediambientals, d’impacte de l’activitat desenvolupada i d’obtenció de resultats.»

Esmena 402
GP de VOX en Cataluña (58)
De modificació i addició de subpunto c en el punto 2 del artículo 72.

«c) L’actuació de l’AGAUR s’ha de regir per criteris d’eficiència, simplificació, 
agilitat, ètica, equilibri territorial, sostenibilitat, perspectiva de gènere, així com per 
criteris socials i mediambientals, d’impacte de l’activitat desenvolupada i d’obtenció 
de resultats.»

Títol 7. Promoció i transmissió dels resultats de la recerca

Article 75. Transferència i transmissió del coneixement

Apartat 1
Esmena 407
GP de VOX en Cataluña (60)
De supressió d’una part a l’article 75.1

«1. La transmissió activa del coneixement a la societat, a través de les activitats 
científiques i del seu desenvolupament, és una important funció d’interès social per 
part dels agents del sistema d’R+D+I de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a la 
competitivitat del sector econòmic, empresarial, social i cultural; a l’acompliment 
dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’ONU, locals, nacionals i 
globals; a la millora del sector públic; al respecte als drets humans i a l’increment 
de la qualitat de vida.»

Addició de nous apartats
Esmena 415
GP d’En Comú Podem (81)
D’addició d’un punt 3 bis a l’article 75.

«3 bis. Per garantir aquesta massa crítica a les universitats no metropolitanes el 
Govern establirà un pla específic per la incentivació de la transferència de coneixe-
ment en aquestes zones, per tal de fer efectiu l’equilibri territorial.»

Article 77. Cultura, educació científica i capacitat innovadora

Apartat 1
Esmena 424
GP de VOX en Cataluña (61)
De supressió d’una part a l’article 77.1

«1. L’Administració de la Generalitat, mitjançant els departaments competents 
en matèria de recerca i universitats i d’educació i, si escau, amb la participació de la 
resta de departaments representats a la CIRI, ha de fomentar les vocacions investi-
gadores i emprenedores, promoure la cultura i l’educació científica en tots els seus 
àmbits, així com la capacitat innovadora en tots els nivells del sistema educatiu i en 
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les activitats de formació, amb l’objectiu, entre d’altres, de corregir amb accions po-
sitives la bretxa de gènere, així com vetllar pels col·lectius infrarepresentats com el 
de persones amb discapacitat; i contribuir a la capacitat i implicació de la ciutadania 
en la participació activa en aquests àmbits.»

Article 78. Informació i transmissió del coneixement

Apartat 1
Esmena 432
GP de VOX en Cataluña (62)
De supressió de l’article 78.1 i del subpunt c a l’article 78.3

«1. L’Administració de la Generalitat ha de formular una política pròpia de cièn-
cia oberta relativa als agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sec-
tor públic de la Generalitat, que sigui compatible i assimilable a la dels països més 
avançats, d’acord amb els rànkings internacionals vigents en cada moment, i en tots 
els àmbits de progrés del coneixement.

c) La publicació de dades de forma normalitzada, seguint protocols d’interopera-
bilitat i emprant identificadors internacionals.»

Article 79. Aplicació del dret privat a determinats contractes

Esmena 438
GP de VOX en Cataluña (63)
De supressió d’una part del subpunt c i de tot el subpunt d de l’article 79.2, així 
com de tot l’article 79.3

«– Quan resulti procedent per la naturalesa i les característiques del dret o de la 
transmissió, segons la normativa vigent, com és el cas de les llicències de ple dret o 
de les llicències obligatòries.

d) Contractes de prestació de serveis de recerca i assistència tècnica amb entitats 
públiques i privades, per al desenvolupament de treballs de caràcter científic i tècnic 
o per al desenvolupament d’ensenyaments d’especialització o activitats específiques 
de formació. No obstant l’anterior, si l’entitat receptora del servei és una entitat del 
sector públic subjecte a la normativa de contractes del sector públic, aquesta s’haurà 
d’ajustar a les prescripcions d’aquesta normativa per a la tramitació i formalització 
del contracte.

3. La transmissió a tercers de drets sobre els resultats de l’activitat de recerca, 
bé sigui per a la cessió de la titularitat d’una patent, per a la concessió de llicències 
d’explotació o per a les transmissions i contractes relatius a la propietat intel·lectual, 
es regirà pel dret privat, i s’ha d’efectuar mitjançant una contraprestació que es cor-
respongui al seu valor de mercat.»

Títol 8. Internacionalització i acció exterior en R+D+I

Article 80. Internacionalització

Esmena 445
GP de VOX en Cataluña (64)
De supressió de l’article 80

«Supressió de l’article 80»
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Article 81. Comunitat investigadora a l’exterior

Apartat 2
Esmena 449
GP de VOX en Cataluña (65)
De supressió de l’article 81.2

«Supressió de l’apartat 2»

Article 82. Promoció científica a l’exterior

Esmena 450
GP de VOX en Cataluña (66)
De supressió de l’article 82

«Supressió de l’article 82»

Capítol 2. Consell del Mecenatge en R+D+I de Catalunya

Article 88. Creació, naturalesa i composició

Esmena 465
GP de VOX en Cataluña (67)
De supressió

«Supressió dels articles 88, 89 i 90»

Títol 10. El Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-
CAT)

Article 91. Finalitat i Naturalesa

Esmena 470
GP de VOX en Cataluña (68)
De supressió

«Supressió dels articles 91, 92, 93 i 94»

Disposicions addicionals

Segona. Participació privada

Esmena 476
GP de VOX en Cataluña (69)
De supressió d’una part de la disposició addicional segona.

Segona. Participació privada
«La participació de persones físiques o jurídiques privades en l’òrgan de govern 

col·legiat dels agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic 
de la Generalitat que adoptin la forma jurídica de fundació o consorci requereix una 
aportació per part de la persona física o jurídica participant, de caràcter econòmic 
o patrimonial, o bé en valor afegit amb aportació de coneixement, que contribueixi 
a les finalitats de l’entitat.»
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Disposicions finals

Tercera. Constitució del CORICAT i del Consell de Mecenatge en R+D+I 
de Catalunya

Esmena 508
GP de VOX en Cataluña (70)
De supressió d’una part de la disposició final tercera.

«Tercera. Constitució del CORICAT i del Consell de Mecenatge en R+D+I de 
Catalunya.

En el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, s’han 
d’haver constituït el CORICAT i el Consell de Mecenatge en R+D+I de Catalunya.»

Addició de noves disposicions finals
Esmena 512
GP Socialistes i Units per Avançar (218)
D’addició d’una nova Disposició Final.

«Disposició Final Sisena. Regulació del personal investigador
El departament competent en matèria de recerca i universitats, en el període d’un 

any haurà de regular la carrera professional i el regim jurídic aplicable al personal 
investigador i tècnic, que es contempla en aquesta llei i que forma part dels organis-
mes públics d’investigació de la Generalitat de Catalunya.»

Esmena 513
GP Socialistes i Units per Avançar (219)
D’addició d’una nova Disposició Final.

«Disposició Final Setena. Programa específic d’impuls de la recerca
El departament competent en matèria de recerca i universitat, crearà en el ter-

mini de 6 mesos un programa específic amb finançament adreçat als departaments 
amb credencial amb l’objectiu que les universitats potenciïn i impulsin línies de re-
cerca de futur.»

Exposició de motius

Paràgrafs 6 a 14
Esmena 515
GP de VOX en Cataluña (3)
De supressió del sisè fins al novè paràgraf de l’exposició de motius (6 a 14)

El paper de científics i tècnics en la construcció nacional i en la història de Cata-
lunya no ha estat pas marginal. Per no remuntar-nos a l’època medieval, en què Ra-
mon Llull i Arnau de Vilanova figuren entre els primers a usar la llengua pròpia i no 
només el llatí en textos científics, cal referir-se breument als temps posteriors, al que 
s’ha denominat revolució científica. Des de mitjan segle xvii, estudiosos catalans 
participen de les xarxes de comunicació entre estudiosos europeus del que llavors es 
coneix com a república de les lletres. Un moment estel·lar d’aquesta sociabilitat ci-
entífica es produeix justament a l’entorn de la Guerra de Successió Espanyola, quan, 
entre 1705 i 1711, Barcelona esdevé cort del rei Carles III Habsburg i, a les tertúlies 
de rebotiga d’alguns apotecaris, com Jaume Salvador, s’apleguen metges, militars, 
apote caris i cirurgians de tots els exèrcits aliats. La dissort de 1714 no va posar fi a 
aquests contactes, al contrari, els va enriquir amb els represos amb les institucions 
franceses com demostra la correspondència de Joan Salvador i Riera amb Antoine 
de Jussieu sobre botànica, zoologia i tecnologia pesquera i el viatge que compartiren 
tots dos naturalistes per Espanya i Portugal, i Tomàs Cerdà (Tarragona, 1715 - Forlì, 
Estats Pontificis, 1791), que va ser renovador dels ensenyaments científics a la Uni-
versitat de Cervera en àmbits com les matemàtiques, la física i l’astronomia.

Fascicle tercer
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També cal significar la fundació de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 
el 1700, successora d’una agrupació d’estudiosos de la literatura i de la història, que 
va tenir un paper rellevant, després de la clausura de la Universitat de Barcelona.

La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, constituïda el 1764 com a 
societat literària privada amb el nom de Conferencia Physycomatematica Experi-
mental, l’Acadèmia Medico pràctica, fundada el 1770, o el Col·legi de Cirurgia de 
Barcelona, el 1760, precursors de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia, varen servir 
per a la difusió dels nous corrents científics provinents de la Il·lustració mitjançant 
les seves «juntes literàries», veritables eines de difusió del coneixement tant entre 
estudiants com cap a un públic més general. Personatges com els metges i cirurgians 
Pere Virgili i Bellver (1699-1776), fundador i director de diversos col·legis de cirur-
gia i renovador de la medicina, o Antoni de Gimbernat (1734-1816), conegut princi-
palment per la seva contribució a la descripció de l’anatomia del canal inguinal i a 
la tècnica de reparació de l’hèrnia crural, varen impulsar aquesta activitat.

A finals del segle XVIII, la Junta de Comerç creava tot un seguit d’escoles tèc-
niques (nàutica, comerç, economia, política, química, física, maquinària, matemàti-
ques, botànica i agricultura, dibuix, idiomes) que es van mantenir en funcionament 
fins a mitjan segle xix, quan van constituir el fonament de la nova Escola Industrial, 
inaugurada el 1851). Personatges com Francesc Carbonell i Bravo (1768-1837), in-
troductor de nous avenços científics en farmàcia i química; Antoni Cibat i Arnautó 
(1770-1812, amb la física experimental i pioner en els estudis i reglamentacions en 
salut pública; Francesc Santponç i Roca (1756-1821), desenvolupador de màquines 
de vapor; Francesc Salvà i Campillo (1751-1828), pioner de la telegrafia elèctrica, o 
la intensa activitat científica d’Antoni de Martí i Franquès (1750-1832), que va ser 
el primer a determinar acuradament la composició de l’aire i que va resoldre defi-
nitivament el dilema sobre la diferenciació sexual de les plantes, varen ser figures 
destacades reconegudes internacionalment i varen representar una època de certa 
esplendor de la ciència a Catalunya, que no va tenir continuïtat pels esdeveniments 
històrics posteriors.

Al llarg del segle xix es fan paleses dues característiques dels científics i tècnics 
catalans que han mantingut una notable continuïtat. En primer lloc, l’esforç per estar 
al dia dels progressos de la recerca al món i per difondre’ls a l’entorn més proper, fet 
constatable a través de les referències a fonts internacionals que apareixen en molts 
treballs de científics i tècnics que han contribuït a assentar les bases de l’estat ac-
tual de la nostra ciència i la nostra tecnologia. En segon lloc, l’esforç per aclimatar 
a la realitat catalana la ciència i la tècnica universals, assolint-ne els coneixements i 
maldant per aplicar-los i fer-los fructificar. Pensem en el gasogen de Jaume Arbós, 
en els Ictíneos de Monturiol, en la xarxa telefònica dirigida per Esteve Terradas o 
en el test miocinètic d’Emili Mira. Científics i tècnics catalans han desenvolupat una 
part important de la seva activitat responent en cada moment a les demandes de la 
societat del seu temps, que, en ocasions, han esdevingut un factor determinant de la 
seva carrera. És el cas, per exemple, dels problemes de la vinya i el vi per a Marià de 
la Pau Graells, Ramon de Manjarrés o Frederic Trèmols; els de la indústria química 
emergent per a Francesc Novellas, o els de la sanitat pública per a Jaume Ferran o 
Ramon Turró. En el cas del pensament filosòfic, la figura més destacada és Jaume 
Balmes i Urpià que, entre altres treballs, fa una anàlisi del conflicte que generava la 
industrialització del país amb llurs canvis socials.

D’aquest esforç conjunt neix, bé que parcialment, una iniciativa que va fer ger-
minar Santiago Ramón y Cajal en la seva etapa barcelonina i que va liderar pos-
teriorment des de Madrid: la Junta per a l’Ampliació d’Estudis i Investigacions Ci-
entífiques (JAE), creada el 1907 i presidida pel Premi Nobel de Medicina. La seva 
influència en l’intercanvi científic i la millora i modernització de la recerca i del 
coneixement en connexió amb Europa fou important. La Guerra Civil determinà la 
seva dissolució el 1938 i la creació, el novembre de 1939, del Consejo Superior de In-
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vestigaciones Científicas (CSIC), on s’aplegaren tots els instituts de la JAE. A pesar 
que el CSIC fou creat com a reacció antagònica a l’esperit de la JAE, els anys, els 
seus centres i les persones investigadores que els han liderat, han acabat construint 
una realitat de progrés científic i de col·laboració estreta amb la ciència catalana.

A partir del darrer quart del segle xix i els primers anys del xx, va emergir l’ano-
menada generació de savis, uns científics del tot homologables als seus col·legues 
d’altres països, com foren el físic i meteoròleg Eduard Fontserè, l’astrònom Josep 
Comas i Solà, el matemàtic Paulí Castells, el químic i pedagog Josep Estalella, el 
fisiòleg August Pi i Sunyer, el geòleg Marià Faura, el químic Enric Moles, el físic, 
matemàtic i enginyer Esteve Terradas, el botànic Pius Font i Quer, l’egiptòleg Edu-
ard Toda o el psicòleg Emili Mira. Cal destacar en aquest període la creació de la 
Institució Bernat Metge (1922 fins a l’actualitat), en la qual col·laboraren estretament 
personalitats políticament tan distanciades com Francesc Cambó (finançador), Joan 
Estelrich (ideòleg) i Carles Riba (ànima filològica). Aquest darrer (Barcelona, 1893-
1959) va començar a publicar traduccions al català de Virgili Maró el 1911 i d’Ho-
mer, el 1919. Tots tres van concebre la Col·lecció dels Clàssics Grecs i Llatins de la 
Fundació Bernat Metge com una autèntica infraestructura intel·lectual de país, que 
permetia comparar la llengua i la cultura catalanes a la francesa, l’alemanya, la ita-
liana o l’anglesa, i configurar la lectura i debat sobre els grans textos clàssics com a 
mirall de contemporaneïtat i de progrés científic i social. Tot i que la Guerra Civil 
(1936-1939) va truncar les carreres de molts membres d’aquesta generació i les dels 
seus deixebles, en molts casos uns i altres les van prosseguir i renovar a l’exili; en 
algunes ocasions, amb carreres remarcables en altres països, com les dels metges 
Francesc Duran Reynals i Jaume Pi-Sunyer, la del botànic Josep Cuatrecasas als 
Estats Units, les de l’arqueòleg i antropòleg Pere Bosch Gimpera, els metges Josep 
Puche o Albert Folch i Pi a Mèxic, les d’August Pi i Sunyer i altres fisiòlegs de la 
seva escola com Rossend Carrasco i Formiguera a Veneçuela, o la del traumatòleg 
Josep Trueta, a Gran Bretanya. També convé recordar la figura del gran matemàtic 
Lluís Santaló i Sors (Girona, 1911 - Buenos Aires, 2001), expert en geometria in-
tegral, que va viure l’exili, la docència universitària i l’impacte de la seva obra des 
de l’Argentina. Pitjor sort varen tenir molts dels que van romandre al país i van ser 
víctimes d’un veritable exili interior, com en el cas del botànic Pius Font i Quer, el 
metge Leandre Cervera, el químic Enric Moles o el farmacèutic, director del La-
boratori Municipal de Barcelona, Pere González. Lamentablement, el trauma de la 
Guerra Civil no va afectar només les persones, sinó encara més el projecte català 
d’organitzar una recerca científica i tècnica autònoma, quan tot just estava comen-
çant a esbossar-se. Val la pena recordar, per exemple, que el juny de 1936 Francesc 
Duran Reynals havia retornat a Barcelona des dels Estats Units, on era investigador 
a l’Institut Rockefeller de Nova York, per posar en marxa un projectat Institut Servet 
de Recerca sobre el càncer i que, pocs mesos després, havia de demanar novament 
acollida en aquell centre nord-americà. També són destacables els treballs en català 
de les ciències bíbliques impulsades per l’IEC.

Posteriorment, a partir dels anys cinquanta i seixanta, es van produir experièn-
cies remarcables, vinculades als canvis en el context internacional, com la de Ferran 
Sunyer i Balaguer, que va desenvolupar la seva trajectòria gairebé al marge de les 
institucions però amb gran projecció internacional, o la de Ramon Margalef, ecòleg 
que ja havia assolit prestigi i repercussió internacional abans d’esdevenir, el 1967, el 
primer catedràtic d’ecologia de l’Estat espanyol.

Tot i les dificultats que han hagut de superar les dones científiques al llarg de la 
història, cal destacar i reconèixer, en nom de totes, les metgesses Martina Castells 
Ballespí, nascuda a Lleida el 1852, que fou la primera dona que assolí un doctorat a 
Espanya (Madrid, 1882); Dolors Aleu Riera (Barcelona, 1857-1913), que fou la pri-
mera dona llicenciada en Medicina de l’Estat espanyol i la segona doctora; Elena 
Maseres i Ribera, nascuda a Vila-seca el 1853, que fou la primera dona matriculada 
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a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona el curs 1872-1873; Trinitat 
Sais i Platja, nascuda a la Bisbal d’Empordà el 1878, que destacà per la seva tasca 
divulgadora dels coneixements científics; la botànica Montserrat Garriga Cabrero, 
que, tot i haver nascut a Cuba el 1865 amb el nom de Maria Caridad, adoptà més 
tard el nom de Montserrat, i visqué a Catalunya on va ser reconeguda com a eminent 
botànica i va desenvolupar la tasca metòdica d’herboritzar diverses plantes d’arreu 
de Catalunya; la naturalista Margarida Comas i Camps, nascuda a Alaior el 1892, 
que fou biòloga i pedagoga, i la seva activitat com a investigadora ha quedat reco-
llida en el Butlletí de la Societat Espanyola de Ciències Naturals; i Maria Assump-
ció Català i Poch, nascuda a Barcelona el 1925, que fou una destacada matemàtica i 
astrònoma. Actualment du el seu nom el telescopi ubicat al Centre d’Observació de 
l’Univers al Parc Astronòmic Montsec.

Paràgraf 1 i 2
Esmena 516
GP de VOX en Cataluña (1)
De supressió del primer paràgraf i part del segon paràgraf de l’exposició de 
motius (1 i 2)

La Llei de la ciència de Catalunya és la primera llei del Parlament de Catalunya 
dictada en l’àmbit de la recerca i el coneixement, i s’aprova amb la missió i l’ambi-
ció de consolidar Catalunya com a pol internacional de referència, situat entre els 
millors d’Europa. El Parlament de Catalunya, per aquesta Llei, posiciona de manera 
permanent l’R+D+I entre les prioritats polítiques, socials i econòmiques del país.

La Llei de la ciència de Catalunya té la missió de definir i consolidar el model 
propi del sistema d’R+D+I de Catalunya, que ha rebut el reconeixement internacio-
nal i ha obtingut resultats molt notables; també té la finalitat de proveir-lo de les 
eines jurídiques i econòmiques necessàries per fer front als nous reptes globals, i de 
contribuir al fet que els agents del sistema d’R+D+I de Catalunya puguin configurar 
un espai destacat dins de la comunitat científica internacional.

Paràgraf 3
Esmena 521
GP de VOX en Cataluña (2)
De supressió d’una part del tercer paràgraf de l’exposició de motius (3)

Per la seva voluntat d’ajudar a la generació de coneixement propi, i aplicat a la 
resolució de problemes socials i ambientals actuals, la Llei també pretén ser un ele-
ment rellevant en l’estratègia catalana per assolir els objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) de l’ONU.

Paràgraf 16
Esmena 524
GP de VOX en Cataluña (4)
De supressió del setzè paràgraf de l’exposició de motius (16)

Cal destacar també el paper clau desenvolupat per les universitats. La Universitat 
de Barcelona, des de la seva creació, l’any 1450, ha estat un focus de vida intel·lec-
tual i científica, amb vincles permanents amb Europa, que va actuar durant gairebé 
tres segles amb el progrés propi d’una institució singular en la capital d’un país, tot 
i que fou suprimida del 1715 fins al 1837. Durant la Segona República Española, de 
1931 a 1939, la Universitat de Barcelona gaudí d’un estatut d’autonomia, amb el nom 
d’Universitat Autònoma de Barcelona, que no va arribar a desenvolupar-se plena-
ment per la suspensió del règim d’autonomia d’octubre de 1934 a febrer de 1936 i 
posteriorment per l’esclat de la Guerra Civil de 1936-1939 i les seves conseqüències. 
El 1968 es va fundar una nova Universitat Autònoma de Barcelona, que és la que 
actualment porta aquest nom, i que va assolir ràpidament un alt prestigi i va esdeve-
nir un centre de referència en el panorama científic català i europeu. La Universitat 
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Politècnica de Catalunya, hereva de l’Escola d’Arquitectura creada el 1875 i de les 
antigues escoles de la Junta de Comerç i de l’Escola Industrial, que les va succeir 
com a resposta a les necessitats de la indústria catalana, ha contribuït amb la seva 
configuració actual, des de 1968, a fomentar la qualitat i l’excel·lència tecnològica 
i científica de Catalunya. Posteriorment, i per acció del Govern de la Generalitat, 
el mapa universitari públic català ha rebut un important impuls amb la creació de 
la Universitat Pompeu Fabra (1990), la Universitat de Girona (1991), la Universitat 
de Lleida (1991) i la Universitat Rovira i Virgili (1991), creades algunes recollint la 
tradició històrica dels Estudis Generals, en particular en el cas de la Universitat de 
Lleida, que havia estat la primera universitat de Catalunya i dels territoris de la Co-
rona d’Aragó (1300). També hem de considerar les aportacions científiques, bàsiques 
i de transferència que han fet des de la seva fundació la Universitat Oberta de Cata-
lunya (1995), la Universitat Ramon Llull (1991), la Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya (1997), la Universitat Internacional de Catalunya (1997) i la 
Universitat Abat Oliba CEU (2003); totes elles reconegudes i integrades al sistema 
universitari de Catalunya.

Paràgrafs 20, 21 i 22
Esmena 527
GP de VOX en Cataluña (5)
De supressió del vintè, vint-i-unè i vint-i-dosè paràgraf de l’exposició de motius 
(20 a 22)

Catalunya, amb una dimensió equiparable a països i regions que actualment són 
líders en recerca i competitivitat, i situada en un lloc geoestratègic, ha de competir 
en talent i creativitat en un entorn global, i posar en valor les seves aportacions a 
l’avenç del coneixement, per poder assolir en els pròxims anys una integració sòlida 
del seu sistema d’R+D+I com a factor tractor en el context internacional. L’aposta 
institucional prioritària per la recerca ha estat una constant en els darrers 20 anys, i 
ha trobat el seu màxim exponent en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innova-
ció (PNRI), signat el 21 d’octubre de 2008, amb un ampli suport per part de totes 
les institucions, els grups polítics i els agents implicats. Els signants i adherits al 
PNRI van assumir la missió conjunta de fer de Catalunya un país capdavanter en re-
cerca i innovació, amb la finalitat de proporcionar al mateix país i als agents que en 
formen part les capacitats per fer front als reptes, i per aprofitar les oportunitats que 
li han de proporcionar els nivells de prosperitat i de benestar adequats i una socie-
tat que visqui dins d’uns límits ambientals sostenibles. La Llei de la ciència de Ca-
talunya recull i articula una part significativa dels objectius i compromisos assolits 
en el PNRI, i contribueix al desenvolupament del Pacte Nacional per a la Indústria 
(PNI, 2017), especialment en l’emprenedoria de base tecnològica, impulsant el sis-
tema català d’empreses emergents i millorant la capacitat disruptiva de la indústria 
4.0, essencial per a la internacionalització i la innovació. Cal incrementar la base 
d’empreses innovadores i la seva dimensió global, i millorar la connexió entre el sis-
tema de coneixement i el de la seva aplicació.

Aquesta Llei s’inspira en les propostes de la UE relatives al Programa marc de 
Recerca i innovació (Horitzó Europa), creat pel Reglament (UE) 2021/695, del Par-
lament Europeu i del Consell de 28 d’abril de 2021, i també poua de les conclusions 
del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) aprovat per Acord 
del Govern 77/2020, de 9 de juny. Les nacions amb millors índexs de progrés so-
cial i desenvolupament econòmic són les que fan una aposta clara per avançar en la 
societat del coneixement. El PN@SC posa de manifest que Catalunya, per dimen-
sió, per desenvolupament econòmic i per valors socials, ha de participar en aquesta 
tendència que consolida una societat justa, culta, cívica, oberta, competitiva, i de-
mocràtica, en una societat del coneixement que genera i aprofita les seves innova-
cions, avenços científics i nivell formatiu de la ciutadania, a la vegada que respon 



BOPC 448
5 de desembre de 2022

3.01.01. Projectes de llei 102

als desafiaments globals en salut, medi ambient, igualtat, envelliment i benestar. 
Una societat cohesionada, pròspera, equitativament educada, saludable i sostenible, 
construeix el seu futur des dels més alts estàndards de qualitat que proporciona la 
creació de coneixement propi per a les generacions actuals i futures.

Aquesta Llei desenvolupa l’article 158 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
(EAC), que reconeix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de re-
cerca científica i tècnica, amb relació als centres i les estructures de recerca de la 
Generalitat i als projectes que aquesta finança. També s’empara en l’article 172 de 
l’EAC relatiu a les universitats; en els capítols 2 i 3 del títol V de l’EAC relatius a 
l’acció exterior de la Generalitat; i en l’article 203 de l’EAC sobre les competències 
financeres de la Generalitat, entre altres competències estatutàries, atesa la dimen-
sió global de la ciència.

Paràgraf 27
Esmena 529
GP de VOX en Cataluña (6)
De supressió del vint-i-setè paràgraf de l’exposició de motius (27)

El prestigi internacional de Catalunya en l’àmbit científic constitueix el principal 
factor d’atracció de talent en tots els estadis de la formació, consolidació i retenció 
d’investigadors i investigadores, i, per la seva dimensió, aquest prestigi descansa en 
bona mesura en els agents de recerca i altres agents del sistema d’R+D+I de Cata-
lunya. Per això, calen polítiques públiques que tinguin com a objectiu incrementar i 
conservar aquest talent. En tota la producció científica i tecnològica es vetllarà per 
l’optimització de la visibilitat internacional del sistema d’R+D+I de Catalunya.

Paràgraf 28
Esmena 530
GP de VOX en Cataluña (7)
De supressió i addició d’una part del vint-i-vuitè paràgraf de l’exposició de motius 
(28)

Finalment, s’ha de fer notar que la Llei de la ciència de Catalunya no proposa un 
contingut regulatori exhaustiu, atès que els diferents agents del sistema d’R+D+I de 
Catalunya ja disposen de la seva pròpia normativa, tot i que inclou el règim jurídic 
aplicable als centres CERCA i la ICREA, fins ara disgregat i necessitat d’un text 
legal que el sistematitzi i consolidi. La llei catalana parteix d’una tasca anterior, de 
molts anys, de concurrència i compartició d’objectius comuns entre diferents ins-
titucions del país en les polítiques sobre ciència i innovació, que han resultat clau 
per poder crear i mantenir un sistema d’èxit i que seran essencials per corregir-ne 
les mancances i millorar-lo. La Llei ambiciona continuar avançant, i és amb aques-
ta voluntat que s’hi incorporen principis, objectius programàtics i línies d’actuació, 
que garanteixin polítiques públiques de suport a l’activitat dels investigadors i in-
vestigadores i a la iniciativa emprenedora innovadora, amb l’objectiu de contribuir 
a l’expansió de la ciència i la innovació catalana al món. Una part destacable de la 
Llei està dedicada a les polítiques que el Parlament vol impulsar o mantenir, amb la 
convicció que la ciència no necessita normes estanques, sinó marcs d’actuació que 
puguin evolucionar i adaptar-se a les necessitats canviants. Fer de Catalunya una so-
cietat oberta i basada en el coneixement requereix aliances i compromís polític; es-
tabilitat i un finançament adequat i sostingut; internacionalització desenvolupament 
de relacions amb la resta d’Espanya i en l’àmbit internacional, cooperació entre els 
diferents agents del sistema i la implicació de tota la ciutadania. Com ja remarcava 
Prat de la Riba: «Sense ciència original, en un país, no hi ha indústria original; sen-
se indústria original, no hi ha vida econòmica independent.» La ciència, que és la 
base de la revolució del coneixement, aporta també benestar i progrés a la societat.
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Paràgraf 41
Esmena 537
GP de VOX en Cataluña (8)
De supressió del paràgraf quaranta-unè de l’exposició de motius (41)

L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar, juntament amb els agents de 
recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic de la Generalitat, un 
model propi de gestió de la innovació i la transferència, i models específics adap-
tats a les característiques dels diferents agents que ha de posar en valor les diferents 
estructures de transferència i innovació existents, i potenciar la compartició i agre-
gació tant de les mateixes estructures com del personal especialitzat en patents, ges-
tors de contractes i experts en declaració d’invencions; ha de promoure la cultura 
en tots els seus àmbits i l’educació científica, així com la capacitat innovadora, en 
tots els nivells del sistema educatiu i en les activitats de formació, amb l’objectiu de 
corregir amb accions positives la bretxa de gènere i les vocacions investigadores i 
emprenedores d’altres col·lectius infrarepresentats, com el de persones amb discapa-
citat, i contribuir a la capacitat i implicació de la ciutadania en la participació activa 
en aquests àmbits; finalment ha de formular una política pròpia de ciència oberta re-
lativa als agents de recerca del seu sector públic, que sigui compatible i assimilable 
a la dels països més avançats.

Paràgraf 42
Esmena 538
GP de VOX en Cataluña (9)
De supressió del quaranta-dosè paràgraf de l’exposició de motius (42)

El títol 8 està dedicat a la internacionalització i a l’acció exterior en R+D+I. El 
sistema d’R+D+I de Catalunya s’incardina en l’àmbit comunitari europeu i es vincu-
la amb altres organismes i institucions internacionals en R+D+I, en l’àmbit de com-
petència de la Generalitat. Correspon al Govern la promoció científica a l’exterior i 
l’impuls de programes estratègics de captació de talent investigador internacional.

Paràgraf 44
Esmena 540
GP de VOX en Cataluña (10)
De supressió del quaranta-quatrè paràgraf de l’exposició de motius (44)

El títol 10 de la Llei es destina al Comitè per a la Integritat de la Recerca a Ca-
talunya (CIR-CAT) que és l’òrgan col·legiat que té la finalitat d’assessorar els agents 
d’execució i finançament de la recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya, en la 
promoció i la consolidació de bones pràctiques en l’àmbit de la recerca, així com 
l’anàlisi i la prevenció de conflictes d’integritat de la recerca. Es determinen la seva 
composició i funcions, i el seu règim jurídic i de funcionament. El CIR-CAT és fruit 
de la iniciativa pionera que ha suposat l’aprovació per Acord del Govern 118/2018, 
de 23 d’octubre, del Programa per a la integritat de la recerca a Catalunya. La Llei 
consolida el CIR-CAT atesa a rellevància de les seves funcions i el reconeixement 
assolit.

Projecte de llei de la ciència de Catalunya

Esmena 543
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del títol

«Projecte de llei de la ciència i la innovació de Catalunya»
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Proposició de llei per a garantir els drets de les persones 
consumidores en matèria de titularitzacions hipotecàries i creditícies
202-00053/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 07.12.2022 al 21.12.2022).
Finiment del termini: 22.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir dotze membres del Consell Assessor del 
Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes 
o Penes Cruels, Inhumans o Degradants
284-00001/12

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 77703; 77881; 77928; 77930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2022

Reg. 77703

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Honorables membres de la Mesa,
L’article 77.1 de la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, preveu la creació del 

Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Pe-
nes Cruels, Inhumans o Degradants format per diversos experts aliens a la institució 
del Síndic de Greuges de Catalunya. Dos dels seus membres han de ser nomenats a 
proposta de col·legis professionals d’advocats.

Atès que el passat 19 d’octubre de 2022 es va iniciar el procediment per elegir 
membre de l’esmentat Consell Assessor per part del Parlament de Catalunya i que 
entre les vacants de l’esmentat Consell hi han les que s’han de proposar per part dels 
col·legis professionals de l’àmbit del Dret, en tant que degà de l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, adjunto el meu currículum vitae per tal que la meva can-
didatura sigui considerada a aquests efectes.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment,

Barcelona, 22 de novembre de 2022
Jesús M. Sánchez García, degà

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.
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Reg. 77881

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Honorables membres de la Mesa,
Benet Salellas i Vilar, major d’edat, domicili professional a Girona,

Comparec i dic
La Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, en el seu article 77.1, preveu la creació 

del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres 
Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants format per diversos experts aliens 
a la institució. Dos deis seus membres han de ser «professionals amb experiència 
en l’àmbit de la prevenció de la tortura i en el treball amb persones privades de lli-
bertat».

Atès que el passat 19 d’octubre es va iniciar el procediment per elegir membres 
del Consell Assessor per part del Parlament de Catalunya i que entre les vacants hi 
ha la dels professionals abans esmentats, per la present presento la meva candidatura 
per formar part del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la 
Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.

A aquests efectes, i per tal que la meva candidatura sigui considerada adjunto el 
meu currículum vitae.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Barcelona, 23 de novembre del 2022
Benet Salellas i Vilar

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Reg. 77928

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Honorables membres de la Mesa,
La Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, en el seu article 77.1, preveu la creació 

del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres 
Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants format per diversos experts aliens 
a la institució. Dos dels seus membres han de ser «professionals amb experiència 
en l’àmbit de la prevenció de la tortura i en el treball amb persones privades de lli-
bertat».

Atès que el passat 19 d’octubre es va iniciar el procediment per elegir membres 
del Consell Assessor per part del Parlament de Catalunya i que entre les vacants hi 
ha la dels professionals abans esmentats, per la present presento la meva candidatura 
per formar part del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la 
Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. A aquests efectes, 
i per tal que la meva candidatura sigui considerada, adjunto el meu currículum vitae.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Barcelona, 21 de Novembre de 2022
David Román Fernández

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Reg. 77930

A la Mesa del Parlament de Catalunya
La Llei del Síndic de Greuges, en el seu article 77.1, preveu la creació del Consell 

Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o 
Penes Cruels, Inhumanes o Degradants, format per diversos experts aliens a la ins-
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titució del Síndic de Greuges. Quatre dels seus membres han de ser nomenats a pro-
posta d’organitzacions no governamentals de defensa dels drets humans.

Atès que el passat 19 d’octubre es va iniciar el procediment per elegir membres 
de l’esmentat Consell Assessor per part del Parlament de Catalunya i que entre les 
vacants del Consell hi ha les que s’han de proposar per part d’organitzacions no go-
vernamentals,

Mònica Ximeno Roca, en tant que presidenta de l’Associació SUDS, entitat de 
cooperació Internacional pel desenvolupament i la defensa dels drets humans, pro-
poso al senyor Jaume Bosch Mestres, soci de SUDS, advocat i, des de l’octubre del 
2021, membre de Equip de Treball del Mecanisme de Prevenció de la Tortura de-
signat pel Síndic de Greuges i avalat pel Parlament, per tal que la seva candidatura 
sigui considerada.

S’adjunta CV detallat de la persona proposada.
SUDS és una associació amb seu al carrer Erasme de Janer, 8, entresol, de Bar-

celona, que basa el seu treball en el compromís amb organitzacions i col·lectius que 
resisteixen front la violació dels seus drets. Treballa conjuntament amb xarxes, orga-
nitzacions, col·lectius i grups de base per avançar cap a la Justícia Global, amb una 
atenció especial en la defensa d’una vida lliure de violències patriarcals, racistes i 
colonialistes.

SUDS és entitat fundadora d’Origen –Observatori Regular per la Igualtat de Gè-
nere en Noticiaris–, d’ODHE –Observatori de Drets Humans i Empreses a la Me-
diterrània–, i d’Anawanti –Xarxa internacional d’organitzacions feministes per una 
vida lliure de violències–.

SUDS pertany entre d’altres xarxes, a LaFede.cat, a Euromed Rights - Xarxa 
Mediterrània pels Drets Humans, a Ca la Dona i a la Plataforma Unitària contra la 
violència de gènere.

Ens preocupa especialment la situació de les persones migrades i de les dones 
privades de llibertat a Catalunya i pensem que el Consell Assessor del Síndic de 
Greuges és un bon instrument per actuar en aquest àmbit.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment.

Barcelona, 14 de novembre de 2022
Mònica Ximeno Roca, presidenta de SUDS.

N. de la r.: El currículum de la candidata pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATS

Sol·licitud: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat (reg. 78535).
D’acord amb l’article 105 del Reglament, s’acorda de prorrogar el termini a què es 
refereix l’article 179 del Reglament perquè es puguin presentar candidatures.
Pròrroga concedida: 15 dies hàbils (del 02.12.2022 al 27.12.2022)
Data de termini: 28.12.2022, 10:30 hores
Acord: Presidència del Parlament, 01.12.2022.
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el desplegament de la fibra òptica 
al Pont de Suert
250-00858/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre els robatoris a l’horta de Lleida
250-00859/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre el finançament del tractament 
de la diabetis mellitus
250-00860/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.
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Proposta de resolució sobre l’arranjament i el millorament del camí 
d’unió dels sectors de concentració parcel·lària nord i sud del canal 
Segarra-Garrigues entre Oliola i Plandogau
250-00861/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre el traspàs de les carreteres N-260 i N-230
250-00862/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre el tancament dels centres que actuen 
com a mares de dia amb irregularitats a Terrassa
250-00863/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre la creació de la regió policial Girona Nord
250-00864/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.



BOPC 448
5 de desembre de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 109 

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre la rehabilitació del parc de les Basses 
d’Alpicat, a Lleida
250-00865/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets fonamentals 
dels presos i llurs infants al Nepal
250-00866/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre el Pla director d’equipaments judicials
250-00867/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.
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Proposta de resolució sobre el Pla director d’equipaments 
penitenciaris
250-00868/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre el registre d’associacions i federacions 
dependents de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques 
i Mediació
250-00869/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre la creació d’un estatut de la dona rural
250-00870/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre la formació a les dones del món rural
250-00871/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre el millorament de les dades d’ocupació 
de les dones del món rural
250-00872/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre la violència masclista contra les dones 
del món rural
250-00873/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució de rebuig a la derogació del delicte de sedició 
del Codi penal
250-00874/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de la zona de protecció 
especial per als ocells del Baix Llobregat
250-00876/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, 
comercial i financer dels Estats Units d’Amèrica contra Cuba
250-00877/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre la regulació dels serveis de guarda 
domiciliària d’infants i l’adopció de mesures contra la proliferació 
dels serveis que actuen fraudulentament com a escoles bressol
250-00878/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.
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Proposta de resolució sobre l’acceleració de la incorporació dels 
fàrmacs d’immunoteràpia dirigida contra el càncer de mama 
metastàtic a la cartera de serveis del sistema de salut
250-00879/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre la residència i centre de dia de Barberà 
del Vallès
250-00880/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre el millorament de les pràctiques 
agroambientals als espais de la Xarxa Natura 2000
250-00881/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.
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Proposta de resolució sobre la dotació dels nous jutjats amb material 
i personal
250-00882/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del paper 
multifuncional de les comunitats de regants del delta de l’Ebre
250-00883/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre el respecte dels topònims catalans 
i aranesos en el Google Maps
250-00884/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 77186 i 77591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2022

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenta la Proposta de resolució de respecte pels topònims catalans i aranesos al 
Google Maps, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Els topònims formen part del patrimoni cultural immaterial i de la identitat dels 

pobles i són un element essencial en la identificació dels territoris. Els topònims 
mostren la història dels llocs, n’expliquen tot sovint les característiques i, com que 
configuren una part molt important del paisatge lingüístic, conviden naturalment 
els nouvinguts a integrar-se i aprendre la llengua pròpia del lloc que han escollit 
per viure.

Tots els pobles tenen relacions amb altres pobles i, per tant, és norma general que 
totes les llengües adaptin un cert nombre de topònims d’altres llengües a les seves 



BOPC 448
5 de desembre de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 115 

pròpies particularitats fonètiques i ortogràfiques. Això és especialment així amb els 
topònims referents a grans accidents geogràfics o a ciutats molt populoses. És per 
això noms de ciutats com Londres, Nova York, Moscou, etc., apareixen amb formes 
i grafies diverses en les diferents llengües del món, formes que denominem exoto-
pònims. El veïnatge i les relacions històriques sovintejades afavoreixen òbviament 
l’aparició d’exotopònims amb tradició: les llengües del Mediterrani occidental, per 
exemple, tenen més topònims tradicionals d’aquesta mateixa àrea que no pas d’àre-
es més llunyanes com l’Àsia o Oceania. Ara bé, més enllà de les formes per a loca-
litats grans i amb una tradició i un ús consolidat el criteri habitual en toponímia és 
respectar la forma pròpia de la llengua d’origen tant com sigui possible i sotmetre-la 
als mínims canvis imprescindibles. És per aquest motiu que en català tenim Londres 
(i no pas *London) però fem servir Manchester (i no pas *Màntxester), Liverpool (i 
no pas *Líverpul) i Glasgow i no pas Glàsgou. El dret a triar el propi nom és un dret 
dels pobles, i en un món en què cerquem el respecte mutu, el respecte pel dret a po-
sar noms és una contribució al respecte entre persones i pobles.

És precisament per la seva funció identificativa que, històricament, els topònims 
han estat –i continuen essent– objecte de manipulació política. L’intent d’imposar 
noms nous a tots els racons de les terres sotmeses ha estat i és una pràctica consubs-
tancial a projectes polítics que intenten assimilar les diferències i fan servir la to-
ponímia per mirar d’esborrar la memòria dels pobles que volen fer desaparèixer. És 
així com, més enllà dels exotopònims habituals, els poders assimilacionistes poden 
arribar a reconstruir la toponímia sencera dels pobles que intenten anorrear, fent es-
forços minuciosos per arribar a disposar d’una toponímia alternativa a l’autòctona 
fins al més petit detall.

És mitjançant un procés assimilacionista com aquest que, durant com a mínim 
tres segles, les autoritats de l’Estat espanyol centralista i amb vocació de castellanit-
zar van anar generant tot de formes alternatives, presumptament castellanes, per tal 
de substituir la toponímia pròpia de Catalunya i l’Aran. És per tal d’esborrar la cata-
lanitat del país i no pas per necessitats de comunicació o veïnatge que les autoritats 
absolutistes, centralistes o franquistes van traduir o mig traduir noms (San Baudilio 
de Llobregat), van estrafer-ne l’ortografia (Tarrassa) o van aferrar-se a grafies anti-
gues (com Montjuich), tot en un intent de privar els catalans de decidir com s’havia 
de denominar el seu propi territori.

La legislació vigent ha retornat a Catalunya i a la resta de Països Catalans la 
capacitat de decidir lliurement els seus noms de lloc. Però hi ha a l’Estat espanyol 
alguns sectors, per fortuna petits, que frisen per retornar a règims anteriors i que 
pretenen tornar a imposar en la vida pública uns topònims que no tenen i mai no han 
tingut vigència popular. És el cas, sense anar més lluny, dels editors de la viquipèdia 
en castellà, que han decidit unilateralment convertir les formes castellanitzades de 
tota la geografia catalana i aranesa en la forma prioritària de la seva enciclopèdia. 
És així, per exemple, que els lectors d’aquesta enciclopèdia troben entrades on to-
pònims com Figueras, San Cugat Sasgarrigues o San Baudilio de Llusanés ostenten 
la posició prioritària i la forma pròpia i oficial només es troba dins del text i entre 
parèntesis.

L’aplicació Google Maps, de l’empresa Google, té diferents versions lingüísti-
ques, segons les preferències indicades o la llengua de navegació per Internet. Els 
topònims dels mapes es mostren en la llengua pròpia del territori o bé en les formes 
adaptades d’acord amb els criteris internacionals habituals.

Aquest ús, que es dona en totes les llengües, té, però, una excepció molt impor-
tant si es consulta Google Maps en castellà, ja que en aquest cas, per als topònims 
dels territoris de llengua catalana i occitana (ibasca, gallega i asturiana) es troben 
sistemàticament en la seva forma castellanitzada i no pas en la seva forma oficial. 
Això és així no sols en els topònims de grans localitats sinó en tota mena d’indrets, 
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de manera que s’hi poden trobar formes com per exemple Ampurias, Panadés, San-
tañy, Lluchmayor o, Los Puertos de Morella.

Aquestes formes deturpades de topònims propis de la llengua catalana no tenen 
cap tipus de justificació i són una evident falta de respecte cap a la cultura i cap als 
ciutadans dels territoris de llengua catalana. És per això que creiem que aquest Par-
lament i totes les institucions de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià s’hau-
rien de dirigir a Google per tal que esmeni aquesta situació tan anòmala.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Demanar a l’empresa Google que, en la seva versió castellana de l’aplicació 

Google Maps, faci servir els topònims de Catalunya, d’acord amb els criteris habi-
tuals emprats també en la resta de llengües: en la llengua de recepció per als topò-
nims de grans localitats i en la llengua pròpia del territori, el català o l’aranès segons 
el cas, per a la resta.

2. Instar a totes les institucions del país a adreçar-se a Google per demanar-los 
que esmenin aquesta situació tan anòmala.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals dels tècnics especialistes i operadors de control
250-00885/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.12.2022 al 16.12.2022).
Finiment del termini: 19.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

Proposta de resolució sobre la gestió del Pius Hospital, de Valls
250-00886/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 77215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la gestió del Pius Hospital de Valls, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 
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Exposició de motius
L’Ajuntament de Valls mitjançant l’entitat Gestió Pius Hospital de Valls, Socie-

tat Anònima Municipal, i l’Organisme Autònom Local Grup de Serveis Sanitaris i 
Socials Sant Roc (en endavant OAL) presta atenció especialitzada i sociosanitària, 
principalment, en l’àmbit de la xarxa de salut pública del Departament de Salut a la 
població de Valls i la seva àrea d’influència. A aquests efectes ha vingut disposant 
de la Residència Alt Camp, del claustre de Sant Francesc i de l’hospital Pius Hospi-
tal de Valls, centre que pertany a la xarxa d’internament del sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Durant el mandat municipal de 2011-2015 coincidint amb uns moments de du-
res retallades en l’àmbit sanitari, i d’una greu crisi d’endeutament i dèficit al Pius 
Hospital, el grup municipal de la CUP de Valls va posar sobre la taula del Consell 
d’Administració que la millor solució per a l’Hospital era que aquest deixés de ser 
un hospital de titularitat municipal i s’integrés a la xarxa pública de la Generalitat. 
Això evitaria l’asfixiant sistema de finançament dels hospitals concertats. El mandat 
del 2011-2015 es va desaprofitar totalment i no van haver-hi avenços significatius en 
la reordenació dels serveis públics de salut a Valls.

A les portes de les eleccions municipals del 2015, l’equip de govern de CiU i 
ERC es van comprometre a fer un debat de ciutat sobre el futur de la gestió del Pius, 
però aquest debat no es va produir i no es va voler aprofitar la oportunitat oberta des 
de la Conselleria de Salut liderada en aquell moment pel conseller Toni Comín, que 
va entendre que no tenia sentit que els ajuntaments s’haguessin de responsabilitzar 
dels serveis hospitalaris i va promoure la integració de diversos hospitals munici-
pals a la Generalitat. Malauradament, la presidència del Pius Hospital i l’equip de 
govern municipal no van voler explorar aquesta oportunitat, aprofitant els exemples 
de Reus i Berga.

El 2019, per fi, des del propi Consell d’Administració del Pius Hospital es van 
començar els treballs per definir el millor sistema de gestió per al Pius. Tanmateix, 
no va ser fins el 19 de març de 2021 que, l’aleshores consellera de Salut, Alba Ver-
gés i el llavors President del Consell d’Administració, Jordi Cartanyà, varen signar 
el Protocol d’Intencions per al traspàs del PIUS Hospital de Valls a la Generalitat. 
Aquest document tenia com a objectiu establir les bases de col·laboració i de treball 
entre les parts per facilitar la reordenació de la prestació dels serveis públics de salut 
que ha estat prestant, fins a dia d’avui, l’Ajuntament de Valls.

Ambdós representants van expressar que, «per tal de fer front als creixents rep-
tes que han d’afrontar-se en matèria de salut, tals com poden ser l’especialització, 
la necessitat de consolidar i incrementar les infraestructures o l’existència d’un sis-
tema assistencial cada vegada més integrat», era necessari fer «un ajustament en el 
plantejament de l’hospital, amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat d’aquest servei 
públic, actualment de titularitat municipal».

A partir de la signatura del Protocol, s’establia la creació d’una Comissió Tèc-
nica entre l’Ajuntament i el CatSalut que havia de liderar i presentar una proposta 
de traspàs tant de les diverses branques de serveis com dels equipaments dels que 
disposa el PIUS Hospital. Així mateix, la Comissió s’havia d’encarregar de fer un 
llistat amb el conjunt de tasques prèvies al traspàs del centre sanitari i fer una ca-
lendarització d’aquestes.

No obstant, dos anys més tard, tot i que la Comissió ha estat creada i s’han con-
cretat algunes tasques, seguim sense disposar de cap horitzó temporal sobre el tras-
pàs del PIUS. Més concretament, en el Pla Estratègic 2022-2025 tampoc es fa cap 
esment d’aquesta situació.

En aquesta mateixa línia, al propi Protocol s’especificava que aquest tindria una 
vigència d’un any des del moment de la seva signatura, i que, durant aquest temps, 
ambdues parts es comprometien a formalitzar un conveni regulador. Tanmateix, 
aquest termini ja s’ha esgotat i no s’ha fet cap passa endavant.



BOPC 448
5 de desembre de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 118

És evident que l’Hospital s’ha d’integrar dins de la xarxa del Departament de Sa-
lut de la Generalitat de Catalunya, i no pas continuar essent un hospital municipal, 
ja que això acaba repercutint de forma negativa tant en les professionals com en els 
usuaris. Ja fa molts anys que s’allarga aquesta situació, i les deficiències que acumu-
la l’Hospital són cada vegada més importants i evidents. Només a tall d’exemple, 
el sistema de climatització no funciona correctament; el soterrani de l’edifici tam-
poc es troba en condicions òptimes, la rampa d’entrada a l’Hospital també s’hauria 
d’adequar, o aquest mateix 2022 s’ha hagut de fer una intervenció d’urgència a les 
canonades del sociosanitari perquè l’aigua no era apta pel consum de boca. Totes 
aquestes inversions comporten un elevat nivell de despesa, el qual pot ser difícil 
d’assumir per un ens municipal, però la realitat és que les treballadores i les usuà-
ries no poden esperar més.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reprendre les converses entre el Departament de Salut i la Presidència i Ge-

rència del Consell d’Administració del PIUS Hospital per tal de dur a terme el tras-
pàs de l’Hospital Pius de Valls a la Generalitat durant el primer trimestre del 2023, 
el qual permetrà la integració dels dispositius i l’equipament dependents, així com 
del personal actual.

2. Garantir que el traspàs esmentat al punt 1 es farà integrant l’Hospital Pius de 
Valls dins l’Institut Català de la Salut.

3. Planificar les reformes per fer front a les deficiències estructurals urgents que 
s’han anat aguditzant els darrers anys com a conseqüència de la deixadesa de la ge-
rència de l’Hospital i del respectiu Consell d’Administració, com les relatives a la 
climatització del centre, les filtracions al soterrani, la rampa a l’entrada de l’Hospital 
o el canvi del deficient mobiliari del centre Sociosanitari.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Laia Estrada Cañón, diputada, GP CUP-NCG

Proposta de resolució sobre el Dia Universal dels Infants
250-00887/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 77222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2022

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución sobre el Día Universal del Niño, para que sea sustanciada ante la Comissió 
de la Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 20 de noviembre es un día importante: se celebra el Día Universal del Niño 

y se conmemoran los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de 
los Derechos del Niño (1959) y la aprobación de la Convención de los Derechos del 
Niño (1989).

Los niños son ese precioso tesoro, merecedor del mayor amor y respeto, que se 
da a cada generación como un reto a su sabiduría y sensibilidad. Es preciso defender 
el interés superior del menor, así como los derechos de los niños, su sencillez e ino-
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cencia. Efectivamente, el artículo 39.4 de la Constitución Española dispone que «los 
niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan 
por sus derechos». Además, España ratificó el 30 de noviembre de 1990 la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño.

En el mismo sentido, de conformidad con el artículo 31 del Convenio de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados, ratificado por España el 2 de mayo de 1972, el no-
veno párrafo de su preámbulo sirve de perspectiva a través de la cual se interpreta 
el resto de la Convención: «Teniendo presente que, como se indica en la Declaración 
de los Derechos del Niño, “el niño, por su falta de madurez física y mental, nece-
sita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes 
como después del nacimiento”».

En consecuencia, el Parlamento de Cataluña quiere reafirmar su compromiso 
en la defensa de los derechos de los niños que en el momento actual están siendo 
vulnerados por leyes y políticas irracionales, que en vez de ampararles ejercen una 
violencia contra ellos.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Reprueba la legislación representada por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 

de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del emba-
razo, que priva de la debida protección legal antes del nacimiento de los niños, vul-
nerando el derecho a la vida que la Constitución en su artículo 15 reconoce a todos.

Segundo. Se opone frontalmente a las sucesivas Leyes Orgánicas en materia 
educativa que atacan la inocencia de los niños y vulnera la libertad de enseñanza 
reconocida en el artículo 27 de la Constitución y que, conforme a la jurisprudencia 
constitucional, se halla en «interacción» con el derecho de los padres a elegir el tipo 
de formación moral que desean para sus hijos.

Tercero. Rechaza la eventual promulgación del Proyecto de Ley para la igualdad 
real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las perso-
nas LGTBI. Se trata de una legislación que otorgará a menores de edad una supues-
ta aptitud para prestar un consentimiento viciado, con apariencia de derecho, para 
consumir fármacos con propiedades hormonales; permitirá que sean objeto de pro-
cedimientos y prácticas intrusivas e invasivas, tales como esterilizaciones y cirugías 
que acarrearán la irreversible mutilación genital femenina y masculina de menores.

Cuarto. Desaprueba las políticas y protocolos que dimanan de la Ley Orgánica 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (1/2004), que han 
desprotegido a los menores, privándoles de que sus padres puedan ejercer legítima-
mente un régimen de custodia compartida en favor del interés superior del menor, y 
han propiciado situaciones de desigualdad e injusticia, hasta el punto de desamparar 
a menores ante casos de violencia en el ámbito doméstico.

Palacio del Parlamento, 18 de noviembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto, 

GP VOX
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública 
per a gent gran a Barberà del Vallès
250-00888/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 77640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Pol Gi-

bert Horcas, diputat, David González Chanca, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una residència pública a Barberà del Vallès, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de fa anys, l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Barberà del Vallès de-

manda, de manera justa i necessària, la construcció d’una residència pública a aquest 
municipi. L’objectiu és molt clar: donar els serveis i les atencions que la gent gran 
del municipi necessiten.

Aquesta reivindicació no és un caprici d’una associació, sinó que compta amb el 
recolzament de tots els grups municipals que formen el Ple municipal. El cost de les 
places privades no és assumible i l’oferta de places públiques és insuficient.

Sembla que cal recordar que la gent gran forma part d’una generació que amb la 
seva feina i sacrificis van ajudar, de manera considerable, a sortir de la darrera crisi 
econòmica i cal que la societat els torni aquest comportament garantint la seva vida 
digna i de qualitat.

Aquest grup parlamentari considera que l’anunci de construcció de noves resi-
dències públiques com la recentment anunciada a Sabadell, més encara quan el Go-
vern porta anys sense construir cap residència pública arreu del territori, no elimina 
la necessitat de places residencials del municipi de Barberà del Vallès.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reunir-se, en un termini de dos me-

sos, amb l’Ajuntament de Barberà del Vallès per abordar el projecte i calendari de 
construcció d’una nova residència pública a Barberà del Vallès.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Pol 

Gibert Horcas, David González Chanca, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la incorporació a escoles i instituts 
de personal acompanyant a infants amb diabetis mellitus de tipus 1 
o diabetis mellitus insulinodependent
250-00889/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 77709 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, David Gon-

zález Chanca, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
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amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució sobre la incorporació a escoles i instituts de personal 
acompanyant a infants amb diabetis mellitus de tipus 1 (DM1 o DT1) o diabetis me-
llitus insulinodependent (DMID), per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
La diabetis tipus 1 és una malaltia greu i crònica autoimmune que es caracteritza 

per un augment de glucosa a la sang ja que l’òrgan productor d’insulina no funcio-
na correctament i no produeix la hormona, insulina, que és l’encarregada de deixar 
passar la glucosa de la sang a les cèl·lules per generar la energia que ens permet 
viure. Tothom necessitem insulina per viure, és a dir, tots som insulinodependents, 
però els nens, adolescents, joves I desprès adults amb DMT1 necessiten injectar-la 
per a poder sobreviure.

Acostuma a aparèixer a la infància, l’adolescència i la joventut i ho fa d’una ma-
nera brusca, és a dir, que no es pot prevenir ja que tampoc es coneix la causa. El 
pàncrees presenta una ràpida i progressiva pèrdua de la capacitat de produir insu-
lina. A més a més, es pot agreujar ràpidament si no s’aplica el tractament adequat. 
S’ha d’injectar insulina des del moment del diagnòstic i varies vegades al dia.

Avui en dia el control es fa per monitorització continua de glucosa, els sensors de 
glucèmia ens permeten gestionar els seus nivells i mantenir-los dins. El tractament 
consisteix en punxar-se insulina cada vegada que mengen i per baixar nivells alts i 
per una altre part, donar hidrats de carboni per pujar nivells. La gestió no és gens 
fàcil ja que entren en joc molts factors a tenir en compte i la seva pauta d’insulina 
no és estàtica: Pot variar segons l’exercici físic, les emocions, les grasses i proteïnes 
dels menjars, si estan cursant alguna malaltia.

Els nens, adolescents aprenen des de ben petits a gestionar-se, fent-se controls 
capil·lars (gota de sang i glucòmetre) però acompanyats en tot moment pels seus pa-
res i mares. A l’escola hi ha un gran buit per la seva seguretat, les famílies depenen 
de la bona voluntat dels mestres per aprendre com gestionar, donat que no tenen for-
mació diabetològica. A les excursions, sortides i més encara a colònies, moltes es-
coles/instituts són reticents a que els infants amb dbt1 puguin anar, creant un greuge 
i discriminació total pels nostres fills.

Vista la Declaració de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les 
persones amb discapacitat que reconeix el dret de les persones amb discapacitat a 
l’educació i obliga els estats a assegurar un sistema d’educació inclusiu a tots els ni-
vells, i que es facin ajustos raonables en funció de les necessitats individuals.

Vist l’article 14 de la Constitució espanyola de 1978 on ens reconeix la igualtat 
de tracte davant la llei, l’art. 2 de l’art. 27 on diu que l’educació tindrà per objecte el 
ple desenvolupament de la personalitat en el respecte i els principis democràtics de 
convivència i als drets i llibertats fonamentals.

Vist el nostre EAC al seu article 17 dels drets dels menors i l’art. 21 de dret a una 
educació de qualitat i accedir en condicions d’igualtat. Vista la Llei 12/2009, del 10 
de juliol, d’Educació, que estableix que el sistema educatiu es regeix, entre d’altres, 
pel principi d’inclusió escolar (art. 2) i reconeix el dret de l’alumnat a ser atès amb 
pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació (art. 21.2.i).

D’acord amb l’anterior, la LEC també preveu que l’atenció educativa de tots els 
alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva, i estableix que els projectes educa-
tius dels centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i organit-
zatius per la participació de tots els alumnes en els entorns ordinaris independent de 
llurs condicions i capacitats (art. 81.2).

La inclusió educativa parteix de la consideració que els centre educatius han de 
poder donar resposta a les necessitats educatives de tot l’alumnat, que ha de poder 
participar en totes les activitats de l’escola. Atès que per fer-ho possible, el Decret 
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150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu, defineix quines són les funcions dels centres educatius i de l’admi-
nistració educativa, la xarxa de suport a l’educació inclusiva i les mesures i suports 
per a l’atenció educativa de l’alumnat, amb l’objectiu que pugui assolir el màxim 
desenvolupament possible.

Atès que tant la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència, com la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del me-
nor, reconeixen el dret d’infants i adolescents que el seu interès sigui la consideració 
primordial en les decisions que els afecten, i els reconeixen el dret a ser escoltats i 
que la seva opinió sigui tinguda en compte en la determinació d’aquest interès. En 
el cas que ens ocupa la necessitat d’un suport específic derivada de la malaltia que 
pateix l’alumne, diabetis mellitus tipus.

Atès que les famílies: 
1. No poden dependre de la bona voluntat de l’equip docent que amb prou feines 

pot desenvolupar amb tots els recursos les aules amb totes les retallades.
2. No els correspon el cost per la contractació d’una persona formada en dbt1 que 

els pugui acompanyar.
3. Cal fomentar que tots els infants puguin anar d’excursió amb garanties de se-

guretat per la seva integritat física.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-

ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Dotar de recursos humans, econòmics i tècnics als centres educatius de Cata-

lunya per tal que puguin acompanyar i atendre adequadament als infants amb DM1 
i DMID.

2. Preveure els recursos necessaris, a tal efecte al proper exercici pressupostari, 
per assegurar el dret a l’educació amb igualtat d’oportunitats de l’alumnat amb ma-
lalties cròniques.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, David González Chan-

ca, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la informació als pares, les mares i els 
tutors amb relació al currículum educatiu dels majors d’edat
250-00890/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 77724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Oscar Apari-

cio Pedrosa, 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 informació als pares, mares i tutors en relació al cur-
rículum educatiu dels majors d’edat, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els centres educatius de secundària (sigui a batxillerat o a graus mitjans o su-

periors) hi ha alumnes majors de 18 anys cursant estudis.
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Segons dades del mateix Departament d’Educació, el curs escolar 2021/2022 hi 
havia 11.032 alumnes majors d’edat cursant ensenyaments d’educació secundària 
obligatòria, post obligatòria i superior.

Un cop l’alumne arriba a la majoria d’edat, la informació del seguiment del curs 
escolar que el centre facilita als progenitors deixa de produir-se o comunicar-se 
segons resposta del Departament a aquest grup Parlamentari (resposta tram 314-
07438/13) que reproduïm a continuació: 

«No es faciliten les notes, les assistències ni les faltes d’assistència als pares, 
mares o tutors dels fills majors d’edat inscrits en centres educatius de secundària ni 
s’han establert mecanismes per a què els pares, mares o tutors puguin tenir infor-
mació en relació als fills majors d’edat inscrits en centres educatius de secundària

Per conèixer el desenvolupament acadèmic dels fills majors d’edat que cursen 
l’ensenyament secundari els pares, mares o tutors poden fer-ho a través dels seus 
propis fills.»

Atès que un informe de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Informe 
0441/2015) avala que qualsevol progenitor que es trobi finançant els estudis del seu 
fill en el moment, pugui accedir a totes les qualificacions fins i tot, si el seu fill és 
major de 18 anys, així com si el progenitor no custodi està pagant una pensió ali-
mentària, el seu «interès legítim» per accedir als resultats escolars pot tenir un ma-
jor pes que el mateix dret a la intimitat i protecció de dades de l’estudiant afectat, 
major d’edat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Establir pel curs escolar 2023-2024 un sistema que permeti que tots els proge-

nitors puguin accedir a les notes, assistències, beques i resta d’informació rellevant 
dels fills/es mentre estiguin estudiant educació secundària obligatòria i postobliga-
tòria.

2. Establir els mecanismes adients per tal que els i les estudiants que abonin les 
seves matrícules, i prèvia justificació documental i tràmit d’audiència als progenitors 
o tutors, puguin bloquejar l’accés d’aquests a la informació esmentada en l’apartat 
anterior.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Oscar Aparicio Pedro-

sa, diputat GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la formació del cos docent per a donar 
una resposta educativa a l’alumnat amb trastorn de l’espectre autista
250-00891/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 77725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Esther 

Niubó Cidoncha, diputada, Mónica Ríos García, 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 per la formació del 
cos docent per donar una resposta educativa a l’alumnat amb TEA, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 
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Exposició de motius
El trastorn de l’espectre autista (TEA) és un trastorn d’origen neurobiològic que 

afecta a dues àrees principals: la comunicació i la interacció social i la flexibilitat 
cognitiva i conductual, el que fa que tinguin una manera diferent de percebre i de 
comprendre el món que els envolta.

Actualment la prevalença de l’autisme al nostre territori es situa, segons l’últim 
estudi de 2019, en un 1,23%.

Amb l’escola inclusiva han augmentat significativament el número d’alumnes 
amb TEA durant els darrers anys, on 1 de cada 4 alumnes amb necessitats específi-
ques de suport educatiu té un diagnòstic de TEA.

Per tant, és evident i imprescindible que els professionals de l’educació rebin la 
informació necessària per dotar-los d’eines per aprofundir en la comprensió del fun-
cionament cognitiu, social i emocional de l’alumnat amb TEA i proporcionar d’es-
tratègies i pautes d’actuació directa a l’aula així com conèixer recursos per adaptar 
l’entorn escolar, elaborar respostes educatives individuals i garantir l’accés i la par-
ticipació a nivell acadèmic i social d’aquest alumnat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme formacions obligatòries 

a docents, de les etapes d’Infantil, Primària i Secundària, per poder donar una res-
posta educativa a l’alumnat amb Trastorn de l’Espectre Autista i garantir-ne l’accés 
a una escola inclusiva de qualitat.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Esther 

Niubó Cidoncha, Mónica Ríos García, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats
250-00892/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 77737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2022

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

nya, Anna Erra i Solà, portaveu a la Comissió d’Educació del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els alumnes catalans amb 
altes capacitats, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Segons dades del Departament d’Educació, durant el curs 2020-2021, a Cata-

lunya va haver-hi 1.400.000 nois i noies en edat escolar, dels quals 3.290 varen ser 
identificats com alumnes amb altes capacitats (AC). Segons un informe de la Fun-
dació d’Ajuda a Nens i Joves amb Altes Capacitats, presentat al Parlament de Ca-
talunya el passat 25 d’octubre, aquesta dada es troba molt per sota de la mitjana de 
l’Estat als voltants del 0,49% o del 3% de la població que identifiquen molts dels 
estudis realitzats arreu.

Es calcula que a Catalunya més de 275.000 nens i nenes, menors de 18 anys, po-
den tenir AC i que d’aquests com a mínim 1/3 es poden veure exclosos socialment i 
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laboralment pel fet de no haver estat detectats, atesos i compresos durant el procés 
educatiu. Aquest fet a més representa una frustració i baixa autoestima personal per 
aquests que pot frustrar el seu desenvolupament del talent, fet que com a societat i 
país no ens podem permetre.

En una enquesta realitzada per aquesta mateixa fundació a finals de l’any 2020 
a famílies amb fills identificats amb altes capacitats, es recullen les següents dades 
que com a mínim son preocupants: Del total dels entrevistats el 68,5% varen recla-
mar l’informe d’altes capacitats de mutu propi, el 84,3% dels informes elaborats es 
van realitzar de forma privada i el 84% del cost d’aquest el varen assumir les matei-
xes famílies. Cal doncs que l’administració dediqui més recursos, econòmics i for-
matius, en la detecció de joves amb altes capacitats i ens els plans individualitzats 
per aquests

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
En relació a la identificació de les Altes capacitats, el Parlament de Catalunya 

insta el Govern a: 
1. Per a tots els centres del Servei d’Educació de Catalunya, aprofundir, unificar 

i establir els criteris de com han de ser les identificacions, amb bona governança, i 
respectant les individualitats de cada persona.

2. Acceptar les aportacions de professionals extern, sempre que estiguin col·le-
giats i en el cas que els Equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) 
després de tres mesos no puguin fer les valoracions.

3. Facilitar la identificació pública de les altes capacitats reforçant els EAP o amb 
la col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia o del Col·legi Oficial de Pedagogia 
de Catalunya.

En relació a la formació en Altes capacitats, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern a: 

4. Millorar i potenciar la formació permanent per part del Departament d’Edu-
cació als EAP, als docents i al professorat en general de tot el Servei d’Educació de 
Catalunya.

5. Vetllar per incorporar la formació sobre les Altes Capacitats a la formació uni-
versitària (graus de Magisteri, Psicologia i Pedagogia i en els Màster de Formació 
del Professorat d’Educació Secundària).

En relació a l’aplicació de les mesures d’intervenció educativa i al seu seguiment, 
el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

6. Vetllar pel desenvolupament del decret d’escola inclusiva i perquè les mesures 
universals s’ajustin a les necessitats i potencialitats de tots els alumnes aplicant no-
més les mesures addicionals o intensives quan l’alumne ho necessiti.

7. Crear un Centre de Recursos Específic d’Altes Capacitats que actuï com a re-
ferent i suport als centres educatius, per donar recolzament i orientació als mestres, 
als centres docents en general i a les famílies; tal com fan els ja existents per als 
deficients visuals (CREDV), auditius (CREDA) i els dels trastorns del desenvolupa-
ment i la conducta (CRETDIC),

8. Facilitar l’accés de l’alumnat amb altes capacitats a activitats d’ampliació (pre-
feriblement i ben enfocades) o a cursos de nivell superior (flexibilització i accelera-
ció de les etapes educatives) com a mesura d’atenció educativa.

9. Facilitar l’accés a l’IOC als alumnes d’ESO que no poden assistir directament 
a l’institut ja sigui per dificultats o necessitats psicoeducatives o bé per estar compe-
tint a alt nivell de rendiment esportiu, musical, creatiu...

10. Per als casos especials, establir i mantenir un mecanisme de comunicació 
àgil i directe entre el Departament d’Educació i les famílies, per exemple mitjançant 
FANJAC, per tal de cooperar i facilitar en la seva resolució.
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11. Estudiar si cal redefinir la figura dels docents d’orientació educativa, tant de 
primària com de secundària, potenciant les tasques que li són pròpies.

12. Planificar i comunicar més i més bé la gestió i la transformació per tal d’evi-
tar la improvisació que acaba pervertint bones mesures i la seva implementació.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Anna Erra i Solà, portaveu a la CE; Fran-

cesc Ten i Costa, diputat, GP JxCat

Proposta de resolució sobre un finançament just per als alumnes 
de les escoles de música
250-00893/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 77738 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2022

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

lunya, Anna Erra i Solà, portaveu a la Comissió d’Educació del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, Judit Guàrdia i Torrents, diputada del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre un finançament just 
per als alumnes de totes les escoles de música a Catalunya, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els beneficis de la pràctica musical estan abastament documentats tant des d’un 

punt de vista de desenvolupament personal com en la seva vessant d’activitat social. 
És per aquesta raó que, tal i com recull la LEC (Llei d’Educació de Catalunya), tots 
els ciutadans i ciutadanes han de tenir accés als ensenyaments musicals en igualtat 
de condicions.

A Catalunya, el percentatge de població que té accés a l’ensenyament musical 
no arriba a l’1%, la qual cosa ens situa per sota de la mitjana europea. A Catalunya 
som actualment una xarxa de 230 escoles de música autoritzades pel Departament 
d’Educació, de les quals 150 són de titularitat municipal i les 80 restants són d’ini-
ciativa privada (en la seva immensa majoria microempreses, cooperatives, associa-
cions, fundacions, o fins i tot autònoms).

Les escoles de música autoritzades, siguin municipals o privades, són centres 
educatius del Departament d’Educació, que els atorga un codi de centre i han de 
complir els mateixos requisits que determina el decret 354/21 d’Escoles de Música: 
titulació del professorat, requisits d’espais, instal·lacions, etc. És a dir, hi ha una úni-
ca xarxa d’escoles de música adscrites del Departament d’Educació, però una xarxa 
d’interès públic malauradament infrafinançada i asimètrica.

L’estructura de finançament d’aquesta doble xarxa no sembla ajustar-se al que 
s’estableix als articles 24, 25 i 26 de la Llei 8/1989 de taxes i preus públics, car les 
famílies i alumnes de la gran majoria d’escoles de música de titularitat privada han 
de fer front a costos marcadament superiors En molts casos, a més, aquestes esco-
les de titularitat privada són l’única oferta d’estudis musicals reglats a què poden 
accedir les famílies.

D’altra banda, aquest model de finançament de les escoles de música, està ali-
mentant una tendència creixent a «l’externalització» de la gestió de les escoles mu-
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nicipals, «subcontractant» sovint aquest servei a grans empreses (algunes amb més 
de 500 treballadors) i que poc o res tenen a veure amb l’ensenyament musical.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Que treballi per fer arribar l’ensenyament de la música al màxim nombre de 

ciutadans del nostre país amb independència de la seva residència i situació socio-
econòmica.

2. Que s’estableixi un sistema de finançament suficient, plurianual, sostenible i 
equitatiu per a totes les escoles de música autoritzades del Departament d’Educació, 
siguin de titularitat municipal o d’iniciativa privada.

3. Que aquest sistema de finançament suficient, plurianual, sostenible i equitatiu 
tingui en compte les circumstàncies familiars i socioeconòmiques dels alumnes i no 
la titularitat de l’escola on s’estudia.

4. Que, de forma urgent, adopti les mesures financeres necessàries per evitar la 
desaparició d’una part insubstituïble i imprescindible de l’ensenyament musical a 
Catalunya, com son les vuitanta escoles de música autoritzades pel Departament 
d’Educació d’iniciativa privada, de gran arrelament i trajectòria de molts anys de 
servei a la comunitat.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Anna Erra i Solà, portaveu a la CE; Fran-

cesc Ten i Costa, Judit Guàrdia i Torrents, diputats GP JxCat

Proposta de resolució sobre una transició energètica justa 
i de proximitat
250-00894/13

PRESENTACIÓ: DANI CORNELLÀ DETRELL, DEL GP CUP-NCG, SILVIA 

PANEQUE SUREDA, DEL GP PSC-UNITS, EUGENI VILLALBÍ GODES, DEL GP 

ERC, JOAQUIM CALATAYUD CASALS, DEL GP JXCAT, LUCAS SILVANO FERRO 

SOLÉ, DEL GP ECP

Reg. 77870 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2022

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu a la Comissió d’Acció Climàtica del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Silvia 
Paneque Sureda, portaveu a la Comissió d’Acció Climàtica del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, Eugeni Villalbí Godes, portaveu a la Comissió d’Ac-
ció Climàtica del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Joaquim Calatayud 
Casals, portaveu a la Comissió d’Acció Climàtica del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Lucas Silvano Ferro Solé, portaveu a la Comissió d’Acció Climàtica 
del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per 
una transició energètica justa i de proximitat, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Acció Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
D’acord amb el que preveuen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament 

de Catalunya, presentem la present proposta de resolució en relació als projectes: 
a) Conjunt de parcs eòlics denominats «Clúster Begues_PFot-539 AC» que com-

pren integrat pel Parc solar fotovoltaic Jaime I, de 40 MWp en els termes municipals 
de Lechón (Zaragoza) i Cucalón (Teruel) i la seva infraestructura d’evacuació asso-



BOPC 448
5 de desembre de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 128

ciada, dins les provincias de Barcelona, Tarragona, Teruel y Zaragoza, i els Parcs 
eòlics El Pelado (38,5MW) en els termes municipals d’Allueva, Bea, Calamocha i 
Fonfría (Teruel) i la seva infraestructura d’evacuació associada en la provincia de 
Teruel, Honos (49,5 MW) en els termes municipals de Vivel del Rio Martín, La Hoz 
de la Vieja, Segura de los Baños i Maicas (Teruel), i San Vicente (49,5 MW) en els 
termes municipals de Cucalón, Lanzuela, Bea, Lagueruela (Teruel). (L’anomenarem 
Clúster Begues, en endavant).

Projectes publicats al BOE 179, de 28 de juliol per part del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública.

b) Projecte de parcs eòlics denominats Projecte PEol-677 AC, format pels 
parcs eòlics nomenats Wenzen, Taurus, Ran, Tabit, Telescopium, Vega i Virgo, de 
49,50 MW cadascun i les seves infraestructures d’evacuació a les províncies d’Osca 
i Barcelona. (L’anomenarem PEOL 677, en endavant).

Publicats al BOE 47, de 24 de febrer de 2022, a instància del Ministerio de Polí-
tica Territorial y Función Pública.

c). Projecte PEol-540 AC que comprèn els parcs eòlics Cerbero Menecio, Oalas, 
Perses, Odiseo, Selene, Cretón i Lupus de 49,50 MW cadascun i les seves infraes-
tructures d’evacuació a les províncies de Zaragoza, Terol, Osca, Lleida, Tarragona 
i Barcelona.

Projectes publicats al BOE 270, d’11 de novembre de 2021 per part del Ministe-
rio de Política Territorial y Función Pública.

d) Resta de projectes fraccionats que encara no s’han fet públics al Bolletí Oficial 
de l’Estat dins dels tràmits d’al·legacions per a obtenir la Sol·licitud d’Autorització 
Administrativa Prèvia, i que formen part del mateix projecte conjunt, una macro 
projecte de producció i distribució elèctrica controlat per una sola i autèntica pro-
motora, Forestalia. Entre els que s’inclouen traçats que connectaran els dos macros 
projectes referits als dos apartats anteriors, es tracta de la línia elèctrica que s’ini-
cia al SET Ontiñena en simple circuit fins a connectar-se a la línia SET Lanaja P2 
400Kv, on comença a compartir el traçat amb la línia SET Robres 400Kv-SET Bajo 
Cinca P4 400Kv. Traçat de la línia CS Castellet 400Kv - SET promotores Castellet 
400/220Kv, SET Valmuel Begues - CS Promotores Begues 400Kv. Així com el SET 
de parcs d’energies renovables Moneva per als PE Hefesto, Felis i Fontus i la SET 
Lécera per als PE Nazario, Angus, Tanaris, Metis, Brigid, la Bodega i Dian amb els 
que es preveu connexió amb els traçats anteriors. (Els anomenarem Connexions en 
endavant).

Segons la documentació publicada per part del Ministerio de Política Territorial 
y Función Pública referida als projectes aquí nomenats Clúster Begues, PEOL 677, 
PEOL 556 i Connexions, a la que ha tingut accés aquest Parlament, es constata que 
ens trobem davant d’una agressió sense precedents i de conseqüències irreversibles 
als valors mediambientals, paisatgístics, socials i econòmics del nostre país.

Aquest Parlament vol mostrar i argumentar la seva contundent oposició als re-
ferits projectes. Al mateix temps, és plenament conscient de la urgència climàtica 
en la qual ens trobem i la necessitat que es produeixi un canvi radical del model 
energètic, actualment basat en les energies generades a través de l’explotació dels 
recursos fòssils i nuclears, per donar pas a la generació energètica basada en recur-
sos renovables, que s’ha d’implementar seguint un model basat en els principis de la 
democràcia participativa, amb total respecte a l’opinió i necessitats de cada part del 
nostre territori. Un model descentralitzat, on l’energia es generi al màxim de proxi-
mitat dels llocs de consum i estigui dimensionada en cada cas segons les necessitats 
de cada municipi. Un model, implementat, pel que fa a les infraestructures, en els 
llocs ja ocupats siguin habitatges, indústries o infraestructures viàries. Un model 
que minori al màxim l’impacte ambiental en la seva implementació i que contribuei-
xi a la millora de les condicions de vida de ciutadans del nostre país i a la preserva-
ció de la riquesa de la nostra biodiversitat. Un model energètic en el qual la ciutada-
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nia participi activament des de la generació mitjançant la constitució de Comunitats 
Energètiques Ciutadanes segons la previsió que en fa d’elles la Unió Europea a tra-
vés de les diferents circulars que ha publicat vinculants pels països que hi formen 
part i també mitjançant la implementació de Centrals Hidroelèctriques Reversibles 
concebudes per a satisfer el subministrament durant la demanda d’energia en hores 
de cresta i emmagatzematge d’energia en hores vall. Un model energètic que reco-
negui, com a dret fonamental de la ciutadania del nostre país, l’accés a l’energia en 
condicions assequibles per a tothom tant des del punt de vista de les necessitats com 
del cost que representa.

La Carta Europea d’Ordenació del Territori defineix aquest concepte com l’ex-
pressió espacial de la política econòmica, social, cultural i ecològica de tota la so-
cietat; i planteja, com a objectius fonamentals de l’ordenació del territori, el desen-
volupament equilibrat de les regions, la millora de la qualitat de vida, la gestió 
responsable dels recursos naturals i la protecció del medi ambient, i la utilització 
racional del territori. Tot això, establint com una de les seves característiques prin-
cipals que ha de ser plenament democràtica i participativa.

El Parlament de Catalunya entenc, que els projectes anomenats Clúster Begues, 
PEOL 677, PEOL 556 i Connexions, vulneren tots els principis esmentats anterior-
ment i suposen un desplegament irracional de recursos que obeeix a la voluntat dels 
oligopolis energètics de mantenir un model que ols beneficia exclusivament a ells. 
Motiu pel qual el Parlament de Catalunya rebutja els esmentats projectes i ho fa 
d’acord amb les següents consideracions: 

1. Perquè aquestes macros projectes suposen la implementació d’un sistema ener-
gètic, des del punt de vista climàtic, en aquests moments del tot irracional i contrari 
a totes les recomanacions vingudes de diferents organitzacions internacionals, entre 
elles les Nacions Unides, que reiteradament ha manifestat «la necessitat d’aturar les 
agressions al medi natural i al territori i a la necessitat d’abandonar l’explotació de 
recursos fòssils com a fons d’energia i centrar-nos en el desenvolupament i imple-
mentació global de les energies renovables basades en el respecte al nostre entorn.» 
Per la seva banda, la Unió Europea, a través de la Directiva 2019/944, fent-se ressò 
d’aquesta necessitat, ha dotat als estats membres de directrius per implementar la 
transició energètica i aconseguir els objectius de descarbonització i abandonament 
de la utilització de recursos fòssils. Introduint, entre altres, un element fonamental 
com són les Comunitats Energètiques Ciutadanes com a fórmula per obtenir la im-
plicació de la ciutadania en la generació d’energia de forma descentralitzada, acos-
tant la generació als llocs de consum i dimensionant-la a les necessitats reals de cada 
població. I és per això que ha mobilitzat grans quantitats de diners, els anomenats 
fons europeus, que reparteix entre els estats.

2. Les macros projectes anomenats Clúster Begues, PEOL 677, PEOL 556 i Con-
nexions i les seves connexions servirà para evacuar l’energia generada per unes 
desdimensionades instal·lacions fotovoltaiques i eòliques ubicades fonamentalment 
a les províncies de Zaragoza i Terol. Perquè l’energia generada transcorri a través 
d’una gran estesa de línies MAT que travessen i devasten gran part del nostre terri-
tori. Afectant un total, inicialment previst, de 68.177,9 hectàrees, des de les Terres de 
l’Ebre fins a Barcelona. Del total d’hectàrees, 8.477,85, són espais naturals declarats 
protegits per la Xarxa Natura 2000 i 8.592,52 hectàrees estan incloses dins el Pla 
d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN), el que suposa una afectació directa 
per a les espècies de fauna i flora que han convertit aquests espais en el seu hàbitat 
bé sigui de forma permanent o migratòria. Un 60,20 % del recorregut de la MAT al 
llarg de Catalunya, ho fa per terres, actualment, dedicades al cultiu, sigui del cereal, 
vinya, arbres fruiters, olivera, etc. I, en molts casos, al llarg de tot el recorregut la 
línia passa a menys de 100 metres de nuclis urbans, masies i edificacions existents i 
en ús, amb el consegüent risc per a la vida dels habitants d’aquestes zones.
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3. L’acceptació d’aquests projectes suposarà la renúncia com a país a definir quin 
és el model i projecte energètic que volem per a la nostra ciutadania i la renúncia, 
possiblement per sempre, d’assolir el nostre país la sobirania energètica basada en 
els principis referits anteriorment. I també, la pèrdua de qualsevol possibilitat d’in-
cidir en les condicions econòmiques que l’energia ha de satisfer les necessitats de 
la nostra població, perquè continuarà en mans dels oligopolis elèctrics la fixació 
d’aquestes condicions en cada moment.

Per tot el que hem exposat fins al moment, el Parlament de Catalunya considera que: 
– No podem, sota els paraigües de la denominació d’energies verdes o renova-

bles, admetre aquest tipus de macro instal·lacions ni que, autèntiques autopistes, 
d’estesa de cablejat i torres de molt alta tensió de més de 80 metres d’alçada, traves-
sin el nostre territori des de les terres de l’Ebre fins a Barcelona, devastant espais 
d’interès natural, de valor agrícola i de riquesa no solament econòmica sinó d’autèn-
tic patrimoni de la nostra biodiversitat.

– No podem consentir que els oligopolis energètics de sempre dissenyin el mo-
del energètic que ha d’imperar al nostre país. Tampoc consentir, amb la nostra pas-
sivitat, que la possibilitat d’assolir la nostra sobirania energètica s’esvaeixi deixant 
en poques mans el control de la satisfacció d’un dret fonamental com és l’accés a 
l’energia. Necessària per poder gaudir d’una vida digna i satisfer les necessitats bà-
siques de cada família.

– El Parlament de Catalunya i el Govern tenen l’obligació de definir un propi 
model energètic. D’elaborar un estudi complet per a tot el país a fi de determinar 
quines són les possibilitats que la implementació de les energies renovables en les 
parts del territori ja urbanitzades, sigui per nuclis de població, nuclis industrials o 
conjunt d’infraestructures viàries, podem aconseguir, quin és el nivell d’autonomia 
energètica de cada municipi del país i quins són els que necessitarien instal·lacions 
suplementàries. I tot en el marc d’un model de desenvolupament territorial que am-
bicioni la preservació per sobre de qualsevol altre interès.

Es fa evident concloure que, els projectes anomenats Clúster Begues, PEOL 677, 
PEOL 556 i Connexions, i d’altre de característiques similars que es puguin pro-
moure, no són ni de bon tros l’únic camí cap a la implementació de les energies re-
novables i l’abandó de l’explotació dels recursos fòssils. És també evident, i recone-
gut internacionalment perquè a crits ho demana el nostre planeta, que els models a 
implementar per modificar el sistema energètic actual han de passar pel respecte al 
territori, la biodiversitat, per la vida en definitiva i no perdre de vista la necessitat de 
reconduir els nostres hàbits de consum i abandonar des d’ara les falses aspiracions 
d’un creixement continuat. El nostre planeta és finit i ha arribat a un punt d’alarma.

El contingut essencial de la present Proposta de Resolució, en forma de moció, 
ha estat presentada a la totalitat dels Ajuntaments del territori, trobant-se a hores 
d’ara en diferents estadis de tramitació. No obstant, a dia d’avui, ha estat aprovada 
per unanimitat als següents Ajuntaments i Consell Comarcals: 

– Ajuntaments: Sant Jaume dels Domenys, La Bisbal, Banyeres, Llorenç del Pe-
nedès, Cunit, L’Arboç, El Vendrell, Calafell, Bellvei, Les Borges Blanques, Vila-
franca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia, Els Monjos, Olèrdola, Olesa de Bones-
valls, Avinyonet del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues, Font-Rubí, Sant Pere de 
Riudevitlles, Torrelavit.

– Consells comarcals: Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat, Baix Camp, Baix Pe-
nedès, Alt Penedès, i Baix Llobregat.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya s’oposa als projectes anomenats aquí Clúster Be-

gues, PEOL 677, PEOL 556 i Connexions i dóna suport a les reivindicacions de les 
Plataformes No a la MAT Catalunya.
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El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
2. Traslladar al Ministeri de Transició Energètica el rebuig i oposició que genera 

al territori de Catalunya els projectes referenciats als apartats a), b) i c) que consten 
a l’encapçalament de la pressent proposta de resolució anomenats Clúster Begues, 
PEOL 677, PEOL 556 i Connexions.

3. Elaborar de forma immediata un estudi complet, d’abast de país, on es concre-
tin les capacitats de generació d’energia elèctrica mitjançant instal·lació de plaques 
fotovoltaiques instal·lades a les parts del territori ja ocupades sigui per habitatges, 
indústries, infraestructures viàries, etc., i es determini quins municipis poden asso-
lir l’autosuficiència energètica i quins no. I es contingui les solucions tècniques per 
garantir l’autosuficiència energètica de la resta de municipis que, per si sols, no po-
den aconseguir-la.

4. Constituir de forma immediata una empresa energètica pública que s’integri 
al mercat energètic i possibiliti la generació, distribució i subministrament energètic 
a persones físiques i jurídiques i a les entitats i organismes públics locals i supra-
municipals.

5. Desenvolupar, abans no acabi l’any 2022, el contingut de la Llei del Canvi 
Climàtic mitjançant l’elaboració de l’instrument legal que correspongui i on es con-
tingui el model energètic que ha de desenvolupar-se a Catalunya, basat en els princi-
pis de no utilització dels combustibles fòssils, un sistema energètic descentralitzat, 
aproximació dels llocs de generació als llocs de consum i dimensionant-los segons 
les necessitats de cada municipi, desplegar les noves infraestructures energètiques 
respectant el territori i contribuint a la preservació de la qualitat de vida dels seus 
habitants siguin de l’espècie que siguin.

6. Incloure, dins els pressupostos per a l’any 2023, partides econòmiques su-
ficients que possibilitin la creació de forma massiva al país de Comunitats Ener-
gètiques Ciutadanes, segons definició i continguts expressats a les 2019/944, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019 i Directiva 2018/2001, 
del  Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2018.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
Dani Cornellà Detrell, GP CUP-NCG; Silvia Paneque Sureda, GP PSC-Units; 

Eugeni Villalbí Godes, GP ERC; Joaquim Calatayud Casals, GP JxCat; Lucas Sil-
vano Ferro Solé, GP ECP; portaveus a la CAC 

Proposta de resolució sobre la creació de la direcció general 
de la gent gran
250-00895/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 77883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Mó-

nica Ríos García, 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 la creació de la Direcció General de la Gent 
Gran, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Catalunya té una esperança de vida molt elevada. Amb dades del 2019 era de 

83,5 anys, 1,1 anys més que a la zona euro (82,4 anys). El 2020, però, degut a la 
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crisi sanitària, l’esperança de vida es va reduir fins als 82,4 anys. De fet, és de les 
més altes del món, juntament amb Hong Kong, Japó, Itàlia i Espanya. Destaca es-
pecialment l’esperança de vida per a les dones (86,16), mentre que la dels homes és 
de 80,62 anys.

Com la majoria de països europeus, la població de Catalunya viu un procés d’en-
velliment, perquè augmenta el pes de la gent gran i disminueix paral·lelament el pes 
de la gent jove. Amb tot, l’índex d’envelliment de Catalunya, d’un 127,1%. El sobre-
envelliment, en canvi, que pondera els majors de 84 dins del grup de persones ma-
jors de 64 anys, és més alt a Catalunya que a la zona euro, en part pel fet de tenir 
una esperança de vida superior. Actualment a Catalunya gairebé una quarta part de 
la societat catalana té més de 65 anys i un 20% de la gent gran viu en situació de 
vulnerabilitat.

Aquest envelliment de la societat suposa un conjunt de canvis morfològics i fisio-
lògics que apareixen com a conseqüència de l’acció del temps sobre els éssers vius, 
i provoca un increment molt significatiu del pes social de les persones grans en la 
nostra societat.

Aquest increment ha vingut acompanyat d’una major diversitat del col·lectiu de 
persones grans pel que fa a l’edat, la salut i la situació social, també d’una nova pers-
pectiva sobre el col·lectiu de gent gran, on parlem de gent gran activa.

Per tant, se’ns planteja un objectiu i un repte molt important: poder atendre 
aquesta diversitat, on ens trobarem, cada cop més, amb un ventall més ampli de ne-
cessitats a abordar. També ens trobarem amb una població molt longeva, que a grans 
trets viurà en soledat, molts d’ells patint situacions de vulnerabilitat, amb el proble-
ma actual afegit d’una manca de places residències i elevats preus de les mateixes o 
llistes d’espera en dependència entre altres problemàtiques.

L’envelliment no té aturador, és constant. Existeix un creixement accelerat en 
el percentatge de persones grans a casa nostra, les tendències demogràfiques de les 
últimes dècades perfilen les societats desenvolupades com a fortament envellides, 
també la catalana, i conseqüentment caldrà destinar més esforços a nivell organitza-
tiu, de gestió i de recursos per tal de poder donar resposta a les innumerables neces-
sitats que té i que seran creixents en un futur imminent per part d’aquest col·lectiu.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear la Direcció General de la Gent 

Gran dins l’organigrama del Departament de Drets Socials.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Móni-

ca Ríos García, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la implantació del batxillerat esportiu 
a l’Institut La Valira, de la Seu d’Urgell
250-00896/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 77901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2022

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

nya, Anna Erra i Solà, portaveu a la Comissió d’Educació del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Jordi Fàbrega i Sabaté, diputat del Grup Parlamentari de Junts 
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per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la implantació del batxillerat 
esportiu a l’Institut la Valira de la Seu d’Urgell, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El batxillerat esportiu és una titulació oficial que permet l’obtenció de dos títols 

en tres cursos acadèmics. Combina estudis de batxillerat amb els de cicle formatiu 
de grau mig d’ensenyaments esportius. Per tant, permeten cursar batxillerat en tres 
cursos acadèmics (en lloc de dos) i un cicle d’ensenyaments esportius en els dos pri-
mers cursos.

Aquest batxillerat està regulat pel Departament d’Educació i implementat el curs 
2019-2020 amb diferents modalitats de batxillerat i de cicles formatius esportius en 
funció de la localitat i els esports on estan especialitzats a cada zona. Pel curs 22-23, 
aquests estudis es realitzen a 12 localitats de Catalunya.

Al Pirineu, hi ha un únic centre on cursar-ho, l’Institut Centre d’Esports de Mun-
tanya del Pallars de la Torre de Capdella combinant els estudis amb l’Institut La 
Pobla de Segur, que permet cursar el batxillerat de Ciències i Tecnologia i l’Huma-
nístic i Ciències Socials i els cicles formatius d’Esquí Alpí/Fons, Surf de Neu, Bar-
rancs o Escalada.

A la Seu d’Urgell s’ofereixen els estudis de Ciències en l’Activitat Física i de l’Es-
port (CAFE) especialitzats en medi natural de l’Institut Nacional d’Educació Física 
de Catalunya (INEFC) en el centre INEFC-Pirineus, depenent de la Universitat de 
Lleida (UdL) des del curs 2020-2021, amb 40 places per curs i un gran èxit com 
s’evidencia per l’allau de sol·licituds rebudes de moment pels 2 primers anys: pel 
curs 2021-22: 567 persones (140 en primera preferència) i més de 600 aquest curs.

Tanmateix, la Seu d’Urgell compta amb el Centre de Tecnificació Català de Pi-
ragüisme Eslàlom, el Centre de Tecnificació Català d’Esquí de Fons, el Centro Es-
pecializado de Tecnificación Deportiva de Piragüismo Slalom - Sede del Equipo 
Español de canoeslalom; i des d’aquest curs 2022-2023 el Centre de Tecnificació 
Català d’Esquí de Muntanya.

I la Seu d’Urgell compta amb unes instal·lacions esportives municipals excel·lents 
per a la pràctica esportiva, sobretot en esports al medi natural, amb el Parc Olímpic 
del Segre com a principal referent. Aquestes instal·lacions, juntament amb la tradició 
esportiva molt arrelada a la ciutat (seu de les proves d’eslàlom d’aigües braves als Jocs 
olímpics de Barcelona’92), són les que han permès a la ciutat ser la seu d’INEFC Pi-
rineus i dels 4 centres de tecnificació esportius d’alt nivell esmentats.

El batxillerat esportiu és una de les vies d’accés al grau universitari de CAFE i, 
al mateix temps, una excel·lent opció formativa per tots els alumnes dels 4 centres de 
tecnificació ja ubicats a la Seu d’Urgell. Alumnes que han de compaginar els estu-
dis amb els entrenaments d’alt nivell al que estan sotmesos, requerint una adaptació 
curricular que no sempre és fàcil en els instituts de la ciutat.

L’Institut la Valira de la Seu d’Urgell és un institut que va iniciar les classes el 
curs 2015-16 i que actualment compta amb estudis d’Educació Secundària Obliga-
tòria (ESO). Aquest Institut ha presentat un projecte, que compta amb el suport de 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, al Departament d’Educació per acollir els estudis 
de Batxillerat esportiu en les modalitats de batxillerat cien-tífic combinat amb l’es-
pecialitat esportiva (Cicles Formatius) d’esquí de fons i piragüisme. Aquests nous 
estudis no requereixen de cap inversió per part del Departament, ja que amb les 
instal·lacions actuals es poden dur a terme, i només es necessita els personal docent 
adient per a poder ser una realitat, ja que la voluntat i predisposició del centre és 
total.

Amb la implementació d’aquests estudis a la Seu d’Urgell, amb un finançament 
molt menor que en les altres localitats on s’ha implantat per part del Departament, 
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es dona solució a tots aquells alumnes que vulguin cursar aquests estudis, incloent 
tots els alumnes que formen part dels 4 centres de tecnificació esportius del munici-
pi i que ho desitgin. I facilita que un alumne que vulgui estudiar CAFE pugui rea-
litzar íntegrament tots els seus estudis a la Seu d’Urgell.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer les gestions necessàries, incloent la partida pressupostària adient, per im-

plantar els estudis de batxillerat esportiu en la modalitat de ciències combinada amb 
l’especialitat esportiva d’esquí de fons i piragüisme a l’Institut la Valira de la Seu 
d’Urgell per tal que pugui començar el pro-per curs acadèmic 23-24.

2. Que aquests nous estudis no impliquin cap disminució en les ofertes formati-
ves i personal a l’altre institut de la ciutat, l’Institut Joan Brudieu.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Anna Erra i Solà, portaveu a la CE; Jordi 

Fàbrega i Sabaté, diputat, GP JxCat

Proposta de resolució sobre la interconnexió ferroviària d’alta 
velocitat transfronterera
250-00897/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 77927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2022

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

Ferran Estruch i Torrents, portaveu a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, José Rodríguez Fernández, dipu-
tat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució de la interconnexió ferroviària d’Alta Velocitat transfronterera, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
A partir de l’11 de setembre Renfe deixa d’operar a territori francès perdent el 

tren d’alta velocitat Madrid-Barcelona-Marsella i el tren Barcelona-Lió. Aquest dar-
rer generant un trasbals important ja que permetia fer connexions amb altres trens 
d’alta velocitat cap a Europa. Només quedarien operant 2 trens d’alta velocitat trans-
fronterers al dia de la SNCF entre París i Barcelona. A més, la Unió Europea insta 
als governs de l’estat a substituir els vols de curta i mitja distància per trens d’alta 
velocitat, per combatre el canvi climàtic, fet que amb el mapa actual de connexions 
ferroviàries de Catalunya cap a Europa sigui impossible aquesta adaptació.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. A que Renfe avanci en l’adaptació a la normativa ferroviària europea que per-

met operar trens a territori francès, tal i com fan altres operadores com Tren Itàlia, i 
que permeti recuperar el tren Barcelona-Lió i el Madrid-Barcelona-Marsella.
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2. A que Renfe recuperi el tren d’alta velocitat directe entre Barcelona i Tolosa. 
Tren perdut abans de la pandèmia.

3. A instar al Govern de França a incrementar el servei de la SNCF entre París i 
Barcelona amb una expedició més a primera hora per sentit (7 del matí).

4. A coordinar Renfe i Adif amb SNCF per permetre que varies expedicions de 
l’Alta Velocitat que acaba a Figueres per part de Renfe ho faci a Perpinyà i varies 
expedicions d’Alta Velocitat que acaben a Perpinyà per part de la SNCF ho faci a 
Figueres, permetent l’intercanvi de passatgers i una connexió de la xarxa d’alta ve-
locitat del principat amb la de Catalunya Nord i la xarxa francesa.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Ferran Estruch i Torrents, portaveu a la CPDT; 

José Rodríguez Fernández, diputat, GP ERC

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Projecte de decret de creació del Col·legi d’Higienistes Dentals 
de Catalunya
259-00001/13

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 77911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2022

Tramitació: article 171 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament
Us trameto l’Acord del Govern pel qual s’acorda la presentació al Parlament del 

Projecte de decret de creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya (SIG-
22JUS1786), adoptat en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 22 de novem-
bre de 2022, junt amb la documentació corresponent.

Barcelona, 24 de novembre de 2022
El secretari del Govern; per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de fe-

brer, DOGC 8065, de 17.2.2020), la directora de l’Oficina del Govern, Gemma 
Capdevila Ponce

Acord del Govern pel qual s’acorda la presentació al Parlament 
del Projecte de decret de creació del Col·legi d’Higienistes Dentals 
de Catalunya

L’article 125.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència 
exclusiva de la Generalitat en matèria de col·legis professionals, la qual, respectant el 
que disposen els articles 36 i 139 de la Constitució, inclou en tot cas la seva creació.

La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·le-
gis professionals, regula els requisits i el procediment per a la creació mitjançant un 
decret del Govern d’aquestes corporacions. Aquesta llei preveu en la disposició ad-
dicional cinquena, afegida per l’article 160 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de me-
sures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost 
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que els o les professionals 
que exerceixen professions sanitàries reconegudes expressament per llei, titulades i 
regulades, poden instar la creació del col·legi professional representatiu de llur pro-
fessió, en els termes establerts per aquesta llei, amb la possibilitat de restar exempts 
del requisit de títol universitari oficial que imposa l’article 37. Així mateix, d’acord 
amb l’apartat 5 de l’article 37, correspon al Parlament apreciar el compliment del 
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requisit d’interès públic i d’especial rellevància social o econòmica, que és una con-
dició prèvia i necessària per a l’aprovació del decret del Govern.

Atès que s’ha tramitat l’expedient relatiu a la creació del Col·legi d’Higienistes 
Dentals de Catalunya; Per tot això, a proposta de la consellera de Justícia, Drets i 
Memòria, el Govern

Acorda
Presentar al Parlament el Projecte de decret de creació del Col·legi d’Higienistes 

Dentals de Catalunya, als efectes del que estableix l’article 37.5 de la Llei 7/2006, 
de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, que 
s’adjunta com a annex al present Acord.

Decret /2022, de de, de creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya.
L’article 125.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència 

exclusiva de la Generalitat en matèria de col·legis professionals, la qual, respectant el 
que disposen els articles 36 i 139 de la Constitució, inclou en tot cas la seva creació.

La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·le-
gis professionals, regula els requisits i el procediment per a la creació mitjançant un 
decret del Govern d’aquestes corporacions. Aquesta llei preveu en la disposició ad-
dicional cinquena, afegida per l’article 160 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de me-
sures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost 
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que els o les professionals 
que exerceixen professions sanitàries reconegudes expressament per llei, titulades i 
regulades, poden instar la creació del col·legi professional representatiu de llur pro-
fessió, en els termes establerts per aquesta llei, amb la possibilitat de restar exempts 
del requisit de títol universitari oficial que imposa l’article 37. Així mateix, d’acord 
amb l’apartat 5 de l’article 37, correspon al Parlament apreciar el compliment del 
requisit d’interès públic i d’especial rellevància social o econòmica, que és una con-
dició prèvia i necessària per a l’aprovació del decret del Govern.

La professió d’higienista dental es va crear i regular mitjançant la Llei 10/1986, 
de 17 de març, sobre odontòlegs i altres professionals relacionats amb la salut den-
tal. Específicament, la Llei 10/1986, de 17 de març, desenvolupada mitjançant el 
Reial decret 1594/1994, de 15 de juliol, estructura les tres professions sanitàries que 
fan possible i efectiva l’atenció en matèria de salut dental a tota la població, que són 
l’odontologia, la protètica dental i la d’higienista dental.

L’article 2, apartat 3, de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les 
professions sanitàries titulades, disposa que quan resulti necessari, per les caracte-
rístiques de l’activitat, per millorar l’eficàcia dels serveis sanitaris o per adequar l’es-
tructura preventiva o assistencial al progrés científic i tecnològic, es podrà declarar 
formalment el caràcter de professió sanitària, titulada i regulada, d’una determinada 
activitat no prevista en l’apartat anterior d’aquest article, que estableix que les pro-
fessions sanitàries s’estructuren en un grup de nivell de llicenciat i en un altre grup 
de nivell de diplomat, mitjançant norma amb rang de llei. Finalment, el precepte 
disposa de forma expressa que de conformitat amb la Llei 10/1986, de 17 de març, 
sobre odontòlegs i altres professionals relacionats amb la salut dental, tenen caràcter 
de professió sanitària la de protètic dental i la d’higienista dental.

El Reial decret 769/2014, de 12 de setembre, estableix el títol de tècnic superior 
en higiene bucodental i fixa els ensenyaments mínims corresponents.

En aquest sentit, els o les higienistes dentals són els o les professionals sanitaris 
en l’àmbit de la salut bucodental amb atribucions en matèria de salut pública que 
desenvolupen les funcions de recollida de dades sobre l’estat de la cavitat oral per a 
la seva utilització clínica o epidemiològica, d’educació sanitària de forma individual 
o col·lectiva, d’instrucció sobre la higiene bucodental i les mesures de control dietè-
tic necessàries per a la prevenció de processos patològics bucodentals, i de control 
de les mesures de prevenció que els o les pacients hagin de realitzar. També tenen 
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competències pel que fa a la realització de funcions tècniques i assistencials d’ajuda 
i col·laboració amb altres professionals facultatius i facultatives de la medicina, l’es-
tomatologia i l’odontologia.

L’autonomia tècnica dels o de les higienistes dentals es fonamenta en els conei-
xements sanitaris sobre prevenció i salut de la higiene bucodental de les persones, 
de conformitat amb els quals han assolit el maneig integrador de les pràctiques d’hi-
giene i salut bucodentals, amb els coneixements necessaris per promoure la salut de 
les persones, programar i desenvolupar activitats preventives i assistencials, com a 
membres d’un equip de salut bucodental, i per executar aquestes activitats mitjan-
çant l’exploració, la detecció i el registre de l’estat de salut bucodental.

L’interès públic de la creació d’aquest col·legi professional rau en la funció que 
la professió d’higienista dental realitza pel que fa a la preservació de la salut de les 
persones i la garantia de les condicions sanitàries.

La integració dels o de les professionals higienistes dentals en una organització 
col·legial a Catalunya permetrà sotmetre els o les professionals col·legiats a unes nor-
mes deontològiques i de control comunes, alhora que ordenarà la professió al nostre 
territori en benefici de la societat en general.

El nou col·legi serà d’adscripció voluntària, atès que el règim de col·legiació obli-
gatòria a l’ordenament jurídic actual només pot establir-se per llei estatal a l’empara 
de l’article 3.2 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, de ma-
nera que les lleis que no siguin de caràcter estatal només poden constituir col·legis 
professionals de col·legiació voluntària.

Aquest Decret s’ajusta als principis de millora de la qualitat normativa i de bona 
regulació que estableix l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques, i també l’article 62 de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.

D’acord amb el principi d’eficiència, el manteniment de l’exercici lliure de la pro-
fessió sense sotmetre’l a col·legiació obligatòria garanteix que la iniciativa normativa 
no incorpori càrregues administratives innecessàries o accessòries. De conformitat 
amb el principi d’eficàcia s’assoleix l’objectiu d’organitzar col·legiadament la profes-
sió, i d’acord amb el principi de proporcionalitat es garanteix que la iniciativa que 
es proposa contingui la regulació imprescindible per atendre la necessitat que cal 
cobrir amb la norma.

Pel que fa al principi de seguretat jurídica, el present decret s’ajusta a la norma-
tiva europea i desenvolupa, en l’àmbit de les competències del Departament de Jus-
tícia, Drets i Memòria, la normativa estatal i autonòmica, ja que proporcionarà un 
marc normatiu precís i estable que organitzarà la professió d’higienista dental amb 
la creació d’un col·legi professional que donarà resposta a la necessitat de garantir 
l’interès públic inherent a l’exercici d’aquesta professió sanitària per a la protecció 
dels interessos de les persones usuàries i consumidores destinatàries dels serveis 
professionals.

En aplicació del principi de transparència, el text d’aquest de decret s’ha sotmès 
al tràmit de consulta pública prèvia, i al d’audiència i informació pública per asse-
gurar la participació de la ciutadania en general i dels col·lectius especialment afec-
tats. D’acord amb el mateix principi de transparència, s’ha facilitat l’accés senzill, 
universal i actualitzat a la tramitació d’aquesta disposició i als documents que con-
formen l’expedient a través del Portal de la Transparència.

L’Associació d’Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya ha sol·licitat la crea-
ció del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya.

Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Per tot 
això, a proposta de la consellera de Justícia, Drets i Memòria, d’acord amb el dicta-
men de la Comissió Jurídica Assessora, d’acord amb el pronunciament favorable del 
Parlament sobre la concurrència d’interès públic i d’especial rellevància social de 
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la professió d’higienista dental que justifiquen la creació del Col·legi d’Higienistes 
Dentals de Catalunya, i tramitada la proposta segons les normes generals del proce-
diment legislatiu de conformitat amb l’article 171 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto

Article 1. Creació
Es crea el Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya.

Article 2. Naturalesa i règim jurídic
2.1 El Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya és una corporació de dret pú-

blic amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels 
seus fins, i es regeix en les seves actuacions per la normativa vigent en matèria de 
col·legis professionals.

2.2 Els col·legis adquireixen personalitat jurídica des de la seva vàlida constitució 
i des d’aquest moment poden ser titulars de drets i contraure obligacions.

Article 3. Àmbit territorial
L’àmbit territorial del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya és Catalunya.

Article 4. Àmbit personal
4.1 La incorporació al Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya s’ha de fer en 

règim de col·legiació voluntària i d’acord amb el que disposa la normativa vigent en 
matèria de col·legis professionals.

4.2 Els o les professionals han d’estar en possessió del títol de tècnic superior 
d’higiene bucodental o d’algun altre títol oficial que hi equivalgui, d’acord amb la 
legislació vigent, i, quan escaigui, d’un títol estranger degudament homologat.

Article 5. Relacions amb l’Administració
El Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya, pel que fa als aspectes institucio-

nals i corporatius, s’ha de relacionar amb el departament de l’Administració de la 
Generalitat que tingui atribuïdes competències administratives en matèria de col·le-
gis professionals, i, pel que fa als aspectes relatius a la professió, s’ha de relacionar 
amb els departaments que hi tinguin competències.

Disposicions addicionals

Primera. Comissió Gestora
1. En el termini de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquest De-

cret, l’Associació d’Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya ha de constituir la 
Comissió Gestora del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya, encarregada de 
redactar uns estatuts provisionals.

En la seva composició es procurarà la representació equilibrada de dones i homes.
2. La Comissió Gestora ha d’aprovar en el termini d’un any a comptar de l’en-

trada en vigor d’aquest Decret uns estatuts provisionals del Col·legi d’Higienistes 
Dentals de Catalunya.

Aquests estatuts han de regular, en tot cas, el procediment per convocar l’assem-
blea constituent i han de garantir la màxima publicitat de la convocatòria, la qual 
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els dos diaris 
de més difusió a Catalunya.

Segona. Assemblea constituent
Les funcions de l’assemblea constituent del Col·legi d’Higienistes Dentals de Ca-

talunya són: 
a) Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Gestora.
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b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya 
amb el contingut que estableix la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de profes-
sions titulades i dels col·legis professionals.

c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponents en els òrgans 
col·legials, atenent una representació equilibrada d’homes i dones.

Tercera. Publicació dels estatuts
Els estatuts definitius del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya, un cop 

aprovats, s’han de trametre, juntament amb el certificat de l’acta de l’assemblea 
constituent, al departament de l’Administració de la Generalitat que tingui atribuï-
des les competències administratives en matèria de col·legis professionals, perquè 
en qualifiqui la legalitat i n’ordeni la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Barcelona, de de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Gemma Uba-

sart i González, consellera de Justícia, Drets i Memòria

Antecedents del Projecte de decret
1. Acord del Govern pel qual s’acorda la presentació al Parlament del Projecte de 

decret de creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya.
2. Nota de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, de 2 de 

novembre de 2022, relativa a la creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Cata-
lunya.

3. Expedient de tramitació del Projecte de decret de creació del Col·legi d’Higie-
nistes Dentals de Catalunya.

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

TRAMITACIÓ

A tramitar per la Comissió de Justícia (article 171 del Reglament del Parlament).
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBJECCIONS

Termini: 5 dies hàbils (del 07.12.2022 al 14.12.2022).
Finiment del termini: 15.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges «La protecció dels infants i els 
adolescents en l’entorn digital»
360-00016/13

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022.

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2022, sobre 
l’assistència als municipis per les diputacions en matèria 
d’administració electrònica i l’estat d’implantació en municipis amb 
població entre 10.000 i 20.000 habitants
258-00021/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 77656 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 29.11.2022

El procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2022, sobre l’assistència als 
municipis per les diputacions en matèria d’administració electrònica i l’estat d’im-
plantació en municipis amb població entre 10.000 i 20.000 habitants pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 07.12.2022 al 29.12.2022).
Finiment del termini: 30.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/312553058.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/312553058.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/312553058.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00004/13

BAIXA DE MEMBRES

Reg. 77429 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.11.2022

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na, d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Juli Fernàndez i Olivares ha estat donat de baixa com a membre de la 
Comissió d’Economia i Hisenda.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 77430 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.11.2022

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Maria Jesús Viña i Ariño ha estat donada d’alta com a membre de 
la Comissió d’Economia i Hisenda.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la Pederàstia 
a l’Església
407-00001/13

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 77637 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.11.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica que la dipu-
tada Susanna Segovia Sánchez ha estat proposada presidenta de la Comissió d’In-
vestigació sobre la Pederàstia a l’Església.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP

Reg. 77636 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.11.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica que la dipu-
tada Susanna Segovia Sánchez ha estat designada membre de la Comissió d’Inves-
tigació sobre la Pederàstia a l’Església.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 221/XIV, sobre la reparació i 
la restitució de la memòria de les dones acusades de bruixeria
290-00180/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022

Control del compliment de la Resolució 340/XIV, sobre els catàlegs 
de béns del patrimoni cultural
290-00283/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 77805 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 340/XIV, sobre 
els catàlegs de béns del patrimoni cultural (tram. 290-00283/13), us informo del 
següent:

Barcelona, 23 de novembre de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Annex

Part dispositiva de la Resolució:
«Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Publicar en el termini de dotze mesos, i segons la disponibilitat pressupostà-

ria, el Catàleg del patrimoni cultural català com a eina accessible i consultable en el 
web del Departament de Cultura.

b) Valorar la possibilitat d’incorporar a la línia de subvencions per als plans d’or-
denació urbanística municipals i instruments urbanístics corresponents un apartat 
específic destinat a la redacció i l’aprovació de catàlegs de béns que cal protegir.»
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Informe:
Pel que fa al punt a:
S’informarà al Parlament del contingut d’aquest punt en el termini establert que 

es concreta en aquesta mateixa Resolució per al 11 de maig de 2023.
Pel que fa al punt b:
S’incorporarà dins la convocatòria de subvencions 2023-2024 destinada a la 

redacció de plans directors, d’ús i manteniment, plans especials de béns protegits, 
un nou apartat per a la redacció de catàlegs de béns a protegir.

Barcelona, 9 de setembre de 2022
Sònia Hernández Almodóvar, directora general del Patrimoni Cultural

Control del compliment de la Resolució 341/XIV, sobre la Seu Vella de 
Lleida
290-00284/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 77806 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2022

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 341/XIV, sobre la 
Seu Vella de Lleida (tram. 290-00284/13), us informo del següent:

Barcelona, 23 de novembre de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Annex

Part dispositiva de la Resolució
«Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar durant el 2023 i tenir enllestit aquesta legislatura un estudi per a 

conèixer les inversions necessàries per a la recuperació de la muralla de la Seu Vella 
de Lleida (Segrià).

b) Informar sobre les actuacions del Departament de Cultura perquè la Seu Vella 
de Lleida sigui Patrimoni de la Humanitat de la Unesco i sobre les perspectives de 
futur amb relació a aquesta qüestió.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2022»

Informe
Pel que fa al punt a:
S’informarà al Parlament del compliment d’aquest punt en el termini establert 

que es concreta en aquesta mateixa Resolució per al 31 de desembre de 2023.
Pel que fa al punt b:
El 10 de febrer de 2014, la Paeria de Lleida amb el suport i iniciativa del Consor-

ci del Turó de la Seu Vella de Lleida va registrar, per primer cop, la sol·licitud davant 
del Departament de Cultura perquè s’iniciés el procediment per a la inscripció del 
‘Turó de la Seu Vella’ a la Llista Indicativa del Patrimoni Mundial de la Unesco.

El 29 de gener de 2016 el Turó de la Seu Vella de Lleida es va inscriure a la Llis-
ta Indicativa Espanyola, en la categoria de paisatge cultural i amb un enfocament 
metodològic de les recomanacions del paisatge històric urbà, ja que aquest pas era 
necessari per a la inscripció a la Llista del Patrimoni de la Unesco.
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El mes de març de 2018, el Departament de Cultura va presentar de nou la pro-
posta de candidatura davant de l’òrgan competent de l’Administració General de 
l’Estat per a la seva inscripció a la Llista del Patrimoni Mundial de la Unesco. La 
proposta ajustava l’abast de la candidatura al conjunt monumental del Turó de la 
Seu Vella.

Aquesta proposta va ser analitzada el 12 i 13 d’abril de 2018 per part del Consejo 
del Patrimonio Histórico (CPH) i es va demanar que s’aprofundís en l’estudi com-
paratiu, per tal de justificar el valor universal excepcional del bé.

L’1 de març de 2019, la directora general del Patrimoni Cultural va trametre la 
proposta de la candidatura al Ministerio de Cultura y Deporte (MCD) per a la va-
loració per part del Consejo del Patrimonio Histórico (CPH). En resposta a aquesta 
proposta el Ministerio va manifestar la dificultat que tenia la candidatura de la Seu 
per prosperar ja que Lleida estava molt representada.

El Consejo del Patrimonio Histórico (CPH) celebrat l’abril de 2021 va aprovar 
suspendre, per un període de 5 anys i a partir de 2022, la presentació de noves can-
didatures a Patrimoni Mundial de la UNESCO.

L’acumulació de propostes, més l’entrada en vigor d’un nou procés de candida-
tura encara més complex que el que s’ha seguit fins ara, ha fet que el CPH consideri 
necessari plantejar aquest període de pausa en la presentació de noves propostes de 
tot l’Estat, fins que s’hagi resolt la situació de totes les propostes actualment en es-
pera.

Amb tot, la voluntat del Departament de Cultura es que la Seu Vella sigui reco-
neguda com a Patrimoni de la Humanitat i per tant, vetllarà i seguirà acompanyant 
la candidatura del ‘Turó de la Seu Vella’ per tal que, en el futur, esdevingui inscrita 
a la Llista del Patrimoni Mundial de la Unesco.

Barcelona, 16 de setembre de 2022
Sònia Hernández Almodóvar, directora general

Control del compliment de la Resolució 354/XIV, sobre l’elaboració 
d’un estudi de dimensionament de la plantilla de funcionaris dels 
serveis penitenciaris
290-00297/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 77685 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 354/XIV, sobre 
l’elaboració d’un estudi de dimensionament de la plantilla de funcionaris dels ser-
veis penitenciaris (tram. 290-00297/13), us informo del següent:

L’estudi sobre la plantilla de persones funcionàries de serveis penitenciaris s’ha 
de realitzar tenint en compte la tipologia dels centres i la seva capacitat, per poder 
valorar si és correcta o insuficient.

Per aquest motiu, s’ha analitzat la situació dels centres, als efectes de valorar el 
seu correcte dimensionament i per avaluar tots els aspectes que poden afectar a l’efi-
cient prestació del servei públic.

Pel que fa al termini de presentació de resultats en seu parlamentària cal tenir en 
compte que actualment estem immersos en processos d’estabilització de les planti-
lles, d’afectació a tot el sector públic, que inclouen places de naturalesa estructural 
ocupades de manera temporal i ininterrompuda al menys en els tres anys anteriors 
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a 31 de desembre de 2020, per tal d’assolir una taxa de cobertura temporal dins de 
l’Administració inferior al vuit per cent d’aquestes places estructurals.

En compliment d’aquesta norma, que establia com a data límit per publicar les 
corresponents ofertes públiques d’estabilització abans de l’1 de juny de 2022, mit-
jançant Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, es va aprovar l’Oferta d’Ocupació 
Pública d’Estabilització d’Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya i mit-
jançant Resolució PRE/1820/2022, de 9 de juny (DOGC 8687 de 13 de juny) es van 
convocar els processos d’estabilització mitjançant el sistema selectiu excepcional de 
concurs de mèrits, en el qual s’inclouen, entre d’altres, 291 places del cos tècnic d’es-
pecialistes, grup de serveis penitenciaris, àmbit funcional d’execució penal.

A aquest procés d’estabilització, que es preveu que finalitzarà durant el proper 
mes de novembre, s’hi afegeix la Resolució JUS/1208/2021, de 26 d’abril, per la 
qual es convoca el procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’espe-
cialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, sub-
grup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030), que també es preveu que es 
resolgui durant el mes de novembre d’enguany.

L’elevat nombre de moviments de personal que es produiran amb la resolució 
d’ambdós processos selectius fa que calgui analitzar de nou la situació de la planti-
lla de persones funcionàries de serveis penitenciaris quan s’hagin produït els nome-
naments del nou personal funcionari, atès que, entre d’altres situacions, s’ocuparan 
places que actualment es troben vacants.

Barcelona, 23 de novembre de 2022
Gemma Ubasart i González, consellera de Justícia, Drets i Memòria

Control del compliment de la Resolució 367/XIV, relativa a l’Informe 
de fiscalització 25/2021, sobre la Fundació Institució Catalana de 
Recerca i Estudis Avançats, corresponent a l’exercici del 2018
290-00308/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 77658 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2022

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 367/XIV, relativa a 
l’Informe de fiscalització 25/2021, sobre la Fundació Institució Catalana de Recerca 
i Estudis Avançats, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 290-00308/13), us in-
formo del següent: 

Adjuntem, en annex, l’informe de seguiment sobre les actuacions dutes a terme 
per la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) respec-
te a les conclusions que consten en l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya corresponent a l’exercici del 2018.

Barcelona, 22 de novembre de 2022
Joaquim Nadal i Farreras, conseller de Recerca i Universitats

Annex
La Sindicatura de Comptes va emetre en data 23 de novembre de 2021 l’informe 

de fiscalització limitada financera i de legalitat del Fundació Institució Catalana de 
Recerca i Estudis Avançats (ICREA) corresponent a l’exercici 2018.

En l’apartat 3.2 de l’informe s’inclouen cinc recomanacions: 

Fascicle quart
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1. Seria convenient que ICREA promogués la formalització d’un contracte pro-
grama amb la Generalitat de Catalunya.

2. ICREA hauria de revisar, adequar i donar publicitat al marc propi dels recur-
sos humans i aprovar i publicar anualment les taules salarials aplicables amb els di-
ferents conceptes retributius i els imports aplicables a cada categoria laboral.

3. Seria convenient que ICREA establís procediments de coordinació amb els 
centres de recerca i amb les universitats per registrar les activitats dels seus investi-
gadors, amb l’objectiu de millorar el control de les incompatibilitats del seu personal 
investigador.

4. ICREA hauria de fer els esforços necessaris per augmentar la transparència i 
millorar la gestió del Programa ICREA Acadèmia.

5. Les persones a les qui s’autoritza la compatibilitat en dos llocs de treball pú-
blics han de desenvolupar la seva activitat, en major o menor mesura, en ambdós 
llocs. Per tant, s’hauria d’evitar que es pogués arribar a utilitzar la compatibilitat per 
no perdre els drets adquirits en el lloc de treball original al ser adscrit a un centre de 
recerca com a conseqüència de l’obtenció d’una posició d’ICREA Sènior.

Sobre el compliment de les recomanacions que recull l’informe: 
1. Sobre la formalització d’un contracte programa. Aquesta decisió no està dintre 

de les competències del patronat de la Fundació ICREA. Malgrat això, està previst 
debatre aquest punt en el proper patronat i comunicar aquesta recomanació a la Di-
recció General de Recerca.

2. Sobre la revisió, adequació i publicitat al marc propi dels recursos humans i 
a la publicació anual de les taules salarials de cada categoria salarial, està prevista 
l’aprovació de la Relació de Llocs de treball i les taules salarials relatives a les di-
ferents categories en la propera reunió del patronat de la Fundació, el mes de No-
vembre de 2022.

3. Sobre els procediments de coordinació per a registrar les activitats dels inves-
tigadors, amb l’objectiu de millorar el control de les incompatibilitats del personal 
investigador, comentar que durant el 2020 es van renovar els acords bilaterals amb 
43 Universitats i Centres de Recerca per tal de millorar aquests procediments de 
coordinació. Els convenis amb les universitats inclouen una comissió de seguiment 
que pot avaluar directament qualsevol possible situació i permet la coordinació.

Addicionalment, la TGSS informa les parts de les variacions en la situació de 
pluriocupació dels treballadors, de manera que ara la informació ja està sempre dis-
ponible.

4. Sobre l’augment de la transparència i millora de la gestió del Programa 
ICREA Acadèmia: en les dues darreres convocatòries Acadèmia, hem incorporat 
en les ordres de bases els següents elements per millorar la transparència i la gestió 
del Programa: 

– El patronat valorarà l’opció d’utilitzar el TAIS o autoritzarà la Direcció 
d’ICREA a sol·licitar al Comitè Director previst a l’Acord de Govern del 28 de fe-
brer del 2017 el règim d’excepció que permeti continuar amb la utilització del nos-
tre propi sistema amb les modificacions necessàries per a complir els requeriments 
informatius del TAIS.

– Publicació de les bases reguladores al web d’ICREA i al DOGC.
– A partir de la justificació de la subvenció d’aquest exercici 2022, hem imple-

mentat la utilització d’un nou compte justificatiu.
– Es genera document signat pel director d’ICREA tant per la resolució de la 

convocatòria com per les avaluacions de les justificacions anuals,
– Es publica llista motivada de candidatures seleccionades i no seleccionades,
– S’ha adoptat un sistema de signatura segura remota electrònica per a totes les 

actes del procediment.
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– La documentació que les universitats presenten ha d’estar signada digitalment pel 
representant legal de la institució, si es troba alguna incidència es reclama a la Univer-
sitat per a que esmeni la documentació per tal de continuar amb el procediment.

5. Sobre l’autorització de la compatibilitat, en tots els casos, el contracte 
d’ICREA sempre representa l’activitat principal de l’investigador. La compatibilitat 
s’atorga per realitzar tasques diferents a les incloses en el contracte ICREA i per tant 
en cada lloc desenvolupen les tasques incloses a cada contracte. Respecte els drets 
adquirits dels contractes pels quals s’atorga la compatibilitat, en tractar-se de con-
tractes de poca dedicació, en cap cas els investigadors ICREA poden perdre drets 
adquirits pel seu contracte principal amb ICREA.

Totes les compatibilitats s’atorguen per autorització del director executiu per 
apoderament del patronat.

Barcelona, 9 de novembre de 2022
Emilià Pola Robles, director executiu

Control del compliment de la Resolució 393/XIV, relativa a l’Informe 
de fiscalització 2/2022, sobre la Fundació Centre de Regulació 
Genòmica, corresponent a l’exercici del 2019
290-00334/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 77887 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2022

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 393/XIV, relativa a 
l’Informe de fiscalització 2/2022, sobre la Fundació Centre de Regulació Genòmi-
ca, corresponent a l’exercici del 2019 (tram. 290-00334/13), us informo del següent: 

Adjuntem, en annex, l’informe de seguiment sobre les actuacions realitzades per 
la Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) respecte a les conclusions que 
consten en l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 
l’exercici 2019.

Barcelona, 24 de novembre de 2022
Joaquim Nadal i Farreras, conseller de Recerca i Universitats

Annex

Informe de seguiment sobre l’informe de fiscalització de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya corresponent a la fundació centre de 
regulació genòmica (núm. 2/2022)
El Sr. Joan Vives Tomàs, en qualitat de Gerent de la Fundació Centre de Regu-

lació Genòmica (CRG), fundació del sector públic amb domicili a efectes de notifi-
cacions al carrer Doctor Aiguader, núm. 88, 5ª planta, Codi Postal 08003 de Barce-
lona i amb NIF G-62426937, actuant en nom i representació del CRG en virtut de 
l’escriptura d’apoderament autoritzada pel notari Pedro Ángel Casado Martín, en 
data 1 de febrer de 2022, amb el número 108 del seu protocol, presenta l’Informe 
de seguiment sobre les actuacions realitzades pel centre, respecte a les conclusions 
que consten a l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 
en relació a l’exercici 2019.
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Antecedents 
En data 11 de gener de 2022, la Sindicatura de Comptes de Catalunya va notifi-

car al CRG, a través del aplicatiu EACAT el projecte d’Informe de fiscalització núm. 
11/2020-D, corresponent a la Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) res-
pecte a l’exercici 2019, informant a l’entitat sobre els resultats del treball de fiscalit-
zació limitada financera i de legalitat, respecte als àmbits comptable, pressupostari, 
de personal i de contractació.

Una vegada revisat el contingut i resultats del projecte d’Informe de fiscalització 
núm. 11/2020-D i en el termini atorgat a l’efecte, el CRG va presentar les al·lega-
cions que considerava oportunes en relació al contingut del projecte d’Informe i els 
aspectes objecte de control.

En data 30 de març de 2022 la Sindicatura de Comptes de Catalunya va emetre 
l’Informe de fiscalització núm. 2/2022 definitiu, on es contenen les observacions 
sobre determinats aspectes de gestió analitzats, així com les recomanacions rea-
litzades per part de la Sindicatura, per tal de corregir les observacions detectades.

Actuacions realitzades sobre les observacions i recomanacions 
de  l’informe 
A continuació es detalla la situació i/o accions portades a terme pel CRG en 

quan a les observacions que consten a la nota resum de l’Informe 2/2022 i a les re-
comanacions del propi informe.

Observacions 
En l’exercici 2019 el CRG no tenia una Relació de llocs de treball (RLT) o un ins-

trument equivalent d’ordenació dels recursos humans formalment aprovat pel Patronat
En darrera sessió de Patronat del CRG al juny de 2022 el CRG ha procedit a 

actualitzar diverses polítiques de Recursos Humans ja existents, entre les quals es 
troben la Política Job Grading, Progression and Job Families at CRG i la Política 
Professional Career for Administration and Research Support.

El primer document defineix el sistema de graduació i famílies de llocs de treball 
del centre, en el qual s’estableixen els grups pel personal Científic, personal Tècnic, 
personal Administratiu i de suport a la Recerca, així com pel personal d’Instal·laci-
ons i Operacions. Dins de cada grup, hi consten els diferents rols corresponents a les 
categories existents en cada grup, a les quals se’ls assigna en tots els casos un grau, 
el qual es divideix en nivells, que venen determinats per l’acompliment i desenvolu-
pament de les funcions del treballador.

El segon document consisteix en la carrera professional pel personal Administra-
tiu i de suport a la Recerca, on s’estableix el grau que li correspon a cada rol i té per 
objectiu establir un sistema d’avaluació, basat en el reconeixement de l’excel·lència 
en el desenvolupament de les funcions i el mèrit dels treballadors, per tal de garantir 
el creixement professional del personal i la promoció salarial en base a la graduació 
establerta i, que també serveix per informar al treballador sobre el seu desenvolu-
pament professional.

Addicionalment, en la propera sessió de Patronat el CRG presentarà el document 
intern equivalent a la RLT, consistent en el catàleg de posicions, per aprovació del 
nostre òrgan de govern.

Les taules salarials preveuen per a cada grup professional uns graus i nivells amb 
una retribució única tret de les categories més altes del personal investigador, en les 
quals s’estableix una forquilla retributiva amb un límit inferior i un límit superior per 
a cada grup. El fet que no existeixi una RLT o un document equivalent en què s’esta-
bleixin els aspectes que diferencien els nivells i en què es fixi el nivell d’entrada de cada 
lloc de treball, fa que hi hagi un grau de discrecionalitat elevat en la determinació de 
les retribucions del personal del CRG.
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Els criteris de la política retributiva s’han determinat per part del CRG en base al 
règim d’autonomia que li atorga la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i 
financeres, on es regula el règim jurídic dels centres CERCA. Les darreres taules sa-
larials van ser aprovades en la sessió de Patronat de desembre de 2021, en les quals 
es van afegir els rangs salarials de Head of Core Technologies Programme i Group 
Leader. A finals de 2022 es procedirà a aprovar les noves taules salarials del centre 
per part del nostre Patronat.

La determinació del nivell que s’assigna a cada posició bé principalment deter-
minat pel grau d’experiència del candidat i, durant la seva vida laboral al CRG, el 
personal es troba subjecte a avaluacions periòdiques, les quals en funció de les ca-
tegories, poden comportar una promoció professional i salarial en cas de resultat 
satisfactori, tal i com s’estableix a les polítiques del centre.

L’1 de juliol del 2019 el CRG va adequar les categories dels seus treballadors a les 
establertes en les normatives aprovades i va modificar l’estructura salarial del per-
sonal tècnic d’investigació i del personal de suport administratiu. No hi ha evidència 
formal de l’anàlisi realitzada per determinar els canvis de categoria i assignar els di-
ferents nivells.

Tal i com es va exposar amb anterioritat, es van equiparar les categories del per-
sonal tècnic d’investigació i del personal de suport administratiu amb els nous grups 
professionals, d’acord amb les polítiques aprovades per part de Patronat del centre. 
En l’anàlisi per determinar l’assignació del grau de cada treballador es va tenir en 
compte el salari que percebia, per tal de mantenir les seves condicions salarials i, 
alhora, no incrementar els límits relatius a la massa salarial a nivell de centre.

El Patronat del CRG no va aprovar per a l’exercici 2019 l’import per cobrir els in-
crements per carrera professional, productivitat, objectius i complements temporals i 
retenció de talent, recollits en la normativa interna de retribucions, ni en va establir 
cap límit màxim, com preveu el document Règim especial dels centres CERCA i de la 
Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) del 27 de juny 
del 2017.

L’import per cobrir els increments per carrera professional, productivitat, objec-
tius i complements temporals i retenció de talent, recollits en la normativa interna de 
retribucions no va ser aprovat a l’exercici 2019 degut a la situació de pròrroga pres-
supostària i es va seguir el criteri establert pel 2018, any en què sí s’havia aprovat 
aquesta dotació econòmica. Alhora, a partir de l’any 2020 i en exercicis posteriors, 
s’ha portat a terme l’aprovació del pressupost assignat a aquesta finalitat, per part 
del Patronat del centre.

La despesa de personal del CRG no recull el cost del personal adscrit, les retribu-
cions del qual, d’acord amb la normativa establerta, són abonades per l’entitat d’on 
procedeix.

Veure Recomanació 5.

De la revisió de tretze expedients de selecció de personal es fan observacions referi-
des a la manca d’evidència del procediment seguit i a la insuficient justificació de les 
decisions adoptades.

Veure Recomanació 4.

L’octubre del 2021 el Portal de la transparència de CRG no incloïa la informació 
referida a personal prevista en els articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El Portal de Transparència del CRG del recollia la relació de personal contractat 
al CRG per a cadascuna de les categories professionals, en xifres agregades totals i 
també per gènere, pels exercicis 2015 a 2020. Addicionalment, es trobava publicada 
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la informació sobre retribucions i indemnitzacions del personal de forma agregada 
pels anys 2015 a 2020.

El CRG està en contacte amb el Servei de Planificació i Anàlisi de Dades del 
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, per tal de 
portar a terme una revisió dels criteris relatius a la publicació de les dades de per-
sonal del centre i poder ampliar, quan correspongui, la informació proporcionada 
en aquest àmbit.

L’any 2019 el CRG no va comunicar els contractes menors al Registre Públic de 
Contractes com estableix l’article 346 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contrac-
tes del sector públic (LCSP).

Al 2019 la informació sobre els contractes menors es trobava publicada i accessi-
ble a nivell de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya. La co-
municació dels contractes menors al Registre Públic de Contractes relativa al 2019 
es va realitzar a principis del 2021 en aquest aplicatiu.

A partir del 2021, aquest procés es porta a terme trimestralment i es publica la 
informació sobre les contractes menors a les dues plataformes anteriorment esmen-
tades.

Del treball realitzat es desprèn que el CRG va adquirir subministraments de forma 
recurrent mitjançant compres directes que van significar imports acumulats elevats i 
per als quals s’haurien d’haver formalitzat contractes o acords marc seguint els proce-
diments de contractació aplicables. Aquesta incidència ha donat com a resultat l’elusió 
dels requisits de publicitat o els relatius als procediments d’adjudicació que haurien 
correspost. Per aquest motiu, constitueix un fraccionament indegut del contracte i, en 
conseqüència, un incompliment dels articles 99.2 i 118.3 de l’LCSP.

De forma resumida, en la fase d’al·legacions es va exposar que les compres es-
mentades corresponen principalment a material de laboratori, les quals provenen 
de sol·licituds específiques dels grups de recerca, que treballen independentment 
i precisen requisits tècnics molt especialitzats per garantir l’èxit dels experiments 
científics. El CRG disposa d’una Comissió interna de Compres que ha treballat per 
estandaritzar la compra de materials però en alguns casos no es pot aplicar l’estan-
darització, per no comprometre objectius de la recerca. Actualment el centre es tro-
ba adherit a l’Acord Marc 18/22 del CSUC a través del qual adquireix una part im-
portant del subministrament de material de laboratori. Alhora, a nivell de l’Aliança 
SOMMA s’han aconseguit alguns canvis legislatius per trobar un millor encaix en 
l’aplicació de la normativa de contractació pública al sector de la recerca.

Algunes de les actuacions realitzades pel centre han estat la publicació de di-
verses licitacions, consistents en els expedients CRG07/20, CRG08/21 i CRG04/22 
per la contractació del subministrament de material fungible de laboratori. Per altra 
part, el CRG té previst adherir-se al Sistema Dinàmic d’Adquisició (SDA) del CSUC 
que es publicarà properament per donar continuïtat a l’Acord Marc esmentat, el qual 
finalitzarà la seva vigència al març del 2023. El nou SDA tindrà una cobertura més 
àmplia respecte els materials que es podran contractar, fet que ens permetrà anar 
regularitzant la contractació del material de laboratori, conjuntament amb la publi-
cació de futures licitacions del centre.

Recomanacions 
1. El Patronat del CRG hauria de promoure la formalització d’un nou contracte 

programa amb la Generalitat de Catalunya.
En els darrers exercicis pressupostaris la Generalitat de Catalunya no ha tramitat 

Contractes Programa amb els centres de recerca, a causa de la dificultat en la seva 
tramitació i/o de la menor flexibilitat que comporten, en cas que sigui necessari in-
corporar altres aportacions pressupostàries pels centres.
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Estem en contacte amb el Departament de Recerca i Universitats de la Genera-
litat de Catalunya per avaluar si està prevista la formalització d’un nou Contracte 
Programa per a cobrir les necessitats pressupostàries del centre en exercicis futurs.

2. El CRG hauria de fer recomptes físics d’immobilitzat de forma periòdica, ac-
tualitzar l’inventari, revisar l’etiquetatge dels elements i donar de baixa els elements 
amortitzats que ja no estiguin en ús.

El CRG ha posat en marxa un aplicatiu per tal de poder controlar de forma per-
manent l’inventari d’equipaments informàtics i científics del centre i alhora s’ha rea-
litzat el recompte d’actius. S’ha actualitzat l’inventari d’actius i la informació està en 
procés d’integració en el nou sistema. Entre les dades que s’inclouen a l’aplicatiu so-
bre els nous equips, aquests es troben codificats amb codis QR. El proper pas a im-
plementar consisteix en donar de baixa els actius que ja no estiguin en ús. La nova 
eina facilita un millor reporting dels actius de l’entitat, permetent un millor control 
a l’hora d’elaborar el recompte d’inventari periòdic.

3. Seria convenient que el CRG promogués l’establiment de negociacions amb el 
personal per tal d’elaborar i aprovar un conveni col·lectiu.

Per una part, al maig del 2022 s’ha constituït el Comitè d’Empresa del CRG, en-
carregat de la representació col·lectiva dels treballadors del centre. El Comitè d’Em-
presa del CRG disposa de tretze representants dels treballadors.

Per altra part, és voluntat del CRG adherir-se al conveni col·lectiu del sector de 
centres de recerca en l’àmbit de Catalunya, el qual es troba actualment en la fase 
de comissió negociadora. La taula de negociació es va constituir al novembre de 
2021 i, des de llavors, s’han portat a terme onze reunions de negociació col·lectiva 
entre els sindicats CCOO i UGT i la patronal Associació Patronal de Centres de Re-
cerca de Catalunya (ACREC).

4. S’haurien d’establir procediments de selecció de personal que garantissin el com-
pliment dels principis d’igualtat, publicitat, transparència, mèrit i capacitat, d’acord 
amb el Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i l’article 16 de l’LCTI, i que en els expe-
dients administratius es deixés constància dels tràmits realitzats.

El centre segueix la política que té establerta en matèria de selecció de personal 
denominada Recruitment Policy del CRG, la qual ha estat actualitzada i aprovada 
pel Patronat de juny de 2022, i que té com a principis rectors els recollits al Code 
of Conduct for Recruitment de la Comissió Europea. En els esmentats principis s’hi 
destaquen, entre d’altres, el mèrit, la transparència i l’experiència. Així mateix, la 
política de selecció del CRG contempla els principis d’igualtat i de publicitat, la qual 
es fa mitjançant convocatòries obertes de les posicions de treball objecte de contrac-
tació.

Per tal de millorar el procediment seguit, el qual es basa en el procés establert a 
la Recruitment Policy del CRG i els principis promoguts per la Comissió Europea 
en matèria de selecció de personal, per l’avaluació de cada candidatura presentada 
a una posició vacant del centre, l’avaluador intern o (hiring manager) ha de seguir 
un sistema de puntuació imparcial i objectiu basant en els requeriments publicats a 
la oferta de treball en quan a experiència, competències, habilitats tècniques, qua-
lificacions i idiomes.

Els candidats amb millor puntuació són pre-seleccionats i entrevistats per l’ava-
luador i/o panell avaluador, en funció del tipus de posició objecte del procés de se-
lecció. Les entrevistes es documenten en un informe resum on es recull la valoració 
sobre els diferents requeriments publicats per al lloc de treball i de què disposen els 
candidats, emetent una conclusió final sobre els mateixos. Al candidat seleccionat 
se li presenta la oferta de treball corresponent.
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5. Seria convenient que s’establís un sistema per imputar al CRG el cost del perso-
nal adscrit que hi treballa i que és suportat per les entitats de procedència i que en la 
Memòria s’informés del cost total del personal que presta serveis al CRG.

Respecte a la imputació dels costos de personal, el CRG considera que, donat 
que els salaris del personal adscrit es liquiden en les comptabilitats del centre amb 
el qual aquest personal té formalitzat el respectiu contracte laboral, el qual els hi 
paga la retribució salarial i liquida les càrregues socials que li són d’aplicació als 
esmentats treballadors, tècnicament veiem complexa la seva comptabilització com a 
despeses de personal al CRG.

Pel que fa la informació sobre el cost del personal adscrit, en la Memòria dels 
Comptes Anuals (CCAA) de les operacions vinculades analitzada, es detallava el 
cost agregat del personal de la Universitat Pompeu Fabra adscrit al CRG.

Per tal de complir amb la recomanació indicada, en la Memòria dels CCAA de 
l’exercici 2021 consta el cost agregat que el CRG abona a la UPF pel personal ads-
crit en virtut dels convenis d’adscripció corresponents i, alhora, es fa constar el cost 
agregat de les aportacions realitzades a ICREA en concepte de compensacions i 
complements retributius dels investigadors ICREA adscrits al CRG, en virtut del 
conveni de col·laboració per l’adscripció del personal investigador ICREA al CRG.

El centre continua el procés d’implementació de les mesures i actuacions neces-
sàries per tal de regularitzar les observacions i atendre a les recomanacions realit-
zades en els diversos àmbits que han estat analitzats per part de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, amb l’objectiu final de millorar la gestió del centre.

A Barcelona, el 14 d’octubre de 2022
Joan Vives Tomàs, gerent del Centre for Genomic Regulation

Control del compliment de la Resolució 395/XIV, relativa a l’Informe 
de fiscalització 5/2022, sobre la Fundació Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2019
290-00336/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 77435 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2022

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 395/XIV, relativa a 
l’Informe de fiscalització 5/2022, sobre la Fundació Institut de Recerca en Energia 
de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2019 (tram. 290-00336/13), us informo 
del següent:

Des de l’aprovació de l’Informe de fiscalització 5/2022, corresponent a l’exercici 
del 2019 (en endavant, l’Informe de fiscalització), l’Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya (IREC) ha analitzat i tingut en compte totes les observacions i recomana-
cions posades de manifest per la Sindicatura de Comptes.

Fins al moment de la redacció d’aquest informe s’ha donat compliment a gran 
part de les observacions, amb l’adaptació de documents de polítiques i procedi-
ments, i es segueix analitzant la millor manera d’implementar totes les observacions.

Concretament, i en relació amb algunes de les observacions més rellevants, es 
vol destacar que la Direcció de l’IREC ha reforçat les àrees de Recursos Humans i 
Serveis Jurídics de l’ens, tenint en compte el gran creixement de cartera de projec-
tes, de pressupost anual i de personal que està tenint l’ens. I ho ha fet per tal de que 
es doni compliment i es segueixin totes les observacions de l’Informe de fiscalitza-
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ció en matèria del procés d’avaluació anual dels treballadors, en matèria de proce-
diments per a la selecció de personal, en relació als procediments d’estabilització de 
places i la resta de tràmits amb la Direcció General de Funció Pública, o en tot allò 
relatiu a la contractació pública.

Feta aquesta consideració prèvia, i entrant específicament en les àrees de millora 
detectades per la Sindicatura de Comptes i exposades en les seves recomanacions, a 
continuació es fa constar el següent:

En relació amb la primera recomanació, la Direcció de l’IREC sotmetrà a rati-
ficació dels membres del Patronat de la Fundació durant la propera sessió ordinària 
de l’òrgan de govern, els criteris per determinar el marge a aplicar en els projectes 
industrials, en el decurs del proper Patronat. Es preveu que la propera sessió del Pa-
tronat es celebri com a màxim dins del primer semestre de 2023.

A més de la validació de la política de repercussió de marges als projectes in-
dustrials, s’aprofitarà per ratificar una política de repercussió dels costos indirectes 
d’estructura a les diferents tipologies de projectes d’R+D que executa l’IREC.

Referent a la segona recomanació, la Direcció de l’IREC per ara ha volgut evitar 
interferències innecessàries en el procés de negociació en marxa per part dels repre-
sentants del conjunt de centres de recerca de Catalunya amb el conjunt de sindicats 
representants dels treballadors del sector, per a la negociació d’un futur conveni col-
lectiu que ens serà d’aplicació.

Malgrat que la negociació i redacció de propostes de conveni porten mes d’un 
any desenvolupant-se, aquestes estan avançant i es preveu que durant el 2023 es 
formalitzi un acord i s’aprovi el conveni col·lectiu sectorial, seguint els tràmits le-
gals previstos a la legislació. En el cas que aquestes negociacions a nivell sectorial, 
en les que estan implicats els diversos sindicats i l’associació de centres de recerca 
(ACER), no prosperessin o s’estanquessin; llavors la Direcció de l’IREC procedirà a 
promoure activament l’establiment de negociacions amb el comitè d’empresa per tal 
d’elaborar i aprovar un conveni col·lectiu propi pel col·lectiu de treballadors.

En qualsevol cas, l’IREC té multitud d’acords formalitzats, aprovats pel Patro-
nat, i vigents amb els representants dels treballadors i el comitè d’empresa, en re-
lació amb els temes més rellevants, com son per exemple les opcions horàries, les 
hores productives anuals, el pla de carrera professional, o el pla de teletreball, entre 
d’altres.

Pel que fa a la tercera recomanació respecte el punt dels recomptes físics de l’im-
mobilitzat i la revisió de l’etiquetatge, en els darrers mesos l’IREC ha augmentat el 
volum d’actius que ja han estat etiquetats i inventariats. Es preveu finalitzar aquesta 
tasca abans de finalitzar el primer trimestre de 2023.

Per donar compliment a la quarta recomanació i tenint en compte les observa-
cions realitzades a l’informe en aquets àmbit, com a mesures per evitar un poten-
cial ús irregular de la contractació menor, l’IREC va iniciar el setembre de 2021, 
amb finalització prevista entre finals de 2023 i mitjans de 2024, un pla progressiu 
d’anàlisi i revisió de la contractació menor, amb una revisió detallada de volums 
anuals de compra menor tenint en compte proveïdors, quanties màximes, fraccio-
nament, recurrència, durada màxima i limitació subjectiva. L’objectiu és el d’iden-
tificar aquelles necessitats periòdiques i previsibles de subministraments i serveis, 
formalitzades inicialment amb una contractació menor, que cal regularitzar el més 
aviat possible seguint els procediments de licitació previstos a la Llei de Contractes 
del Sector Públic (LCSP) i que s’ajustin més a les necessitats de l’IREC. Així ma-
teix, també es pretén delimitar quines són les necessitats puntuals i esporàdiques, 
concretes i definides a les quals s’ha de limitar l’opció a la contractació menor de 
forma que aquesta estigui plenament justificada.

Aquest anàlisi es coordina i correlaciona amb un procés de revisió i introducció 
de millores al procediment intern de compres i a altres processos administratius 
associats, així com amb l’establiment de codis de bones pràctiques, per adaptar-los 
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a fi de permetre un correcte control de la contractació de les necessitats abans es-
mentades. De forma paral·lela a aquesta anàlisi de la contractació menor, s’està pro-
cedint a la regularització progressiva de la contractació dels serveis i subministra-
ments, amb contractació menor en exercicis anteriors, que s’han contractat de forma 
recurrent i prioritzant en funció les necessitats internes determinades per l’activitat 
regular de l’IREC.

Finalment, respecte la cinquena recomanació, l’IREC donarà compliment amb 
l’aplicació d’aquest nou criteri en els comptes anuals de l’exercici 2022 i s’assegura-
rà que aquesta informació sigui convenientment recollida a la Memòria de Comptes 
Anuals del 2022.

D’aquesta manera es recollirà el cost teòric del personal adscrit en un compte es-
pecífic del grup de les despeses de personal i, de forma correlacionada, es recollirà 
l’ingrés en el compte comptable 723 (Ingressos de patrocinadors i col·laboracions), 
ja que aquest cost és teòric i no es paga degut al fet que les adscripcions genèriques 
de personal investigador de les universitats o de la Fundació ICREA són gratuïtes.

Barcelona, 21 de novembre de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Resolució 404/XIV, sobre la derogació 
definitiva del projecte del ramal i la subestació de la línia de molt alta 
tensió a Santa Coloma de Farners i Riudarenes
290-00345/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 77436 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 404/XIV, sobre 
la derogació definitiva del projecte del ramal i la subestació de la línia de molt alta 
tensió a Santa Coloma de Farners i Riudarenes (tram. 290-00345/13), us informo 
del següent:

En relació amb els apartats a) i b), es tracta d’un expedient competència del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), i no del 
Govern de la Generalitat.

Referent a l’apartat c), el Govern va aprovar el Decret Llei 24/2021, de 26 d’oc-
tubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i parti-
cipades; amb l’objectiu de promoure el diàleg i el consens entre els actors implicats 
i prioritzar un model energètic sostenible, de proximitat i distribuït que impulsi de 
manera decidida les energies renovables per a fer front als reptes i als requeriments 
de la transició energètica. Seguidament s’exposen les principals novetats en termes 
de diàleg i consens d’aquesta disposició normativa.

– Introdueix mesures per a millorar l’acceptació social dels projectes d’energies 
renovables, compatibilitzar l’activitat agrària amb la de producció d’energies renova-
bles i vetllar per la conservació de la biodiversitat, l’ordenació territorial i el desen-
volupament sostenible del medi rural.

– En els projectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques de potència su-
perior a 5 MW, situats a terra i en sòl no urbanitzable, el promotor ha d’acreditar, 
amb anterioritat al tràmit d’informació pública, que ha presentat una oferta de parti-
cipació local i la disponibilitat o el compromís de disponibilitat de més del 50% dels 
terrenys agrícoles privats sobre els quals es projecta la instal·lació solar o sobre els 
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quals es projecta la cimentació dels aerogeneradors, incloses les subestacions elèc-
triques, i exclosos els accessos i les línies.

– Implementa l’oferta de participació local oferint la possibilitat de participar, 
com a mínim en un 20% de la propietat del projecte o del seu finançament, a les 
persones físiques (directament o a través d’una societat que els agrupi) i jurídiques, 
públiques o privades, radicades en el municipi en el qual es pretén situar la instal·la-
ció, o en els municipis limítrofs a aquest municipi o els que pertanyin a la mateixa 
comarca.

– Les instal·lacions fotovoltaiques de generació elèctrica i connectades a la xar-
xa de transport o distribució en la modalitat d’autoconsum sense excedents que 
disposin d’un dispositiu que no en permeti l’abocament i no requereixin avaluació 
d’impacte ambiental, no requereixen autorització administrativa, de construcció i 
d’explotació; sens perjudici de la declaració responsable exigible conforme a la re-
glamentació tècnica que se’ls apliqui, i sens perjudici de la intervenció administra-
tiva ambiental o urbanística que els pugui correspondre.

– Als efectes de l’article 8 del Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es 
regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum 
d’energia elèctrica en relació amb la modificació del contracte d’accés per a aquells 
subjectes consumidors connectats a baixa tensió, en què la instal·lació generadora si-
gui de baixa tensió i la potència instal·lada de generació sigui menor de 100 kW, que 
realitzin autoconsum, la documentació acreditativa de la inscripció al Registre d’Au-
toconsum de Catalunya té la consideració de documentació remesa per l’Adminis-
tració de la Generalitat. Les empreses distribuïdores i comercialitzadores d’energia 
elèctrica no poden requerir documentació addicional per dur a terme la modifica-
ció del contracte d’accés de l’autoconsumidor associat. En el supòsit d’instal·lacions 
col·lectives, la persona titular de la instal·lació ha d’aportar l’acord de repartiment i 
l’acord de compensació d’excedents a l’empresa distribuïdora al mateix temps que 
se sol·licita el Codi d’autoconsum.

Finalment, pel que fa a l’apartat d) s’ha donat trasllat del contingut d’aquesta re-
solució al MITERD, als ajuntaments de Santa Coloma de Farners i de Riudarenes, 
i a la Delegació de Red Eléctrica de España a Catalunya. Aquestes comunicacions 
s’han efectuat per cartes enviades per la Delegació del Govern a Madrid i per la Di-
recció General d’Energia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural (DACC). Pel que fa al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat, 
aquests ja són coneixedors de l’existència de la present Resolució amb la seva apro-
vació, assignació i el mateix control de compliment.

Barcelona, 21 de novembre de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Resolució 418/XIV, sobre l’aprovació 
d’un pla de difusió del flamenc
290-00359/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 77769 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 418/XIV, sobre 
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l’aprovació d’un pla de difusió del flamenc (tram. 290-00359/13), us informo del 
següent:

Barcelona, 23 de novembre de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Annex
En data de 22 de juny de 2022, la Comissió de Cultura, a partir de la proposta 

de resolució presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (250-
00553/13) i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, adopta la resolució següent:

«Resolució 418/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’aprovació d’un pla de 
difusió del flamenc

1. El Parlament de Catalunya constata que el flamenc és una expressió cultural 
que cal preservar i enfortir a Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya reconeix l’esforç dels professionals del flamenc i 
dels professionals del sector de la cultura de Catalunya durant la pandèmia origina-
da per la covid.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la difusió, el coneixe-
ment i la protecció del flamenc català i a estudiar la creació d’una subcomissió espe-
cífica de flamenc en el marc de la revisió del Pla integral de la música.»

Informe de compliment de l’Institut Català de les Empreses Culturals
1. El Parlament de Catalunya constata que el flamenc és una expressió cultural 

que cal preservar i enfortir a Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya reconeix l’esforç dels professionals del flamenc i 

dels professionals del sector de la cultura de Catalunya durant la pandèmia origina-
da per la covid.

L’ICEC comparteix els punts 1 i 2 de la Resolució, en el sentit de reconèixer i 
potenciar el flamenc i els artistes de flamenc a Catalunya, una de les manifestacions 
de la cultura catalana, així com de reconèixer l’esforç que han fet els professionals 
del flamenc durant la pandèmia, com la resta de professionals del sector.

Actualment, el suport que ofereix l’ICEC al flamenc es troba sobretot en la línia 
Subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional, 
que ha subvencionat esdeveniments com el Festival de Flamencos y Otras Aves!, 
Flamencos por Derecho, Flamencos y Catalanes i el Ciclo Los Lunares. A més, el 
flamenc és present en els ajuts a la internacionalització, les aportacions reintegra-
bles, etc.

Destaca la subvenció nominativa al Taller de Músics, que és un dels principals 
pols de la cultura flamenca a Catalunya, tant des del vessant formatiu com de pro-
gramació (organitzen el festival Ciutat Flamenco).

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la difusió, el coneixe-
ment i la protecció del flamenc català i a estudiar la creació d’una subcomissió espe-
cífica de flamenc en el marc de la revisió del Pla integral de la música.

Efectivament, des de l’ICEC es treballa per la difusió, el coneixement i la protec-
ció del flamenc català. Dins el marc del Pla integral de la música s’estudiarà crear 
aquesta subcomissió específica de flamenc, tot i que en principi no es contempla di-
vidir el Pla en subsectors. El sector del flamenc està representat en el Pla junt amb 
les entitats representatives del global del sector de la música.

Barcelona, 28 d’octubre de 2022
Miquel Curanta i Girona, director de l’Institut Català de les Empreses Culturals
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Control del compliment de la Resolució 439/XIV, sobre la creació de 
la regió d’emergències del Pirineu Occidental
290-00375/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 77643 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2022

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 439/XIV, sobre la 
creació de la regió d’emergències del Pirineu Occidental (número de tramitació 290-
00375/13), us informo del següent:

S’han iniciat els estudis per a identificar quina és la infraestructura regional ne-
cessària a nivell de recursos humans i la seva localització més adequada.

Arran d’aquesta anàlisi caldrà iniciar amb l’Ajuntament del municipi proposat la 
negociació per a obtenir una oferta de terreny on construir, encarregar el projecte 
corresponent i licitar i construir la seu regional.

A més, el resultat de l’estudi permetrà determinar els recursos necessaris per a la 
nova regió, tant els vehicles, com el personal del cos de Bombers −en particular els 
comandaments regionals− i altres recursos materials.

Les convocatòries posteriors a l’estudi hauran d’incorporar el resultat de les ne-
cessitats d’aquesta nova regió.

Barcelona, 22 de novembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 442/XIV, sobre l’arranjament 
de les deficiències estructurals de les instal·lacions esportives de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
290-00378/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 77644 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 442/XIV, sobre 
l’arranjament de les deficiències estructurals de les instal·lacions esportives de l’Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya (número de tramitació 290-00378/13), us 
informo del següent:

L’Àrea d’Infraestructures del Departament d’Interior va definir el Projecte amb 
clau VGM-18352, amb l’objecte següent: Obres de condicionament, millora i posada 
en normativa de diverses infraestructures de l’Institut de Seguretat Pública de Cata-
lunya, el qual actualment està en fase de lliurament de projecte per part de l’equip 
d’arquitectes.

Les actuacions previstes són:
– La rehabilitació integral de l’edifici del poliesportiu: substitució de la coberta, 

rehabilitació integral de vestidors amb inclusió de sistema de calefacció i substitu-
ció del sanejament actual i actualització i millora de les instal·lacions del bulevard.
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– La construcció d’un nou mur perimetral a la meitat del recinte de l’ISPC, a la 
finca de dalt (límit amb la C-17 i la riera de Mardans) amb nous accessos per a vi-
anants i vehicles.

Les obres es començaran a executar durant el segon semestre de 2023 i tenen 
una durada prevista de 12-15 mesos.

Està previst sol·licitar una incorporació de romanents de tresoreria de l’ISPC que 
permeti incloure més actuacions en l’àmbit de les instal·lacions esportives del recinte 
de l’ISPC en el PEA en tràmit (paviment del poliesportiu, nova porta de tancament 
del poliesportiu de persiana i tancament automatitzat, nova pista d’atletisme de tar-
tan, instal·lació de gespa artificial al camp de futbol amb sistema de rec i il·lumina-
ció, entre d’altres).

Barcelona, 22 de novembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 453/XIV, sobre els ajuts als 
pagesos afectats per la tempesta del setembre del 2021 a la Terra 
Alta
290-00384/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 77437 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2022

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 453/XIV, sobre els 
ajuts als pagesos afectats per la tempesta del setembre del 2021 a la Terra Alta (tram. 
290-00384/13), us informo del següent:

Per una banda, i d’acord amb les dades del Servei d’Ordenació Agrícola del De-
partament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) presentades a la 
taula inferior, no es pot afirmar que els danys de la tempesta d’aigua i pedra de se-
tembre de 2021 a la Terra Alta tinguessin una incidència generalitzada a la comarca. 
És més, les dades evidencien tot el contrari, en el sentit que els quilograms de collita 
corresponent a la campanya 2020-2021 van ser els més alts des de 2018.

Any Quilograms de raïm Terra Alta

2018 40.791.305,00
2019 35.869.320,00

2020 38.282.683,00

2021 42.627.060,74

Per altra banda, el DACC impulsa una política activa de foment de les asseguran-
ces agràries. Tal com estableix l’Ordre de 28 de setembre del 2001, que determina 
que «tot el que és assegurable no és subvencionable», els ajuts del DACC s’orienten 
en la línia de fomentar la contractació d’assegurances, com a xarxa de seguretat, per 
protegir-se dels efectes de les inclemències meteorològiques a causa de la meteo-
rologia i del canvi climàtic. Aquestes assegurances constitueixen l’instrument més 
complert per a la gestió dels riscos no controlables per l’agricultor o ramader, per-
què donen cobertura las ingressos futurs a les explotacions afectades per les adver-
sitats generats per riscos no controlables, de manera que la indemnització de l’asse-
gurança els permet continuar amb la seva activitat i, per tant, es redueix el nombre 
d’abandonaments.
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Precisament en aquesta línia, els ajuts estableixen la condició de la contractació 
d’una assegurança agrària com una condició de futur amb l’objectiu d’ampliar-ne la 
contractació, intentant no desincentivar al que ja l’utilitza, i incentivar de manera 
clara als que encara no han entrat en la seva utilització. El DACC destina anualment 
uns 10.000.000 € al foment de les assegurances agràries.

Així mateix, cal recordar que actualment també existeixen eines establertes amb 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) per a la compensació 
dels danys generalitzats per la pèrdua de més del 30% de la producció a nivell mu-
nicipal, i que comporten una reducció dels mòduls d’IRPF.

Barcelona, 21 de novembre de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

4.50.02. Compliment de mocions

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 77686 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2022

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 35/XIV, sobre l’estat de l’Adminis-
tració de justícia (tram. 390-00035/13), us informo del següent: 

En la sessió de Govern del 5 de juliol, es va prendre l’Acord de Govern, que tra-
metem en annex1, pel qual s’inicia l’elaboració del Pacte Nacional per la Justícia i es 
crea la Taula pel Pacte Nacional per la Justícia.

Pel que fa a la creació de jutjats, la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demar-
cació i de planta judicial, en l’article 20.1, faculta el Govern de l’Estat per modificar 
el nombre i la composició dels òrgans judicials establerts en aquesta Llei, mitjan-
çant la creació de seccions i jutjats. Per tant, l’administració competent en la creació 
de noves unitats és el Ministeri de Justícia. La Direcció General del Servei Públic 
de Justícia del Ministeri de Justícia sol·licita una proposta de creació de noves uni-
tats judicials per elaborar la programació de desenvolupament de la planta judicial. 
Aquesta proposta es trasllada a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia, 
al Consell General del Poder Judicial i a la comunitat autònoma amb competències 
transferides en Justícia. Totes les administracions formulen les seves propostes te-
nint en compte diferents aspectes com són les càrregues de treball, la disponibilitat 
d’espais i pressupostària, etc. La programació pel 2021 constava de deu noves uni-
tats per a Catalunya d’un total de seixanta unitats en total per tot l’Estat.

Aquesta Direcció General del Ministeri de Justícia, en data 7 d’abril de 2022, va 
sol·licitar a la Secretaria per l’Administració de Justícia (SAJ), del Departament de 
Justícia, l’enviament d’una proposta prioritzada de creació de noves unitats judicials 
per la programació de 2022, per valorar i analitzar de manera definitiva les diverses 
propostes rebudes de les comunitats autònomes, tenint present que només es preveia 
la creació de setanta noves unitats judicials per a tot l’Estat.

1. Annex. Acord de Govern de 5 de juliol de 2022, pel qual s’inicia l’elaboració del Pacte Nacional per la Justí-
cia i es crea la Taula pel Pacte Nacional per la Justícia
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Amb posterioritat, la SAJ va rebre una nova comunicació del Ministeri de Justí-
cia, de data 24 de juny de 2022, en la que demanava un informe sobre les nou uni-
tats assignades a Catalunya per aquest any 2022, que són les següents.

Un jutjat Social núm. 4 de Tarragona
Un jutjat de Primera Instància núm. 10 de Granollers
Un jutjat Mercantil núm. 2 de Girona
Un jutjat de Primera Instància i Instrucció (UPSD) núm. 5 de Cornellà de Llo-

bregat
Un jutjat Penal núm. 29 de Barcelona
Un jutjat de Primera Instància núm. 61 de Barcelona
Una plaça de magistrat/da per la Secció 2a de l’Audiència Provincial de Lleida, 

corresponent a l’ordre jurisdiccional civil, amb coneixement en matèria mercantil
Una plaça de magistrat/da per la Secció 2a de l’Audiència Provincial de Barcelo-

na, corresponent a l’ordre jurisdiccional penal
Una plaça de magistrat/da per la Secció 5a de l’Audiència Provincial de Barcelo-

na, corresponent a l’ordre jurisdiccional penal
La SAJ va informar favorablement sobre aquestes noves unitats i també va de-

manar i justificar la necessitat de la creació d’un nou jutjat penal núm. 5 a Vilanova 
i la Geltrú, per especialitzar-ho en executòries penals i el canvi de les seccions 2a i 
5a de les places de l’Audiència Provincial de Barcelona per les seccions 2a i 3a, totes 
elles de l’ordre jurisdiccional penal.

La directora general per al Servei Públic de Justicia va comunicar a la SAJ, el 
passat 27 d’octubre, que la tramitació del projecte de Reial decret de creació de se-
tanta unitats judicials corresponents a la programació del 2022 i d’adequació de la 
planta judicial, es troba en fase molt avançada, amb tots els informes preceptius 
aprovats i que s’elevarà properament al Consell de Ministres per a la seva aprovació, 
per la qual cosa la seva publicació al BOE serà amb caràcter urgent.

Si s’arriben a publicar definitivament aquestes deu noves unitats judicials per 
Catalunya, les places de magistrats a les Audiències Provincials entrarien en fun-
cionament en data 31 de desembre de 2022, els dos nous jutjats a la ciutat de Bar-
celona tindrien una previsió d’entrada en funcionament de l’1 de juny de 2023 i la 
resta de nous òrgans judicials una previsió de posada en funcionament del 31 de 
març de 2023.

Finalment, i pel que fa als processos d’estabilització de plantilles, cal dir que es 
van iniciar amb la oferta d’ocupació de 2017-2018, que va incorporar el format de 
concurs oposició. De les 1.845 places ofertes en aquesta oferta, es van incorporar de 
forma efectiva un total de 1.270 persones dels cossos de Gestió Processal Adminis-
trativa, Tramitació Processal Administrativa i Auxili Judicial.

Amb anterioritat a l’execució dels processos selectius derivats de l’oferta d’ocu-
pació 2017-18, hi havia un percentatge d’interinitat en l’àmbit d’Administració de 
Justícia del 50 per cent. Amb la presa de possessió de les persones que van obtenir 
la condició de funcionaris, el percentatge d’interinitat es va reduir fins al 41 %.

Amb la publicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgent per 
a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública s’obre un nou escenari de pro-
cessos d’estabilització.

L’oferta d’ocupació pública i la convocatòria dels processos selectius dels cos-
sos de l’Administració de justícia correspon al Ministeri de Justícia, mentre que al 
Departament de Justícia li correspon l’organització logística i desenvolupament de 
les proves, l’organització i suport als Tribunals i la informació i coordinació amb el 
Ministeri per a la determinació de les places vacants a ofertar i desenvolupament 
dels processos.

D’acord amb l’establert a la Llei 20/2021, es van publicar les diferent ofertes 
d’ocupació pública abans de l’1 de juny de 2022.
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Actualment, estan en fase d’execució les convocatòries de promoció interna cor-
responents a l’oferta de 2020 i 2021, i a l’espera de la publicació abans del 31 de 
desembre de 2022, de les convocatòries corresponents a l’oferta de torn lliure dels 
anys 2020, 2021 i 2022, i també les convocatòries corresponents als processos d’es-
tabilització derivats de l’oferta d’estabilització del 2022.

Barcelona, 23 de novembre de 2022
Gemma Ubasart i González, consellera de Justícia, Drets i Memòria

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

Control del compliment de la Moció 101/XIV, sobre les polítiques 
d’acollida de refugiats
390-00101/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 77809 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2022

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 101/XIV, sobre les polítiques d’aco-
llida de refugiats (tram. 390-00101/13), us informo del següent:

Catalunya ha donat resposta a una greu crisi humanitària, sense que el Govern 
català hagi rebut ni un sol euro per avançat part de l’Estat dels fons europeus desti-
nats a l’acollida de les persones refugiades ucraïneses. L’Estat va dimitir de l’atenció 
a les persones desplaçades que no cobreix el pla estatal de refugi, que a Catalunya 
representen el 78% de les persones arribades, les quals han estat acollides per famí-
lies de la pròpia comunitat ucraïnesa que ja residia a Catalunya o per persones que 
de manera voluntària les han acollides a casa seva.

A més de garantir el dret a la salut de totes les persones refugiades, el benestar 
dels menors sense referents familiars, i el dret a l’educació d’infants i adolescents, 
i, atès que la major part de les persones adultes ucraïneses desplaçades són dones, 
hem reforçat els serveis d’informació i atenció a les dones, hem activat un servei de 
detecció de violències masclistes, incloent el tràfic d’éssers humans, i hem creat ser-
veis de cures i lleure per a menors allotjats en els hotels. Uns serveis que suposen 
també un temps de respir per a les mares, a través del programa Temps x Cures, en 
aquells municipis amb un volum més elevat de persones refugiades. Així mateix, 
hem coordinat l’actuació de totes les administracions catalanes des de l’esclat de la 
guerra i hem reforçat els serveis de primera acollida dels municipis, no només per 
atendre les persones desplaçades d’Ucraïna sinó el conjunt de persones refugiades 
i migrades, amb independència de la seva nacionalitat. Perquè totes elles mereixen 
una atenció de qualitat.

Aquesta crisi de drets humans ha demostrat que el model centralista no funcio-
na. Ni per la gestió de les arribades, ni pel necessari equilibri territorial, i que no 
serveix una mirada curta sobre les places d’acollida, com ha fet fins ara l’Estat. Per 
aquest motiu el Govern de Catalunya comparteix la reclamació del Parlament del 
traspàs de les competències en matèria d’asil a la Generalitat, atès que són una eina 
clau i indispensable per a garantir el millorament del sistema d’acollida. I així s’ha 
traslladat a l’estat espanyol en reiterades ocasions.

El Departament d’Igualtat i Feminismes via Direcció General de Migracions Re-
fugi i Antiracisme (DGMRA) compta amb el Comitè per a l’Acollida de Persones 
Refugiades per la gestió catalana de l’acollida de persones refugiades. Aquesta uni-
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tat es troba estretament coordinada, per a la implementació territorial de les accions, 
amb la totalitat de Serveis Territorials.

Paral·lelament, la totalitat dels equips dels Serveis Territorials del Departament 
d’Igualtat i Feminismes col·laboren estretament i es coordinen amb els Consells 
Comarcals i municipis. Addicionalment a les estructures de coordinació territorial 
preexistents entre els i les tècniques de migracions dels Serveis Territorials, davant 
l’emergència d’Ucraïna s’han impulsat espais de col·laboració ad hoc per a incorpo-
rar figures tècniques municipals d’altres àrees més enllà de l’acollida i les polítiques 
migratòries. En aquells municipis amb una major afluència de persones amb neces-
sitats de protecció internacional l’acompanyament ha estat més intensiu.

El rescabalament als ens locals s’ha vehiculat per mitjà de les transferències pre-
vistes a la Resolució IFE1399/2022, la qual ha permès la contractació de tècniques 
i tècnics municipals, el reforç a les accions de coneixement comunitari i de l’entorn, 
els serveis de traducció, i l’atenció psicològica als SIADs.

Així mateix, des de la Direcció General de Migració Refugi i Antiracisme s’ha 
implementat en col·laboració amb els Serveis Territorials un Servei de traducció en 
ucraïnès per a donar suport a les agents d’acollida i de polítiques migratòries dels 
ens locals d’arreu del territori català, en l’atenció a persones desplaçades forçosa-
ment d’Ucraïna, davant l’evident barrera idiomàtica existent.

Compartim la necessitat de la moció de fer difusió dels canals de comunicació 
i informació que la Generalitat ha creat tant per a donar resposta a les necessitats 
de la població que fuig del conflicte com per a vehicular les ofertes d’ajuda que fa 
la població catalana. La difusió de la Bústia del Comitè d’Acollida Persones Refu-
giades comiteacollida.igualtat@gencat.cat i el canal telefònic a la xarxa d’entitats 
d’acollida, internet, als ens locals i al Consolat d’Ucraïna ha permès que es gestio-
nessin més de 3.000 oferiments de la ciutadania de Catalunya. D’altra banda, també 
s’han pogut rebre les demandes de la població ucraïnesa i donar respostes en relació 
amb els serveis disponibles, dubtes jurídics i eventuals incidències en el marc del 
Programa Estatal.

D’altra banda, es va editar una Guia informativa dels serveis, en català i ucraï-
nès, que s’ha distribuït a la població refugiada a través dels ens locals i a la Fira de 
Barcelona. Alhora, s’ha creat una adreça de correu electrònic i una línia telefònica 
específiques en ucraïnès, així com el web ‘Catalunya amb Ucraïna’ per tal de ca-
nalitzar les ofertes tant de la ciutadania com d’empreses: https://web.gencat.cat/ca/
ucraina /index.html

Tal com es trasllada a la moció, la coordinació amb els ens locals i amb les en-
titats d’acollida de refugiats és clau. El Comitè per a l’Acollida de les Persones Re-
fugiades s’ha posat a disposició de les entitats de persones ucraïneses a Catalunya. 
Addicionalment, també treballa amb coordinació i comunicació directa amb el Con-
solat d’Ucraïna a Barcelona. La coordinació de l’acollida de les persones refugiades 
d’Ucraïna s’ha realitzat, amb caràcter interdepartamental i territorial, a través de la 
creació de les anomenades Taules de Contingència territorials.

En aquests espais de reunió periòdica, s’han intercanviat necessitats i propostes 
els diferents Departaments de la Generalitat implicats, així com les entitats que han 
gestionat l’acollida. La territorialització d’aquests instruments de coordinació ha do-
nat lloc a la creació de 9 Taules: Lleida, Terres de l’Ebre, Tarragona, Garraf-Pene-
dès, Anoia, Catalunya Central, Barcelonès, Girona i Barcelona ciutat.

El Departament d’Igualtat i Feminismes ha posat a disposició recursos extraor-
dinaris a través de l’aprovació d’un nou Programa temporal de suport a l’atenció de 
persones desplaçades d’Ucraïna que preveu un pressupost de 870.000 euros durant 
el seu primer any d’implantació i que ha permès incorporar 22 professionals, tant a 
la DGMRA com als Serveis territorials.

Des de la Direcció General de Migracions Refugi i Antiracisme s’ha col·labo-
rat amb el Departament de Salut per a l’establiment i difusió dels protocols de va-
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cunació; per a garantir l’accés als serveis sanitaris; i per a l’establiment de circuïts 
especials en matèria de salut per a persones refugiades amb malalties greus que es 
troben en trànsit per Catalunya.

El Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades s’ha coordinat amb la 
Direcció General de l’Alumnat, així com amb les entitats d’acollida per a garantir 
l’efectiva escolarització dels infants i joves procedents d’Ucraïna. Posteriorment, 
s’ha donat suport a la diagnosi efectuada durant l’estiu per la mateixa Direcció Ge-
neral del Departament d’Educació per a la planificació de l’oferta educativa del curs 
2022-2023.

El Departament d’Empresa i Treball va establir una línia específica del Progra-
ma Treball i Formació per a garantir l’accés al treball de les persones refugiades 
provinents d’Ucraïna. En la definició dels criteris d’aquesta subvenció hi va col·labo-
rar directament el Comitè per a l’Acollida de Persones Refugiades. La línia Ucraïna 
del Programa Treball i Formació ha incorporat l’aprenentatge de la llengua catalana 
a les accions d’ocupació.

En l’àmbit de l’educació en el lleure i les cures, el Comitè per a l’Acollida de les 
Persones Refugiades i els Serveis Territorials han col·laborat en la diagnosi del pro-
grama Temps per Cures Ucraïna impulsat per la Direcció General de Cures, Orga-
nització del Temps i Equitat en els Treballs. El Comitè també ha donat suport en el 
disseny i la difusió del Programa l’Estiu és Teu de l’Agència Catalana de la Joven-
tut, que posà a disposició 400 places becades de colònies d’estiu per a la infància 
refugiada.

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del De-
partament de Drets Socials ha establert un protocol específic d’atenció als menors 
refugiats no acompanyats procedents d’Ucraïna per tal d’acollir-los amb famílies 
catalanes d’acollida a través d’un procediment d’emergència implementat en coordi-
nació amb l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció.

El Servei de Prevenció en Sanitat Animal del Departament d’Acció Climàti-
ca, Alimentació i Agenda Rural ha posat en marxa un protocol d’emergència i ha 
contractat serveis veterinaris especialitzats per a l’atenció sanitària de les mascotes 
(gossos, gats i fures) que acompanyen la població refugiada ucraïnesa, per prevenir 
la ràbia i altres malalties.

Un dels àmbits que transgredeixen la fase d’acollida ha estat la represa i reconei-
xement dels estudis superiors, especialment considerant l’elevat nombre de persones 
desplaçades d’Ucraïna que disposen d’estudis universitaris finalitzats o en curs i, per 
tant, requereixen la seva homologació o convalidació. En aquest sentit, el Departa-
ment de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya ha habilitat un correu 
electrònic per canalitzar els dubtes de les persones desplaçades forçosament que 
volen cursar els seus estudis universitaris a Catalunya per tal de facilitar la represa 
dels seus estudis acadèmics. Per a això, la DGMRA ha posat a disposició de la po-
blació desplaçada forçosament ucraïnesa el Servei de Reconeixement Universitari, 
un servei específic enfocat a proporcionar-los suport i assessorament per a l’estan-
dardització i validació de les seves certificacions acadèmiques.

La resta de Departaments, així com els esmentats, han estat presents a les Tau-
les de Contingència territorials per a incorporar les seves actuacions en la gestió de 
l’emergència i l’acollida.

El Comitè també ha posat a disposició de la població ucraïnesa els recursos ex-
traordinaris que es van habilitar davant l’emergència d’Afganistan. Es tracta d’un 
servei d’assessorament jurídic i un d’atenció psicològica gestionat per l’Associació 
Exil, especialitzada en l’acompanyament mèdic-psico-social de persones desplaça-
des forçosament i migrades en situació de vulnerabilitat.

En l’àmbit de la Salut mental, a part del servei especialitzat de la Direcció Gene-
ral de Mirgracions, Refugi i Antiracisme, el Departament de Salut ha posat a dispo-
sició de les persones refugiades un servei de recuperació emocional preexistent que 
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funciona dins de la xarxa d’atenció primària de salut catalana i que té com a objectiu 
promoure l’atenció emocional d’aquest col·lectiu, alhora que detecta factors de risc 
psicosocial o situacions d’alt risc que poden provocar patiment mental.

Per mitjà de la transferència econòmica als ens locals, (Resolució IFE1399/2022) 
el Departament d’Igualtat i Feminismes ha reforçat la xarxa municipal del Servei de 
primera acollida i s’ha pogut incrementar el personal municipal per a l’atenció de les 
persones refugiades, les activitats de coneixement comunitari i de l’entorn a través 
del Mòdul C d’acollida i els serveis de traducció en ucraïnès.

En relació a l’accés al treball s’han implementat accions formatives en l’àmbit 
socioeducatiu per a persones refugiades provinents d’Ucraïna dins del programa 
Temps Per Cures. D’altra banda, en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya s’ha impulsat la convocatòria del programa d’ocupació Treball i Formació, 
actualment en fase d’examen de sol·licituds, el qual subvenciona el sou íntegre de 
les persones treballadores refugiades. Aquest programa implica l’accés al treball a 
l’Administració municipal i al Tercer Sector, i hi incorpora l’aprenentatge lingüístic.

D’altra banda, el Consorci per a la Normalització Lingüística ha reforçat els pro-
grames lingüístics específics amb 500.000 euros destinats a promoure l’aprenen-
tatge del català entre la població migrant i refugiada. A més de l’anterior han creat 
materials educatius per promoure l’aprenentatge del català i ha augmentat el nombre 
de cursos gratuïts de català bàsic i elemental per posar-los a disposició de la pobla-
ció refugiada.

La gestió de la crisi d’Ucraïna ha demostrat una vegada més que l’acollida ha 
d’estar en mans de les administracions de proximitat, que necessitem recursos per 
poder planificar les nostres polítiques. Cal que l’estat faci efectiu d’una vegada el 
traspàs de competències en matèria d’acollida i els recursos corresponents.

Barcelona, 24 de novembre de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Control del compliment de la Moció 104/XIV, sobre les restriccions 
de drets fonamentals durant la pandèmia de Covid-19
390-00104/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 77649 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2022

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 104/XIV, sobre les restriccions de 
drets fonamentals durant la pandèmia de Covid-19 (tram. 390-00104/13), us infor-
mo del següent:

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya està implementant el seu nou 
Model d’Aprenentatge i Desenvolupament, que es basa en funcions professionals i 
marcs competencials, i que es desplega en tres nivells d’aprofundiment - coneixe-
ment obert i aprenentatge autònom, aprenentatge col·laboratiu i competencial, re-
cerca i aprenentatge basat en reptes –així com en quatre capes de disseny de l’apre-
nentatge– aprendibilitat, compromís, instruments, entorn. El model es complementa 
amb cinc atributs bàsics –empoderador, competencial, experiencial, social i trans-
formador– així com tres principis rectors - integritat, digitalització i innovació.

D’altra banda, tant en l’esborrany de l’Avantprojecte de Llei de l’Escola d’Admi-
nistració Pública de Catalunya com al Pla Estratègic de l’EAPC 2022-2027 (pendent 
d’aprovació per part del Consell Rector de l’Escola) es proposa un canvi de paradig-
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ma tant en el funcionament de l’Escola com la gestió del talent a la funció pública 
catalana. Un canvi de paradigma que vol posar al centre de l’Administració el servei 
i la política pública i el servei públic, així com les funcions professionals i els marcs 
competencials al servei d’aquesta.

En aquest sentit, està previst elaborar un Pla de formació en drets i llibertats 
que s’iniciarà amb la definició de les funcions i perfils professionals, marcs com-
petencials i models de desenvolupament associats a una política o un servei públic. 
Aquestes funcions, perfils, marcs i models seran el punt de partida de tot allò rela-
cionat amb la gestió del talent en matèria de drets i llibertats: els processos de se-
lecció; les accions d’aprenentatge, formació i desenvolupament; i els projectes de 
recerca, innovació i transferència.

Definits aquests marcs, i pel que respecta en concret a l’àmbit de l’aprenentat-
ge i la formació en drets i llibertats, es procedirà a treballar en paral·lel dos eixos: 
el mapa dels actors que hi concorren, que hauran de garantir que l’assignació de 
recursos materials i d’equips sigui correcta i que la programació sigui adequada, i 
l’inventari de recursos d’aprenentatge (incloses les accions formatives i comunitats 
d’aprenentatge) existents en aquesta matèria.

Amb aquests actors, espais i instruments, es farà un diagnòstic i, posteriorment, 
es dissenyarà un pla estratègic pluriennal de formació en drets i llibertats. Aquest 
pla estratègic ha d’incloure les accions a portar a terme, així com els actors i el pa-
per d’aquests en el seu desplegament, a més de la producció dels recursos i impuls i 
facilitació dels corresponents entorns d’aprenentatge.

El resultat final ha de ser la capacitació dels servidors públics de Catalunya en 
matèria de drets i llibertats, que haurà estat garantida per les unitats impulsores, 
amb una correcta programació d’activitats formatives i assignació de recursos ma-
terials i d’equips.

Referent al segon punt de la iniciativa parlamentària, en els primers mesos de 
l’estat d’emergència decretat pel govern espanyol per fer front a la pandèmia del Co-
vid-19 i de les importants restriccions que comportava, no es va preveure adequa-
dament la garantia de l’exercici del dret de protesta en una situació de crisi sanitària 
sostinguda en el temps. Aquesta mancança va constituir una restricció greu.

Dit això, en les dates de les convocatòries a què es fa referència a la moció el de-
partament d’interior de la Generalitat de Catalunya ja havia previst i regulat l’exerci-
ci del dret reunió a l’espai públic (de manifestació) de forma compatible amb la pre-
servació de la salut. En conseqüència, les sancions interposades estaven motivades 
per un presumpte incompliment d’aquestes mesures concretes (distància de segure-
tat, ús de mascareta) compatibles com dèiem amb l’exercici del dret de protesta, i 
no per la simple participació en unes mobilitzacions perfectament legals i legítimes.

Entenem, per tant, que les sancions imposades per no respectar les mesures pre-
vistes per garantir el dret de manifestació evitant riscos innecessaris per a la salut 
no constitueixen cap vulneració de drets fonamentals.

Barcelona, 22 de novembre de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes
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Control del compliment de la Moció 131/XIV, sobre els drets de les 
persones que exerceixen el treball sexual
390-00131/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 77810 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2022

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 131/XIV, sobre els drets de les per-
sones que exerceixen el treball sexual (tram. 390-00131/13), us informo del següent:

Complint el mandat del Parlament de Catalunya, el Govern ha traslladat la peti-
ció al Govern de l’estat espanyol que agiliti els tràmits d’obtenció dels permisos de 
residència i treball per a les víctimes de tràfic d’éssers humans i per a les persones 
que exerceixen el treball sexual que estan en situació irregular administrativa.

Barcelona, 24 de novembre de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Control del compliment de la Moció 145/XIV, sobre la situació 
econòmica provocada per la crisi
390-00145/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 77536 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2022

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 145/XIV, sobre la situació econòmi-
ca provocada per la crisi (tram. 390-00145/13), us informo del següent:

Una de les prioritats més immediates del Departament d’Economia i Hisenda 
és l’aprovació dels pressupostos per al 2023. Cal fer avinent que el Govern està tre-
ballant en uns pressupostos clarament expansius, amb la incorporació de 3.000 mi-
lions d’euros més respecte del pressupost del 2022 que han d’anar destinats a millo-
rar la vida de la ciutadania i a la creació de noves oportunitats.

L’escut social i econòmic, la transformació verda i la prosperitat compartida són 
eixos cabdals de la política econòmica del Govern. Per poder tirar endavant me-
sures que permetin fer front als efectes de la inflació, afrontar l’emergència cli-
màtica, reforçar els serveis de l’estat del benestar, millorar el finançament de les 
administracions locals i executar la política industrial cal que Catalunya es doti 
d’uns nous pressupostos. Aquesta serà l’eina per tirar endavant polítiques públiques 
que permetin superar el context actual advers evitant que es generin bosses de po-
bresa i desigualtat estructural, així com polítiques públiques per acompanyar les 
grans transformacions, enfocades als paràmetres de sostenibilitat i generació de va-
lor compartit.

El Govern ja ha iniciat els contactes amb els grups parlamentaris per tal d’enfor-
tir consensos i construir les aliances necessàries que permetin aprovar els pressu-
postos per a l’any vinent i que puguin desplegar els seus efectes al més aviat possi-
ble. Així mateix, s’ha començat a parlar amb els diferents agents socials i econòmics 
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amb l’objectiu d’introduir millores i propostes que facin que siguin els pressupostos 
de la ciutadania de Catalunya i, en definitiva, uns pressupostos de país.

Barcelona, 21 de novembre de 2022
Natàlia Mas i Guix, consellera d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Moció 146/XIV, sobre la situació 
econòmica
390-00146/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 77537 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 29.11.2022

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 146/XIV, sobre la situació econò-
mica (tram. 390-00146/13), us informo del següent:

En aquests moments, la prioritat del Departament d’Economia i Hisenda i de tot 
el Govern és treballar perquè es pugui aprovar el pressupost del 2023 al més aviat 
possible. Ja s’han mantingut diverses reunions amb els grups parlamentaris per tal 
d’exposar les línies mestres dels comptes, buscar consensos i construir les aliances 
necessàries que permetin aprovar uns pressupostos al més aviat possible, que incor-
poraran més recursos respecte del pressupost de l’any 2022.

La voluntat del Govern és millorar, entre d’altres, els àmbits de la salut, l’edu-
cació, la universitat i la recerca, i poder desenvolupar el Pacte nacional per a la in-
dústria recentment aprovat. Aquest pressupost expansiu és l’eina que ha de permetre 
distribuir i concretar la destinació dels recursos públics i serà el Parlament qui tin-
gui la darrera paraula al respecte.

Barcelona, 21 de novembre de 2022
Natàlia Mas i Guix, consellera d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Moció 156/XIV, sobre les polítiques 
d’habitatge
390-00156/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022

Control del compliment de la Moció 157/XIV, sobre les 
infraestructures
390-00157/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022
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Control del compliment de la Moció 158/XIV, sobre l’encàrrec de 
redacció a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fiscalització 
sobre les cambres de la propietat urbana
390-00158/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022

Control del compliment de la Moció 159/XIV, sobre la formació 
professional
390-00159/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022

Control del compliment de la Moció 160/XIV, sobre la paràlisi 
recurrent del Govern i els plans per a afrontar la propera crisi
390-00160/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022

Control del compliment de la Moció 161/XIV, sobre la situació política 
actual i la continuïtat de la catorzena legislatura amb un govern en 
minoria
390-00161/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2022
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Infància, Adolescència 
i Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre les línies de treball de la Secretaria en matèria de 
joventut
356-00947/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 76985).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 30.11.2022.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
les línies de treball de la Direcció General
356-00948/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 76986).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 30.11.2022.

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

Compareixença en ponència d’Antoni Martorell, president de 
l’Associació Catalana de Tècnics i Tècniques d’Educació de l’Àmbit 
Local, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell 
d’Educació de Catalunya
353-00738/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de composició del 
Consell d’Educació de Catalunya», el 28.11.2022.

Compareixença en ponència de Begonya Gasch Yagüe, directora 
general de la Fundació El Llindar, amb relació al Projecte de llei de 
composició del Consell d’Educació de Catalunya
353-00742/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de composició del 
Consell d’Educació de Catalunya», el 28.11.2022.
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Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació 
Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte de llei de composició del 
Consell d’Educació de Catalunya
353-00745/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de composició del 
Consell d’Educació de Catalunya», el 28.11.2022.

Compareixença en ponència d’Antonia López Barba, directora del 
Club Infantil Juvenil Sanfeliu - Sant Ildefons, amb relació al Projecte 
de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
353-00746/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de composició del 
Consell d’Educació de Catalunya», el 28.11.2022.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat amb relació al Projecte de llei de composició 
del Consell d’Educació de Catalunya
353-00748/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de composició del 
Consell d’Educació de Catalunya», el 28.11.2022.

Compareixença en ponència d’una representació de les Associacions 
Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
353-00751/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de composició del 
Consell d’Educació de Catalunya», el 28.11.2022.

Compareixença d’una representació de la Plataforma Unificada No 
Tribut AMB davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per 
a informar sobre les seves reivindicacions amb relació al tribut de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
357-00288/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 30.11.2022, DSPC-C 479.
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Compareixença d’una representació de la Plataforma Stop Tribut 
AMB de Molins de Rei davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori per a informar sobre les reivindicacions de la plataforma 
amb relació al tribut metropolità de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona
357-00289/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 30.11.2022, DSPC-C 479.

Compareixença de la delegada del Govern espanyol a Catalunya 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la notícia 
publicada en alguns mitjans amb relació al cas d’un agent del Cos 
Nacional de Policia infiltrat en diversos moviments i organitzacions
357-00683/13

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 24 de la Comissió d’Interior, el 30.11.2022, DSPC-C 482.

Compareixença de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya 
davant la Comissió d’Interior per a informar i exposar el seu parer 
sobre la presumpta ingerència del Departament de Seguretat 
Nacional per a captar un jove perquè s’infiltrés en organitzacions 
polítiques juvenils
357-00684/13

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 24 de la Comissió d’Interior, el 30.11.2022, DSPC-C 482.

Compareixença de Marina Gay i Faura, vicepresidenta segona 
d’Òmnium Cultural, davant la Comissió de Cultura per a informar 
sobre el Pacte Nacional per la Llengua
357-00755/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de Cultura, tinguda el 30.11.2022, 
DSPC-C 484.
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Compareixença de Miquel Àngel Pradilla Cardona, catedràtic de 
sociolingüística de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió 
de Cultura per a informar sobre el Pacte Nacional per la Llengua
357-00756/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de Cultura, tinguda el 30.11.2022, 
DSPC-C 484.

Compareixença de Fabián Mohedano i Morales, president executiu 
de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals, davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’activitat 
del Govern en matèria de formació professional
357-00809/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 30.11.2022, DSPC-C 483.

Compareixença de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre el procés 
d’expulsió de Mohamed Said Badaoui
357-00816/13

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 24 de la Comissió d’Interior, el 30.11.2022, DSPC-C 482.

Compareixença del subdelegat del Govern de l’Estat a Tarragona 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre el procés 
d’expulsió de Mohamed Said Badaoui
357-00817/13

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 24 de la Comissió d’Interior, el 30.11.2022, DSPC-C 482.

Compareixença del cap superior de la Policia Nacional a Catalunya 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre el procés 
d’expulsió de Mohamed Said Badaoui
357-00818/13

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 24 de la Comissió d’Interior, el 30.11.2022, DSPC-C 482.
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Compareixença del responsable de la Comissaria General 
d’Informació de la Policia Nacional a Catalunya davant la Comissió 
d’Interior per a informar sobre el procés d’expulsió de Mohamed Said 
Badaoui
357-00819/13

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 24 de la Comissió d’Interior, el 30.11.2022, DSPC-C 482.

Compareixença del comissari en cap de la Comissaria Provincial de 
Tarragona de la Policia Nacional davant la Comissió d’Interior per a 
informar sobre el procés d’expulsió de Mohamed Said Badaoui
357-00820/13

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 24 de la Comissió d’Interior, el 30.11.2022, DSPC-C 482.

Compareixença del director general de Política Marítima i Pesca 
Sostenible davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta 
de l’Ebre
357-00853/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 29.11.2022, DSPC-C 476.

Compareixença d’Eusebio Francisco Rosales Pepiol, patró major de 
la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita (Verge del 
Carme), davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de 
l’Ebre
357-00854/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 29.11.2022, DSPC-C 476.

Compareixença de Pascual Chacón Sánchez, secretari de la 
Confraria de Pescadors de Deltebre, davant la Comissió d’Estudi 
sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00855/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 29.11.2022, DSPC-C 476.
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Compareixença de Jordi Pitarque Roch, patró major de la Confraria 
de Pescadors de l’Ampolla, davant la Comissió d’Estudi sobre la 
Protecció del Delta de l’Ebre
357-00856/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 29.11.2022, DSPC-C 476.

Compareixença de Sofia Rivaes da Silva, responsable de l’Oficina 
Tècnica al delta de l’Ebre de la Societat Espanyola d’Ornitologia - 
BirdLife, davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de 
l’Ebre
357-00857/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 29.11.2022, DSPC-C 476.

Compareixença de Josep Juan Segarra, en representació de 
l’Associació Sediments, davant la Comissió d’Estudi sobre la 
Protecció del Delta de l’Ebre
357-00858/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 29.11.2022, DSPC-C 476.

4.75. Dictamens del Consell de Garanties Estatutàries

Proposició de llei de modificació de l’article 8 de la Llei 5/2020, del 
29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen 
en el medi ambient, amb relació al fons de transició nuclear i la 
creació de l’òrgan de govern
202-00051/13

DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Reg. 78458 / Coneixement: Presidència del Parlament, 01.12.2022

A la vicepresidenta primera en funcions de presidenta
Senyora,
D’acord amb l’article 22.1 i 23.b de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell 

de Garanties Estatutàries, us trameto, adjunt, el Dictamen 5/2022 d’aquest Consell, 
emès l’l de desembre de 2022, en relació amb la Proposició de llei de modificació 
de l’article 8 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, admi-
nistratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que in-
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cideixen en el medi ambient, amb relació al fons de transició nuclear i la creació de 
l’òrgan de govern.

Atentament,

Barcelona, 1 de desembre de 2022
Joan Vintró Castells, president del Consell de Garanties Estatutàries

Dictamen 5/2022, d’1 de desembre, sobre la Proposició de llei de 
modificació de l’article 8 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures 
fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de 
l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, amb 
relació al fons de transició nuclear i la creació de l’òrgan de govern
El Consell de Garanties Estatutàries, amb l’assistència del president Joan Vintró 

Castells, de la vicepresidenta Laura Díez Bueso, de la consellera secretària Marga-
rida Gil Domènech, del conseller Enoch Albertí Rovira, de les conselleres Mercè 
Barceló Serramalera, Montserrat Rosell Martí i Eva Pons Parera i dels consellers 
Francesc Esteve Balagué i Eduard Roig Molés, ha acordat emetre el següent

Dictamen
Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parla-

mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, respecte de la Proposició de llei de 
modificació de l’article 8 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, finan-
ceres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·la-
cions que incideixen en el medi ambient, amb relació al fons de transició nuclear i la 
creació de l’òrgan de govern (BOPC núm. 425, de 8 de novembre de 2022).

Antecedents
1. El dia 23 de novembre de 2022 va tenir entrada en el Registre del Consell de 

Garanties Estatutàries un escrit de la vicepresidenta primera en funcions de presi-
denta, de 22 de novembre (Reg. núm. E2022000426), en què es comunicava al Con-
sell l’Acord de la Mesa del Parlament, de 22 de novembre, pel qual, segons el que 
preveuen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de 
Garanties Estatutàries (LCGE), es va admetre a tràmit la sol·licitud de dictamen so-
bre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució de la Proposició de llei de modificació 
de l’article 8 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, admi-
nistratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que in-
cideixen en el medi ambient, amb relació al fons de transició nuclear i la creació de 
l’òrgan de govern, presentada el mateix dia 22 de novembre de 2022 per més d’una 
desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya.

2. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió del dia 24 de novembre de 
2022, després d’examinar la legitimació i el contingut de la sol·licitud, de conformi-
tat amb els articles 23 a 25, apartats 1 a 3, LCGE, va acordar la seva admissió a trà-
mit, es va declarar competent per emetre el dictamen corresponent i en va designar 
ponent la consellera senyora Mercè Barceló Serramalera.

3. En la mateixa sessió, a l’empara de l’article 25 LCGE, apartats 4 i 5, i de l’ar-
ticle 35 del Reglament d’organització i funcionament del Consell, va acordar adre-
çar-se als sol·licitants, a tots els grups parlamentaris i també al Govern a fi de sol·li-
citar-los la informació i la documentació complementàries de què disposessin sobre 
la matèria sotmesa a dictamen.

4. Finalment, després de les corresponents sessions de deliberació del Consell, el 
dia 1 de desembre de 2022 ha tingut lloc la votació i l’aprovació d’aquest Dictamen, 
d’acord amb el que preveuen els articles 26 bis.4 LCGE i 38 del Reglament d’orga-
nització i funcionament del Consell.
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Fonaments jurídics

Primer. L’objecte del Dictamen
Com s’acaba d’exposar en els antecedents, més d’una desena part dels diputats 

del Parlament, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, han sol-
licitat el dictamen d’aquest Consell sobre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució de 
la Proposició de llei de modificació de l’article 8 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’im-
post sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, amb relació al fons 
de transició nuclear i la creació de l’òrgan de govern, que s’emet en el si d’un pro-
cediment de lectura única, i a l’empara dels articles 16.1.b, 23.b i 26 bis de la Llei 
2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries (LCGE).

En aquest fonament jurídic exposarem breument el context normatiu en què s’in-
sereix la iniciativa legislativa qüestionada per, a continuació, fer menció del seu 
contingut i la seva finalitat. A més, sintetitzarem els dubtes de constitucionalitat i 
d’estatutarietat que plantegen els peticionaris sobre els preceptes sol·licitats i, final-
ment, assenyalarem l’estructura que adoptarà el Dictamen per tal de donar resposta 
adequada a les qüestions que se susciten.

1. La Proposició de llei, que consta d’un article únic i tres disposicions finals, 
com la seva mateixa rúbrica indica, té per objecte la modificació de l’article 8 de la 
Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sec-
tor públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient (en endavant, Llei 5/2020), en relació amb el Fons de Transició Nuclear i 
l’òrgan de govern del Fons esmentat.

La precitada Llei 5/2020, en el text originari (cap. VIII del títol I), va crear i regu-
lar, com a tribut propi de caràcter finalista, l’impost sobre les instal·lacions esmenta-
des, l’objecte del qual és gravar la incidència, l’alteració o el risc de deteriorament de 
les activitats, entre d’altres, de producció, emmagatzematge o transformació d’ener-
gia elèctrica (art. 9.a) sobre el medi ambient a Catalunya, mitjançant les instal·la-
cions i altres elements afectes a aquestes amb la finalitat de contribuir a compensar 
la societat del cost que suporta i frenar el deteriorament de l’entorn natural (art. 8).

Va ser posteriorment, a través de l’article 94 de la Llei 2/2021, de 29 de desembre, 
de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, que es va modificar 
l’apartat 4 de l’article 8, relatiu a l’afectació parcial dels ingressos derivats de l’im-
post, i s’hi va incloure una nova lletra c, on s’afegia a les anteriors afectacions pre-
vistes dels ingressos de l’impost una afectació d’un 20 % dels ingressos relacionats 
amb les activitats de producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica 
de caràcter nuclear. La dita afectació estava destinada a nodrir un fons per finançar 
actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa de les 
zones afectades per l’impacte ambiental de la producció d’energia elèctrica nuclear.

Aquest Fons quedava adscrit al departament competent en matèria d’empresa i 
treball i es preveia una posterior regulació reglamentària per a la seva gestió. Val a 
dir, en relació amb aquesta darrera qüestió, que es troba en tramitació, actualment 
en la fase d’informació pública i audiència, el Projecte de decret pel qual es regula 
el Fons esmentat.

Doncs bé, és precisament la lletra c de l’article 8.4 Llei 5/2020, en relació amb 
l’anomenat Fons de Transició Nuclear, la que ara modifica l’article únic de la Propo-
sició de llei objecte del nostre pronunciament, al qual, com hem dit, s’afegeixen tres 
disposicions finals relatives a la creació d’un òrgan de govern del Fons (primera), 
l’habilitació pressupostària (segona) i l’entrada en vigor (tercera).

2. En efecte, la Proposició de llei, en el primer cas (art. únic que modifica l’art. 
8.4.c Llei 5/2020), s’adreça a reformar la regulació preexistent en dos àmbits prin-
cipals: d’una banda, augmentar del 20 % existent al 50 % el percentatge d’afectació 
dels ingressos «per considerar que la quantia resultant és més justa i coherent amb 
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els objectius que pretén assolir» (par. cinquè de l’exposició de motius) i, de l’altra, 
delimitar l’àmbit territorial del Fons i «que deixi ben clar quins municipis de les co-
marques afectades en són beneficiaris […], [que] han de ser aquells que es troben, 
d’acord amb el Pla d’Emergència Nuclear Exterior de les Centrals Nuclears d’Ascó 
i Vandellós –PENTA– a les Zones de Planificació I i II, la qual cosa implicaria els 
municipis que es trobin en un cercle de no més de 30 km de radi concèntric a les 
dues centrals nuclears» (par. sisè de l’exposició de motius).

En el segon cas (disp. final primera de la Proposició de llei), es crea l’òrgan de 
govern del Fons i se n’estableix la composició, «participat pel teixit social i econò-
mic, administracions i especialment els ajuntaments que millor coneixen el territori, 
les seves necessitats i prioritats» (par. setè de l’exposició de motius).

3. Tenint present aquesta regulació, els diputats peticionaris formulen els seus 
retrets de constitucionalitat i estatutarietat sobre dos preceptes de la Proposició de 
llei: l’article únic en la modificació que efectua de l’article 8.4.c de la Llei 5/2020 i 
la disposició final primera de la mateixa Proposició de llei, d’acord amb la motiva-
ció següent.

En el primer supòsit, qüestionen l’àmbit territorial d’aplicació del Fons, en la 
mesura que, com hem vist, en establir que aquest es correspon amb els municipis 
que es troben en un radi no superior a 30 km de les centrals d’Ascó i Vandellós, 
queden inclosos quatre municipis de la Comunitat Autònoma d’Aragó (Favara, Faió, 
Mequinensa i Nonasp). L’anterior, al seu parer, genera «una clara vulneració dels 
principis bàsics i l’article 9 de la LOFCA, així com el reconeixement de la potestat 
financera i competència per establir tributs, en virtut dels articles 156 i 157.1.b de la 
Constitució espanyola, ja que l’àmbit territorial d’aplicació pretès per aquesta Pro-
posició de llei va més enllà del marc competencial i la potestat tributària de la Ge-
neralitat de Catalunya». En definitiva, conclouen que «[e]n aquest supòsit concret, la 
Proposició de llei no pot aplicar l’àmbit territorial d’aquest Fons a quatre municipis 
que no formen part de Catalunya».

En el segon supòsit, els peticionaris al·leguen que les línies d’actuació prioritàries 
que són objecte de finançament pel Fons que esmenta la Proposició, així com la dis-
posició final primera, vulneren l’article 152 de l’EAC i altres articles del mateix text 
normatiu respecte a disposicions competencials concretes (art. 116, 133, 139, 144, 
150, 151, 158, 159, 160, 162 i 171 EAC). I això perquè, atès que és la Generalitat la 
titular dels títols competencials precitats, entenen que la presidència de l’òrgan de 
govern del Fons ha de recaure en el Departament d’Empresa i Treball, donat que, 
essent un Fons adscrit a l’esmentat Departament, «és crucial que sigui aquest l’en-
carregat de vetllar per a la correcta governança, coordinació o desplegament de les 
actuacions pertinents i de priorització», sens perjudici de la representació en aquest 
òrgan dels diversos ens locals. També es considera adient que hi hagi representants 
d’altres departaments de la Generalitat dels àmbits competencials que hi concorren.

4. Arribats a aquest punt, i per donar resposta a tots els aspectes indicats en 
aquest primer fonament jurídic, el Dictamen consta d’un segon fonament on, partint 
de les dues objeccions principals contingudes en la petició, s’efectuarà per a cadas-
cuna d’elles l’anàlisi del marc constitucional i estatutari que es pot veure afectat, per, 
a continuació, concloure si els preceptes sol·licitats s’ajusten al paràmetre esmentat.

Segon. L’examen de l’adequació de l’article únic de la Proposició de llei 
en la modificació que du a terme de l’article 8.4.c de la Llei 5/2020 i de 
la disposició final primera de la Proposició de llei al marc constitucional 
i estatutari de competències
1. Examen de l’article únic de la Proposició de llei en la modificació que du a 

terme de l’article 8.4.c de la Llei 5/2020
a) Com ha quedat exposat en el fonament jurídic anterior, els sol·licitants de dic-

tamen entenen que la nova redacció de l’article 8.4.c de la Llei 5/2020, en incloure 
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com a beneficiaris del tribut propi sobre instal·lacions que incideixen en el medi am-
bient quatre municipis que pertanyen a la Comunitat Autònoma d’Aragó, comporta 
la vulneració dels principis bàsics i de l’article 9 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 
de setembre, de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA); del títol VI de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, especialment de l’article 202.3.a, així com dels 
articles 133.2, 156 i 157.1.b de la Constitució espanyola, normes que componen el 
marc normatiu competencial de creació de tributs propis per part de les comunitats 
autònomes.

En efecte, tal com al·leguen els peticionaris, el bloc de la constitucionalitat relatiu 
a la competència de les comunitats autònomes per a l’establiment de tributs propis 
està constituït pels preceptes constitucionals i estatutaris abans precitats, com també 
per l’article 9 LOFCA, a la qual fa remissió l’article 157.3 CE.

Com ja hem fet notar en diversos dels nostres pronunciaments (per tots, 
DCGE 3/2017, de 9 de març, FJ 4.1), la potestat tributària de la Generalitat es troba 
limitada específicament, i pel que ara interessa, pel principi de territorialitat (art. 9.a 
i .b LOFCA, en relació amb l’art. 157.2 CE), segons el qual els impostos autonòmics 
no poden subjectar elements patrimonials situats fora del territori de la comunitat 
autònoma respectiva, ni gravar rendiments originats ni despeses, negocis, actes o 
fets realitzats més enllà d’aquest. Tampoc poden gravar la transmissió de béns, drets 
i obligacions que no hagin nascut o no s’hagin de complir en el dit territori o en el 
qual no resideix el seu adquirent.

Dit això, hem de posar de manifest que aquest marc normatiu, però, no és el que 
ens permetrà examinar la controvèrsia plantejada, ni donar resposta als dubtes dels 
peticionaris, en la mesura que el precepte qüestionat de la Proposició de llei ni se si-
tua en la fase de creació del tribut, ni en la de regulació del seu règim jurídic, ni tam-
poc en el de la seva recaptació, sinó en el moment posterior de l’afectació d’una part 
dels ingressos obtinguts a la constitució de l’anomenat Fons de Transició Nuclear.

Així doncs, l’aspecte que per als sol·licitants planteja dubtes d’estatutarietat i 
constitucionalitat és l’abast territorial del Fons de Transició Nuclear esmentat, que 
es nodreix de part dels ingressos relacionats amb la producció, l’emmagatzematge 
i la transformació d’energia d’origen nuclear i que cal gestionar per tal de «finançar 
actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa de les 
zones afectades per l’impacte ambiental de la producció d’energia elèctrica nuclear» 
(primer incís de l’art. 8.4.c de la Proposició).

D’aquesta manera, el conjunt d’actuacions acabades de mencionar ja no se situa 
en l’àmbit de les competències sobre tributs propis, sinó principalment en la com-
petència de la Generalitat en matèria de promoció de l’activitat econòmica a Cata-
lunya (art. 152.1 EAC), que inclou l’exercici de l’activitat de foment de l’article 114 
EAC, competència i funció transversal que, en aquest cas concret, es projecten so-
bre diversos àmbits materials: la reindustrialització, la transició energètica, l’àmbit 
agroalimentari, el turisme, les noves tecnologies i el sector públic, que són les línies 
d’actuació prioritàries objecte de ser finançades pel Fons, tal com s’estableix en el 
tercer paràgraf de la proposta de modificació de l’article 8.4.c.

Però, com s’ha dit, el problema plantejat pels sol·licitants no versa pròpiament so-
bre l’abast material dels títols competencials presents, motiu pel qual no cal que ens 
detinguem a fer-ne l’anàlisi, sinó sobre l’abast territorial del concret exercici compe-
tencial i de foment a partir de la nova regulació que es proposa. I això ens porta a 
dilucidar si la modificació introduïda en l’article 8.4.c de la Llei 5/2020 pot resultar 
contrària a la regla general de la territorialitat de les competències autonòmiques 
prevista en l’article 115 EAC, en tant que, entre altres novetats i en la delimitació 
que efectua de l’àmbit territorial d’aplicació del Fons, queden inclosos, com a bene-
ficiaris del Fons, quatre municipis de la Comunitat Autònoma d’Aragó.

Com és sabut, l’apartat 1 de l’article 115 EAC estableix una regla general: «L’àm-
bit material de les competències de la Generalitat està referit al territori de Cata-
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lunya». I preveu, també, la possibilitat d’exceptuar aquesta regla en els «supòsits a 
què fan referència expressament aquest Estatut i altres disposicions legals que esta-
bleixen l’eficàcia jurídica extraterritorial de les disposicions i els actes de la Gene-
ralitat».

D’acord amb la regla general, el territori autonòmic és el que delimita l’àmbit es-
pacial dins del qual les comunitats autònomes poden exercir vàlidament llurs com-
petències. D’aquesta manera, la comunitat autònoma només pot projectar la seva 
actuació des d’un determinat títol competencial per a situacions esdevingudes o lo-
calitzades dins del seu territori (STC 154/1985, de 12 de novembre, FJ 5 i 6). El ter-
ritori actua, per tant, com a condició de validesa de les normes autonòmiques i, a la 
vegada, actua també com a condició d’aplicabilitat, el que implica que les actuacions 
de les comunitats autònomes, com a regla general, han de provocar llurs efectes dins 
del propi territori, sense que, en principi, puguin tenir repercussions fora d’aquest 
espai (STC 44/1984, de 27 de març, FJ 2).

Ara bé, com ha tingut oportunitat d’assenyalar aquest Consell en dictaminar so-
bre supòsits de possible eficàcia extraterritorial i com es dedueix del mateix article 
115.1 EAC, tot i que el territori delimita habitualment, amb caràcter general, l’àmbit 
espacial dins del qual les comunitats autònomes poden exercir llurs poders, també 
hi ha excepcions (entre molts d’altres, DCGE 9/2014, de 27 de febrer, FJ 3; 5/2020, 
de 29 de maig, FJ 2, i 1/2022, de 14 de febrer, FJ 4).

En una línia similar cal esmentar la doctrina del Tribunal Constitucional, que es 
resumeix, per exemple, en la STC 63/2018, de 7 de juny, quan sosté que «[e]ste Tri-
bunal ha distinguido entre el ejercicio de las competencias autonómicas, como regla 
general limitado al ámbito territorial correspondiente, y los efectos del ejercicio de 
dichas competencias, que pueden manifestarse en específicas ocasiones fuera de 
dicho ámbito. En concreto, hemos afirmado que la limitación territorial de la efica-
cia de las normas y actos no puede significar que le esté vedado a una Comunidad 
Autónoma, en uso de sus competencias propias, adoptar decisiones susceptibles de 
producir consecuencias de hecho en otros lugares del territorio nacional. La priva-
ción a las Comunidades Autónomas de la posibilidad de actuar cuando sus actos 
pudieran originar consecuencias más allá de sus límites territoriales supondría en 
la práctica privarles de capacidad de actuación» (FJ 6). A partir d’aquest enunciat 
general, la jurisprudència constitucional ha anat resolent, cas per cas, la possibilitat 
d’una eficàcia extraterritorial de les normes autonòmiques; així, per exemple, i pel 
que ens interessa, l’ha reconegut en matèria de foment i promoció (STC 64/1990, de 
5 d’abril, FJ 5 i 6).

Així, doncs, des d’aquest marc doctrinal i jurisprudencial, i en els termes plan-
tejats, caldrà escatir seguidament si la proposta normativa conté una regulació apli-
cable o amb possibles efectes sobre quatre municipis pertanyents a la Comunitat 
Autònoma d’Aragó i si això pot vulnerar l’article 115.1 EAC en relació amb l’exer-
cici competencial de l’article 152.1 EAC i la funció transversal de foment ex article 
114.1 EAC projectats sobre els diversos àmbits materials als quals fa referència la 
Proposició de llei.

b) En primer terme, cal posar en relleu l’existència d’un desajust entre la nova re-
gulació i el seu context normatiu. Així, l’actual article 8.2 de la Llei 5/2020, en crear 
l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient com a tribut propi 
de la Generalitat, estableix que «[a]quest impost grava la incidència, l’alteració o el 
risc de deteriorament que ocasiona la realització de les activitats a què fa referència 
l’article 9 sobre el medi ambient a Catalunya».

Però és que, a més, l’exposició de motius de la Proposició de llei fa referència, 
d’una banda, al fet que el Fons de Transició Nuclear «té l’objectiu de donar resposta 
a l’impacte d’un futur tancament de les centrals d’Ascó i de Vandellós, que incidi-
ria en el teixit econòmic dels municipis del Priorat, el Baix Camp, la Terra Alta, la 
Ribera d’Ebre i el Baix Ebre, que envolten les centrals nuclears i que […] comporta-
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ria la pèrdua d’uns 3.000 llocs de treballs directes, en unes comarques que ja tenen 
greus problemes socioeconòmics i que mostren un desequilibri molt clar en referèn-
cia al conjunt de Catalunya».

El fet anterior es ratifica en la disposició final primera, quan, en regular la com-
posició de l’òrgan de govern que gestionarà el Fons, preveu la participació de 10 
membres, dos membres per cada Consell Comarcal a proposta de cadascun dels ens 
comarcals, cosa que ens porta directament a la referència que les comarques afec-
tades són les cinc comarques catalanes que s’esmenten en l’exposició de motius i 
no les comarques aragoneses on s’integren els municipis a què fa esment la petició.

D’altra banda, l’exposició de motius també indica que la previsió d’augment 
del percentatge d’afectació del Fons al 50 % té l’objectiu de «rellançar i equilibrar 
aquests territoris que sempre han estat solidaris en la creació de riquesa per al con-
junt del país», i sembla clar que, amb aquesta dicció, s’està referint al territori de 
Catalunya.

Consegüentment, del context normatiu de la Proposició de llei, com també de la 
seva part expositiva i de la disposició final primera, es pot desprendre que la volun-
tat del legislador és que l’àmbit territorial del Fons se circumscrigui a Catalunya, 
a les comarques catalanes i als municipis catalans. Enlloc es fa referència a la ne-
cessitat de compensar també els municipis de Favara, Faió, Mequinensa i Nonasp, 
pertanyents a l’Aragó, com tampoc s’hi esmenten de manera expressa en l’articulat 
de la norma.

De fet, la inclusió d’aquests municipis en la proposta normativa prové de la pre-
cisió que es vol fer de l’expressió actualment vigent de «zones afectades» (art. 8.4.c 
Llei 5/2020). De manera que en la Proposició de llei s’estableix que l’àmbit terri-
torial d’aquest Fons es correspon amb els municipis que es troben en un cercle no 
superior a 30 km de radi, concèntric a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellós. 
I aquesta delimitació, certament més precisa, de les «zones afectades» es correspon 
amb la que en fa el Pla d’emergència nuclear exterior de les centrals nuclears d’Ascó 
i Vandellós (PENTA) quan, en determinar les zones de planificació I i II, fa refe-
rència a municipis catalans però també a aquells quatre de la Comunitat Autònoma 
d’Aragó. Tanmateix, es pot entendre que una qüestió són les mesures a adoptar en 
cas d’emergència nuclear i les zones que cal protegir i una altra de ben diferent és 
quins són els municipis que es poden beneficiar del Fons de Transició Nuclear que 
es nodreix d’un tribut propi de la Generalitat.

Del que acabem d’exposar, per tant, i segons la dicció literal del precepte, es pot 
inferir que la proposta normativa sí que inclou aquells municipis aragonesos com a 
beneficiaris del Fons, fet que és el que pot tenir conseqüències rellevants per a l’es-
tatutarietat i la constitucionalitat de l’article únic de la Proposició de llei.

El primer aspecte a tenir en compte, doncs, per resoldre la qüestió que examinem 
sobre si la proposta normativa té o no efectes extraterritorials és la palesa contradic-
ció entre el context de la proposta normativa –que convida a deduir que els recursos 
del Fons s’apliquen només en l’àmbit territorial de Catalunya– i el que es dedueix de 
l’article únic de la Proposició –que, en fer referència a «30 km de radi» inclou com 
a beneficiaris del Fons, sense cap mena de dubte, quatre municipis aragonesos–.

Una segona qüestió rellevant per a la nostra anàlisi és la de la indeterminació del 
model de gestió del Fons. Ni de la Proposició de llei ni de la Llei vigent 5/2020 –en 
tant que ambdues encarreguen aquesta funció reguladora a un futur reglament– es 
poden deduir quines seran les mesures o tipus d’intervencions en les línies d’actua-
ció assenyalades com a prioritàries (projectes de reindustrialització, transició ener-
gètica, àmbit agroalimentari, turisme, noves tecnologies i sector públic) susceptibles 
de ser finançades pel Fons, tal com estableix la Proposició de llei. Com tampoc no 
es pot deduir si els subjectes a finançar són entitats públiques (municipis aragonesos 
o altres ens locals) i/o privats (particulars, empreses o associacions). Això provoca 
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la incertesa, a partir de la norma proposada, de l’abast real de l’afectació del principi 
general de territorialitat de l’article 115.1 EAC.

Evidentment, i a títol il·lustratiu, no seria el mateix que la Generalitat aportés als 
quatre municipis aragonesos determinades quanties dineràries amb la finalitat genè-
rica de pal·liar els efectes d’estar situats en un radi no superior a 30 km d’una central 
nuclear desmantellada, que el fet que aquestes quantitats es destinessin a finalitats 
concretes o que, fins i tot, la Generalitat dugués a terme actuacions directes sobre el 
territori d’aquests municipis aragonesos. En tots aquests casos, però, el contingut de 
la mesura de foment es traduiria, previsiblement, en la generació de determinades 
obligacions per a aquells municipis o en haver de suportar en el seu territori deter-
minades actuacions de la Generalitat, cosa que transformaria una possible actuació 
autonòmica amb mers efectes extraterritorials en una intervenció de la Generalitat 
sobre uns territoris aliens a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Recapitulant el que s’ha exposat fins ara, de la proposta normativa se’n deriven 
dues interpretacions contraposades des de la perspectiva examinada: una, que porta 
a afirmar que l’àmbit territorial d’aplicació del Fons de Transició Nuclear comprèn 
uns determinats municipis catalans, a més de quatre municipis aragonesos, i, una 
altra, en la qual no es troben inclosos aquests darrers. Tampoc no es determina en 
la Proposició de llei el model de gestió del Fons, cosa que impedeix conèixer amb 
exactitud el grau d’incidència de l’exercici de les competències de la Generalitat, en 
aquest cas, en el principi de territorialitat previst en l’article 115.1 EAC.

En conseqüència, aquest Consell ha de concloure que resulta necessari, per tal de 
preservar la constitucionalitat i l’estatutarietat de la Proposició de llei, eliminar-hi 
les contradiccions detectades, i, en aquest sentit, la proposta legislativa ha d’aclarir 
quin és l’àmbit territorial d’aquest Fons. Amb el benentès que, en aquesta tasca de 
clarificació, en principi, tant una opció com l’altra són respectuoses amb la Consti-
tució i l’Estatut, si es tenen en compte les consideracions següents.

Si el legislador opta per cenyir els efectes territorials de la Proposta normativa 
exclusivament a l’àmbit de Catalunya, és a dir, si opta per limitar els beneficis del 
Fons de Transició Nuclear als ens locals de Catalunya, aleshores caldria introduir 
una modificació en el redactat. I, en aquest sentit, es proposa que, en bona tècnica 
normativa i en el marc de la tramitació parlamentària de la Proposició de llei, allà 
on es diu: «L’àmbit territorial d’aplicació d’aquest fons es correspon amb els muni-
cipis que es troben en un cercle no superior a 30 km de radi» es digui: «L’àmbit ter-
ritorial d’aplicació d’aquest Fons es correspon amb els municipis de Catalunya que 
es troben en un cercle no superior a 30 km de radi».

Per contra, si el legislador entén que l’àmbit territorial de la Proposta ha d’abas-
tar també els quatre municipis aragonesos, aleshores aquesta normativa tindrà clars 
efectes extraterritorials. I, en funció de quin sigui el model de gestió del Fons, ara 
per ara indeterminat, aquells efectes extraterritorials podrien infringir la regla gene-
ral de la territorialitat (art. 115.1 EAC) –ja s’han posat alguns exemples– o bé cons-
tituir una de les excepcions a l’eficàcia territorial de les competències autonòmiques.

En conseqüència, i desconeixent, en aquest moment, el concret model de gestió, 
caldria, en tot cas, condicionar l’aplicació extraterritorial del Fons a l’establiment 
d’instruments de col·laboració amb la Comunitat Autònoma d’Aragó, previstos en 
l’ordenament jurídic (com ara en els art. 145.2 CE, 178 EAC i 47 i seg. Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic), sigui en la mateixa Proposició de 
llei, sigui en un moment posterior.

2. Examen de la disposició final primera de la Proposició de llei
a) La disposició final primera, qüestionada pels sol·licitants de dictamen, crea 

l’òrgan de govern que gestionarà el Fons de Transició Nuclear i n’estableix la com-
posició següent:
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Presidència:
– Alcalde d’Ascó.
– Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Vocals:
– 10 membres, dos membres per cada Consell Comarcal a proposta del Ple de 

cadascun dels ens comarcals.
– 4 membres, a proposta de les organitzacions empresarials i sindicals més re-

presentatives al territori.
– 2 membres, nomenats pel departament competent de la Generalitat.
Al mateix temps, preveu que aquest òrgan serà desenvolupat reglamentàriament.
Doncs bé, com s’ha exposat anteriorment, es qüestiona l’estatutarietat i la cons-

titucionalitat d’aquesta previsió en la mesura que la proposta normativa atorga la 
presidència de l’òrgan que es crea, i que ha de gestionar el Fons, als alcaldes d’Ascó 
i de Vandellós, i fa que la presència del «departament competent» sigui minoritària 
comparada amb la d’altres subjectes que componen les vocalies. I, com que la gestió 
del Fons, d’acord amb la proposta examinada, ha de respondre a prioritzar una sèrie 
d’actuacions (la reindustrialització, la transició energètica, l’àmbit agroalimentari, el 
turisme, les noves tecnologies i el sector públic), s’al·lega que aquesta concreta com-
posició de l’òrgan vulnera títols materials relacionats, principalment, amb aquestes 
línies d’actuació prioritàries. En concret, l’article 152 EAC, però també altres arti-
cles del mateix text normatiu respecte a disposicions competencials concretes (art. 
116, 133, 139, 144, 150, 151, 158, 159, 160, 162 i 171 EAC).

Certament, la concreta gestió del Fons es farà des d’algun dels títols competen-
cials suara esmenats. Però la disposició final primera no regula cap d’aquestes pos-
sibles activitats sinó que es limita a la creació de l’òrgan de govern i a determinar-ne 
la seva composició, per la qual cosa cal descartar d’entrada que es produeixi una 
vulneració dels títols competencials al·legats pels sol·licitants.

Per contra, aquesta actuació reguladora s’inscriu en el títol exclusiu de la Gene-
ralitat previst en l’article 150 EAC, el qual disposa que «[c]orrespon a la Genera-
litat, en matèria d’organització de la seva Administració, la competència exclusiva 
sobre: a) L’estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament 
i l’articulació territorial». En el nostre Dictamen 2/2021, de 29 de juliol (FJ 2.1) re-
cordàvem «que, en relació amb el vessant de la potestat autoorganitzativa de la Ge-
neralitat, la competència és exclusiva, de tal manera que constitueix l’expressió més 
genuïna del dret a l’autonomia de les nacionalitats i regions (STC 227/1988, de 29 
de novembre, FJ 21.c) i inclou les decisions per configurar lliurement els òrgans de 
l’Administració catalana i, entre d’altres, per establir les modalitats organitzatives i 
instrumentals per a l’actuació administrativa (per tots, DCGE 6/2016, d’1 de desem-
bre, FJ 3, i 4/2020, FJ 4.2)».

En expressió del Tribunal Constitucional, aquesta competència suposa «la potes-
tad para crear, modificar y suprimir los órganos, unidades administrativas o enti-
dades que configuran la respectiva Administración autonómica o dependen de ella 
(STC 55/1999, de 12 de abril, FJ 3, y las que allí se citan) que nuestra doctrina ha 
identificado con la competencia autonómica en materia de régimen de organización 
de su autogobierno, esto es, de decidir cómo organizar el desempeño de sus propias 
competencias» (STC 77/2017, de 21 de juny, FJ 4). En conseqüència, segueix dient 
el Tribunal, «la Comunidad Autónoma puede “conformar libremente la estructura 
orgánica de su aparato administrativo” (STC 165/1986, de 18 de diciembre, FJ 6), 
creando los departamentos o unidades que estime convenientes en orden al adecu-
ado ejercicio de las competencias que le han sido atribuidas, siempre y cuando con 
ello no interfiera en las que son propias del Estado» (mateixa Sentència mateix fo-
nament jurídic).
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Per tant, d’aquest marc normatiu, doctrinal i jurisprudencial es deriva que el le-
gislador català té, en principi i des de la perspectiva competencial, plena capacitat 
per configurar lliurement els òrgans que formen part de la seva Administració.

Establert l’anterior, podríem inferir que, en la mesura que el legislador autonò-
mic és lliure a l’hora de configurar els òrgans de la seva Administració, la regula-
ció proposada no presenta cap problema d’estatutarietat. Però, tot i que això és cert, 
només ho seria des d’una perspectiva competencial. I és que en el supòsit que exa-
minem no es produeix cap controvèrsia competencial sinó que de la queixa s’inferei-
xen retrets quant a la concreta composició de l’òrgan de gestió del Fons, en tant que 
es produeix un desapoderament del «departament competent» respecte de la funció 
de lideratge del Fons i es deixen en minoria en les vocalies els membres departa-
mentals. Qüestió que ens situa en un altre terreny de les causes d’inconstitucionali-
tat o d’antiestatutarietat lligades a una possible vulneració del principi de seguretat 
jurídica (art. 9.3 CE) o a la possible afectació de la direcció política del Govern pre-
vista a l’article 68.1 EAC.

b) En primer lloc, per dur a terme l’anàlisi de la disposició final primera des del 
vessant del compliment del principi de seguretat jurídica, cal atendre de nou a la 
dicció de la part dispositiva de la Proposició de llei. Així, es constata que el seu ar-
ticle únic adscriu el Fons al departament competent en matèria d’empresa i treball, 
com ja ho fa la Llei vigent. També estableix que el règim de gestió, que haurà de re-
gular un reglament, ha de preveure «la participació en la governança i en la determi-
nació de prioritats d’actuació del fons, de les entitats locals, especialment els ajun-
taments, així també com d’altres entitats locals de caràcter supramunicipal de les 
zones afectades i de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives».

Però, dit l’anterior, que comporta una adscripció del Fons al departament i una 
remissió a la norma reglamentària de la determinació del règim jurídic del Fons, 
incloent-hi la composició (ja que la condiciona a una participació en la governança 
dels ens locals, empresaris i sindicats), acte seguit la disposició final primera de la 
Proposició crea l’òrgan de gestió del Fons, en determina la composició i, amb poca 
sintonia amb les previsions anteriors, el configura com a «òrgan de govern que ges-
tionarà el Fons» i atribueix la direcció i majoria d’aquest òrgan als ens locals en 
contradicció amb la funció que, segons la mateixa proposta, es desprèn que hauria 
de tenir l’òrgan de gestió del Fons i el paper del departament competent de la Gene-
ralitat al qual està adscrit.

En el si de la mateixa proposta normativa, doncs, es configuren dos models di-
ferents d’òrgan: un, d’adscrit previsiblement al departament competent en matèria 
d’empresa i treball, en la mesura que s’hi adscriu el Fons, i per al qual la norma re-
glamentària ha de preveure la participació en la governança i en la determinació de 
prioritats d’actuació del Fons de les entitats locals de les zones afectades. Es tracta, 
per tant, d’un òrgan de gestió del Fons dirigit per l’Administració de la Generalitat i 
en el qual els ens locals tindran certa participació en la presa de decisions.

L’altre model d’òrgan el crea, seguidament, la disposició final de la Proposició. 
Es tracta d’un òrgan de govern, amb la funció de gestió del Fons, amb majoria àm-
plia dels ens locals en detriment de la resta de components, inclosos els del departa-
ment competent al qual s’adscriu el Fons.

Aquesta contradicció en el si de la Proposició de llei, fruit d’una deficient tècnica 
legislativa, ja avancem que, si bé no té prou entitat per considerar-ne la seva incons-
titucionalitat des de la perspectiva del principi de seguretat jurídica (art. 9.3 CE), sí 
que pot presentar problemes d’estatutarietat.

Pel que fa al principi de seguretat jurídica, i fent-nos ressò, per tots, del 
DCGE 2/2021 (FJ 3) i de la doctrina consultiva i la jurisprudència constitucional 
que s’hi cita, hem de posar de manifest que aquest principi, en la mesura que conté 
un concepte jurídic remarcablement indeterminat, ha de ser interpretat de manera 
restrictiva com a paràmetre de validesa constitucional (entre d’altres, STC 90/2009, 
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de 20 d’abril, FJ 4 i 6, i 136/2011, de 13 de setembre, FJ 12.b, i DCGE 17/2010, de 
15 de juliol, FJ 1), de manera que només es pot considerar vulnerat quan el contin-
gut o les omissions d’un text normatiu produeixen confusió o dubtes que generen en 
els seus destinataris una incertesa raonablement insuperable sobre la conducta exi-
gible o sobre la previsibilitat dels seus efectes (STC 150/1990, de 4 d’octubre, FJ 8; 
96/2002, de 25 d’abril, FJ 5; 212/1996, de 19 de desembre, FJ 15, i 248/2007, de 13 
de desembre, FJ 5). Preval doncs la presumpció de validesa de les lleis aprovades en 
el marc de les institucions i el procediment legislatiu democràtics.

Per tant, s’infringeix aquest principi constitucional quan «se introducen perple-
jidades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el Derecho 
aplicable, cuáles las consecuencias derivadas de las normas vigentes, incluso cuáles 
sean éstas» (DCGE 7/2015, de 4 de juny, FJ 2, fent citació de la STC 46/1990, de 
15 de març, FJ 4).

En conseqüència, no de tota tècnica legislativa deficient se n’ha d’inferir sempre 
una infracció constitucional i «la seguretat jurídica no ha de ser confosa amb cri-
teris d’oportunitat, ni tampoc amb l’encert o desencert de les opcions decidides pel 
legislador (DCGE 18/2015, FJ 3)» (DCGE 6/2016, FJ 3).

Així doncs, aplicant aquesta doctrina al cas que ens ocupa, cal entendre que la 
disposició final primera en relació amb el darrer paràgraf de l’article 8.4.c de la Llei 
5/2020, tot i presentar una estimable manca de coherència, no és d’entitat prou sig-
nificativa per suposar la infracció de l’article 9.3 CE, en la mesura que la concreta 
composició prevista a la disposició final de la Proposició sí que és almenys clara a 
favor d’un dels dos models organitzatius, pal·liant la inseguretat jurídica derivada de 
la contradicció normativa assenyalada.

Ara bé, per tal de mantenir indemne el mandat al legislador de preservar en el 
seu fer la bona tècnica legislativa que li és exigible i els estàndards adequats de se-
guretat jurídica, seria convenient que es clarifiqués la contradicció que ara presenta 
la Proposta normativa, determinant de forma coherent quina és la naturalesa de l’òr-
gan que crea i en un doble sentit: d’una banda, si és un òrgan consultiu, de partici-
pació o de govern i de gestió, i, de l’altra, si és un òrgan d’adscripció departamental 
o bé es pretén configurar un organisme o una entitat desvinculada del departament 
i de composició local o mixta. En aquest darrer cas, caldria que es dugués a terme 
amb compliment de totes les garanties normatives i se n’establissin la naturalesa, la 
composició i les funcions.

Aclarida aquesta primera qüestió, que en cap cas suposa que aquest Consell li-
miti la possibilitat del legislador per optar per un o altre model d’òrgan, sinó que 
l’insta a aclarir quin és el model d’òrgan que crea evitant contradiccions normatives 
internes, convé ara centrar-se en la segona línia d’anàlisi, i examinar la proposta de 
composició de l’òrgan des de la perspectiva de l’article 68.1 EAC.

Com es dedueix del que hem dit fins ara, el legislador està facultat per crear, en-
torn del Fons, un o diversos òrgans de distintes naturalesa, composició i funcions, 
d’acord amb el marc estatutari i legal. Ara bé, en el supòsit en què el legislador es 
volgués decantar, efectivament, per crear un òrgan de govern i gestió del Fons, ads-
crit al departament competent en matèria d’empresa i treball –ara hi és, en la Pro-
posta, com un dels dos possibles models organitzatius del Fons–, la llibertat del 
legislador per determinar-ne la composició i les funcions es veuria condicionada 
pel paper del Govern de la Generalitat com a òrgan director de l’actuació política i 
l’Administració de la Generalitat (art. 68.1 EAC), en tant que les facultats directives 
del Govern en aquest àmbit, han de ser, en tot cas, servades.

Per tant, d’acord amb això, cal considerar que l’òrgan regulat en la disposició fi-
nal primera de la Proposició de llei ha d’exercir funcions de gestió administrativa i 
executiva, però sempre en el marc de les directrius i línies d’actuació que fixi el Go-
vern mitjançant, si escau, el departament corresponent. L’anterior tenint en compte, 
a més, que és al primer a qui pertoca disposar l’habilitació de la partida correspo-



BOPC 448
5 de desembre de 2022

4.87.20. Recursos d’empara constitucional 185 

nent per a l’aplicació del Fons i a qui competeix, a través del departament d’adscrip-
ció, dur a terme els actes de disposició del Fons i la seva gestió comptable.

En conseqüència, si finalment la proposta normativa optés per crear un òrgan 
de gestió del Fons de Transició Nuclear adscrit a la Generalitat, en el sentit de ser 
l’òrgan de govern i direcció, caldria adequar la seva composició de manera que res-
pectés les facultats directives del Govern sobre l’Administració de la Generalitat.

Atesos els raonaments continguts en els fonaments jurídics precedents, formu-
lem les següents

Conclusions
Primera. L’article únic de la Proposició de llei de modificació de l’article 8 de la 

Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sec-
tor públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient, amb relació al fons de transició nuclear i la creació de l’òrgan de govern, 
en la modificació que efectua de l’article 8.4.c de la Llei 5/2020, no vulnera l’arti-
cle 115.1 EAC pel que fa a l’abast territorial i l’eficàcia de les competències de la 
Generalitat sempre que s’interpreti en els termes assenyalats en el fonament jurídic 
segon.1.b d’aquest Dictamen.

Adoptada per unanimitat.

Segona. La disposició final primera de la Proposició de llei no vulnera el principi 
de seguretat jurídica de l’article 9.3 CE i troba empara en la competència de la Ge-
neralitat sobre l’organització de la seva Administració de l’article 150 EAC sempre 
que s’interpreti en els termes assenyalats en el fonament jurídic segon.2.b d’aquest 
Dictamen.

Adoptada per unanimitat.

Aquest és el nostre Dictamen, que pronunciem, emetem i signem al Palau Cen-
telles en la data indicada a l’encapçalament.

Barcelona, 1 de desembre de 2022
Joan Vintró Castells, president; Margarida Gil Domènech, consellera secretària

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 5267/2022, interposat pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar contra els acords de la Mesa del 
Parlament de Catalunya del 5 i el 6 de juliol de 2022 sobre el 
manteniment de la delegació de vot del diputat Lluís Puig Gordi, 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
383-00007/13

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 77704 / Provisió del president del TC del 23.11.22

Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2022.
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