
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.10. Normes de règim interior

Acord de modificació i correcció d’errades de la relació de llocs de treball del Par-
lament de Catalunya
221-00035/13
Aprovació 11

Acord de modificació de diferents articles i de derogació d’un article dels Estatuts 
de règim i govern interiors del Parlament de Catalunya
221-00036/13
Aprovació 12

1.10. Acords i resolucions

Resolució 501/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment de mesures fis-
cals per a combatre el despoblament al món rural
250-00641/13
Adopció 16

Resolució 502/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’exclusió de la contractació 
pública de les empreses que hagin causat danys a l’Administració catalana
250-00749/13
Adopció 16

Resolució 503/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les loteries de la Generalitat 
i el finançament de les entitats del tercer sector social
250-00777/13
Adopció 17

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’actualització, incorporació i modificació de  determinats articles 
del Codi civil de Catalunya
200-00010/13
Text presentat 18

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la gent gran
202-00054/13
Presentació: GP PSC-Units 44

Proposició de llei sobre les defensories i sindicatures locals de greuges
202-00055/13
Presentació: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP 71

Proposició de llei d’adopció de mesures urgents enfront la inactivitat de la propietat 
en cas d’ocupació il·legal d’habitatges amb alteració de la convivència veïnal
202-00056/13
Presentació: GP JxCat 85
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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

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 89

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el respecte dels topònims catalans i  aranesos en el 
Google Maps
250-00884/13
Tramesa a la Comissió 92
Termini de presentació d’esmenes 92

Proposta de resolució sobre la gestió del Pius Hospital, de Valls
250-00886/13
Tramesa a la Comissió 92
Termini de presentació d’esmenes 92

Proposta de resolució sobre el Dia Universal dels Infants
250-00887/13
Tramesa a la Comissió 92
Termini de presentació d’esmenes 93

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública per a gent gran 
a Barberà del Vallès
250-00888/13
Tramesa a la Comissió 93
Termini de presentació d’esmenes 93

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
Tramesa a la Comissió 93
Termini de presentació d’esmenes 93

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
Tramesa a la Comissió 93
Termini de presentació d’esmenes 93

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
Tramesa a la Comissió 94
Termini de presentació d’esmenes 94

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats
250-00892/13
Tramesa a la Comissió 94
Termini de presentació d’esmenes 94

Proposta de resolució sobre un finançament just per als alumnes de  les escoles 
de música
250-00893/13
Tramesa a la Comissió 94
Termini de presentació d’esmenes 94

Proposta de resolució sobre una transició energètica justa i de proximitat
250-00894/13
Tramesa a la Comissió 94
Termini de presentació d’esmenes 95

Proposta de resolució sobre la creació de la direcció general de la gent gran
250-00895/13
Tramesa a la Comissió 95
Termini de presentació d’esmenes 95
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Proposta de resolució sobre la implantació del batxillerat esportiu a l’Institut La Va-
lira, de la Seu d’Urgell
250-00896/13
Tramesa a la Comissió 95
Termini de presentació d’esmenes 95

Proposta de resolució sobre la interconnexió ferroviària d’alta velocitat transfronterera
250-00897/13
Tramesa a la Comissió 95
Termini de presentació d’esmenes 95

Proposta de resolució sobre les urbanitzacions d’Argentona que no tenen serveis 
bàsics
250-00898/13
Presentació: GP PSC-Units 96

Proposta de resolució sobre la supressió d’ajuts, subvencions i contractes amb Ac-
ció Cultural del País Valencià
250-00899/13
Presentació: GP VOX 97

Proposta de resolució sobre el garantiment en el sistema de sanitat pública del trac-
tament de la salut bucodental en el període de recanvi dentari
250-00900/13
Presentació: GP VOX 98

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari d’atenció sanitària d’urgència del 
CAP Sitges a vint-i-quatre hores
250-00901/13
Presentació: GP VOX 100

Proposta de resolució sobre les mesures per a impulsar l’hidrogen com a vector 
energètic
250-00902/13
Presentació: GP VOX 101

Proposta de resolució sobre el reforçament de la seguretat al centre històric de Lleida
250-00903/13
Presentació: GP VOX 104

Proposta de resolució sobre mesures de millora de l’autopista AP-7 per a aturar 
l’accidentalitat
250-00904/13
Presentació: GP JxCat 105

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria a Sant Feliu de Codines
250-00905/13
Presentació: GP PSC-Units 106

Proposta de resolució sobre el consum de carn d’oví i cabrum
250-00906/13
Presentació: GP JxCat 107

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets humans a la Xina
250-00907/13
Presentació: GP JxCat 108

Proposta de resolució sobre l’equiparació professional dels docents del cos de pro-
fessors tècnics de formació professional amb el cos de professors d’ensenyament 
secundari
250-00909/13
Presentació: GP JxCat 110

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Montcada i Reixac
250-00910/13
Presentació: GP PSC-Units 111

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública per a la gent 
gran a la Seu d’Urgell
250-00911/13
Presentació: GP PSC-Units 112
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3.10.30. Debats generals

Debat sobre el grau d’implantació de les energies renovables i el compliment dels 
objectius per al 2030 i el 2050 en matèria energètica
255-00008/13
Presentació: GP PSC-Units 113

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del mercat laboral
302-00216/13
Esmenes transaccionals presentades 117

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el grau de compliment de la 
Llei 16/2017, del canvi climàtic
302-00218/13
Esmenes transaccionals presentades 118

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’accessibilitat al sistema pú-
blic de salut
302-00219/13
Esmenes transaccionals presentades 120

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’abordatge de les violències 
sexuals
302-00222/13
Esmenes transaccionals presentades 121

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 
17/2020, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista
302-00223/13
Rectificació del text presentat 122
Esmenes transaccionals presentades 123

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre energia, biodiversitat i canvi 
climàtic
302-00224/13
Esmenes transaccionals presentades 125

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’auge de la judeofòbia a les 
institucions catalanes
302-00225/13
Presentació: GP Cs 126

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’ocupació
302-00226/13
Presentació: GP PSC-Units 127

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques de 
funció pública
302-00227/13
Presentació: GP PSC-Units 128

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el programa Coeduca’t
302-00228/13
Presentació: GP VOX 128

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política exterior
302-00229/13
Presentació: GP CUP-NCG 129

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per l’envelliment 
actiu i digne
302-00230/13
Presentació: GP ECP 131

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures
302-00231/13
Presentació: GP JxCat 132

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets polí-
tics i civils davant la reforma prevista del tipus penal de desordres públics agreujats
302-00232/13
Presentació: GP JxCat 133
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques en matèria de 
memòria històrica
302-00233/13
Presentació: GP ERC 134

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la campanya de vacunació contra la grip
300-00263/13
Presentació: GP Cs 135

Interpel·lació al Govern sobre la política penitenciària
300-00264/13
Presentació: GP VOX 135

Interpel·lació al Govern sobre la mobilitat al Vallès Occidental i al Vallès Oriental
300-00265/13
Presentació: Marc Parés Franzi, del GP ECP 136

Interpel·lació al Govern sobre les perspectives en matèria educativa
300-00266/13
Presentació: GP PSC-Units 136

Interpel·lació al Govern sobre el compliment dels acords parlamentaris en matèria 
d’infraestructures
300-00267/13
Presentació: GP PSC-Units 136

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la cultura digital
300-00268/13
Presentació: GP ERC 137

Interpel·lació al Govern sobre la recuperació dels béns immatriculats per l’Església
300-00269/13
Presentació: GP CUP-NCG 137

Interpel·lació al Govern sobre la mobilitat sostenible
300-00270/13
Presentació: GP ERC 138

Interpel·lació al Govern sobre la desburocratització de la pagesia
300-00271/13
Presentació: GP JxCat 138

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del delta de l’Ebre
406-00003/13
Renúncia a la presidència 139
Baixa de membres 139
Adscripció de diputats del GP ERC 139
Designació de la presidència 139

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 203/XIV, relativa a l’Informe de fiscalitza-
ció 3/2021, sobre el Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya, corresponent a 
l’exercici del 2018
290-00166/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  140

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
Informe relatiu al compliment de la Resolució  146

Control del compliment de la Resolució 297/XIV, sobre l’Observatori de la Igualtat 
de Gènere
290-00246/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  147
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Control del compliment de la Resolució 298/XIV, sobre el greuge sofert per les do-
nes durant el franquisme
290-00247/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  151

Control del compliment de la Resolució 366/XIV, relativa a l’Informe de fiscalització 
4/2022, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2021
290-00300/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  152

Control del compliment de la Resolució 370/XIV, sobre la supervisió de la legisla-
ció estatal sobre les àrees de promoció econòmica urbana i la modificació de la 
Llei 15/2020
290-00311/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  154

Control del compliment de la Resolució 380/XIV, sobre el manteniment de l’atenció 
primària als consultoris de l’alt Berguedà
290-00321/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  156

Control del compliment de la Resolució 383/XIV, sobre l’abonament «De bat a bat»
290-00324/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  157

Control del compliment de la Resolució 391/XIV, sobre el grau en Imatge Mèdica i 
Radioteràpia
290-00331/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  158

Control del compliment de la Resolució 394/XIV, relativa a l’Informe de fiscalització 
3/2022, sobre el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, cor-
responent a l’exercici del 2017
290-00335/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  160

Control del compliment de la Resolució 405/XIV, sobre els protocols i les mesures 
per a millorar la prevenció de les violències masclistes i la inclusió de les agressions 
sexuals amb submissió química
290-00346/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  162

Control del compliment de la Resolució 437/XIV, sobre la reducció de l’impacte del 
cost de la conciliació en la vida laboral
290-00373/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  163

Control del compliment de la Resolució 445/XIV, sobre el dol perinatal i neonatal
290-00381/13
Sol·licitud de pròrroga 166
Pròrroga del termini per a retre comptes 166

Control del compliment de la Resolució 493/XIV, sobre el millorament de la situació 
laboral i econòmica de les petites i mitjanes empreses
290-00421/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  167

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 44/XIV, sobre les polítiques previstes per a 
afrontar les conseqüències del canvi climàtic i la crisi energètica
390-00044/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 169

Control del compliment de la Moció 61/XIV, sobre la situació dels joves
390-00061/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 171

Control del compliment de la Moció 69/XIV, sobre els drets culturals
390-00069/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 172

Control del compliment de la Moció 91/XIV, sobre la producció audiovisual en català
390-00091/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 181
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Control del compliment de la Moció 113/XIV, sobre les polítiques turístiques
390-00113/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 184

Control del compliment de la Moció 120/XIV, sobre el balanç de les polítiques femi-
nistes del Departament d’Igualtat i Feminismes
390-00120/13
Sol·licitud de pròrroga 185
Pròrroga del termini per a retre comptes 186

Control del compliment de la Moció 137/XIV, sobre l’informe de seguiment de la Re-
solució 2381 de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa
390-00137/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 186

Control del compliment de la Moció 139/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’es-
tratègia de futur per a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran
390-00139/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 186

Control del compliment de la Moció 140/XIV, sobre mesures de millora de la mobilitat
390-00140/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 193

Control del compliment de la Moció 142/XIV, sobre la protecció del medi litoral
390-00142/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 194

Control del compliment de la Moció 155/XIV, sobre els canvis legislatius per a lluitar 
contra les ocupacions delinqüencials d’immobles
390-00155/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 198

Control del compliment de la Moció 162/XIV, sobre la publicitat institucional
390-00162/13
Designació de la Comissió competent 199

Control del compliment de la Moció 163/XIV, sobre les prioritats del conseller de Salut
390-00163/13
Designació de la Comissió competent 199

Control del compliment de la Moció 164/XIV, sobre el desplegament de l’economia 
de l’hidrogen verd
390-00164/13
Designació de la Comissió competent 199

Control del compliment de la Moció 165/XIV, sobre les mesures per a combatre la 
violència masclista
390-00165/13
Designació de la Comissió competent 200

Control del compliment de la Moció 166/XIV, sobre la gestió del Departament d’In-
terior
390-00166/13
Designació de la Comissió competent 200

Control del compliment de la Moció 167/XIV, sobre l’ús social del català
390-00167/13
Designació de la Comissió competent 200

Control del compliment de la Moció 168/XIV, sobre l’impuls de les energies renovables
390-00168/13
Designació de la Comissió competent 200

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb el conseller de 
Drets Socials sobre el problema a l’Escola Paideia, de Barcelona
354-00210/13
Sol·licitud i tramitació 200
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre l’aplicació de les mesures d’impuls al coneixement i l’ús del català en 
l’àmbit de la cultura
354-00212/13
Sol·licitud i tramitació 201

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

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Innovació i Cultura Digital 
davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les accions i les prioritats de 
la Direcció General
356-00914/13
Sol·licitud 201

Sol·licitud de compareixença de la directora general del Patrimoni Cultural davant 
la Comissió de Cultura perquè informi sobre les accions i les prioritats de la Direc-
ció General
356-00915/13
Sol·licitud 201

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Cultura Popular i Associa-
cionisme Cultural davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les accions i 
les prioritats de la Direcció General
356-00939/13
Sol·licitud 201

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Glo-
bal, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona davant la Comissió de Drets 
Socials perquè expliqui el problema a l’Escola Paideia
356-00941/13
Sol·licitud 202

Sol·licitud de compareixença de Margarida Saiz, representant de la Plataforma Soci-
etat Inclusiva del Garraf, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre 
les darreres actuacions de la Plataforma
356-00944/13
Sol·licitud 202

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la Co-
missió de Drets Socials perquè informi sobre les línies de treball de la Secretaria
356-00949/13
Sol·licitud 202

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Serveis Socials davant la 
Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les línies de treball de la Direcció 
General
356-00950/13
Sol·licitud 202

Sol·licitud de compareixença del director general d’Acció Cívica i Comunitària da-
vant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les línies de treball de la 
Direcció General
356-00951/13
Sol·licitud 202

Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut Català de les Empreses Cul-
turals davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les línies estratègiques i 
els eixos d’actuació de l’Institut
356-00956/13
Sol·licitud 203

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Ecom davant la 
Comissió de Drets Socials perquè presenti l’informe Radar Ecom 2021
356-00959/13
Sol·licitud 203

Sol·licitud de compareixença d’una representació de les Associacions Federades de 
Famílies d’Alumnes de Catalunya davant la Comissió d’Educació perquè presenti la 
campanya «Jo també hi vull anar»
356-00961/13
Acord sobre la sol·licitud 203
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Sol·licitud de compareixença de Miquel Casas Brugué, catedràtic de psiquiatria de 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, davant la Comissió d’Educació perquè 
expliqui el projecte SJD MIND Escoles, de l’Institut Mind
356-00962/13
Acord sobre la sol·licitud 203

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Doctors 
i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya davant la Comissió 
d’Educació perquè informi sobre la importància de la participació del Col·legi en els 
òrgans del Departament d’Educació
356-00964/13
Acord sobre la sol·licitud 204

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma No a l’Ampliació 
del MACBA davant la Comissió de Cultura perquè exposi la seva posició
356-00977/13
Sol·licitud 204

Sol·licitud de compareixença d’Ainhoa Grandes Massa, presidenta del Patronat de 
la Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona, davant la Comissió de Cultura 
perquè informi sobre els objectius i la planificació de creixement del museu
356-00978/13
Sol·licitud 204

Sol·licitud de compareixença del secretari de Política Lingüística davant la Comis-
sió de Cultura perquè concreti els detalls de les mesures d’impuls al coneixement 
i l’ús del català
356-00982/13
Sol·licitud 204

Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut Català de les Empreses Cultu-
rals davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l’aplicació a les empreses 
culturals de les mesures d’impuls al coneixement i l’ús del català
356-00983/13
Sol·licitud 205

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de Matèries Secretes i 
Reservades sobre l’aplicació i l’ús de les despeses reservades en els termes de la 
Llei 28/2001, de regulació dels crèdits destinats a despeses reservades de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, el segon semestre del 2022
355-00093/13
Substanciació 205

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

Compareixença d’una representació de les Associacions Federades de Famílies 
d’Alumnes de Catalunya davant la Comissió d’Educació per a presentar la campa-
nya «Jo també hi vull anar»
357-00873/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 205

Compareixença de Miquel Casas Brugué, catedràtic de psiquiatria de l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona, davant la Comissió d’Educació per a explicar el projecte 
SJD MIND Escoles, de l’Institut Mind
357-00874/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 205

Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya davant la Comissió d’Educació per a 
informar sobre la importància de la participació del Col·legi en els òrgans del De-
partament d’Educació
357-00875/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 206

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 44
Convocada per al 21 de desembre de 2022 206



BOPC 457
19 de desembre de 2022

Taula de contingut 10

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts corresponent al 2021
334-00078/13
Presentació: Presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 208
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.10. Normes de règim interior

Acord de modificació i correcció d’errades de la relació de llocs 
de treball del Parlament de Catalunya
221-00035/13

APROVACIÓ

Mesa Ampliada, 13.12.2022

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de desembre de 
2022, d’acord amb el que estableixen els articles 16.5 i 47 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya, ha aprovat les modificacions següents 
en la relació de llocs de treball del Parlament de Catalunya: 

Direcció d’Informàtica - Departament d’Informàtica i Telecomunicacions

1. Modificació del lloc de treball de tècnic/a d’informàtica (A1/A2), per 
canvi de nivell i de funcions
On hi diu: 
«Nivell: 9
»Funcions: acomplir les funcions derivades de l’exercici professional de la titula-

ció acadèmica i les de col·laboració en les tasques específiques d’estudi, de control, 
d’execució i d’inspecció que corresponen als cossos del grup A1, subgrup A1.»

hi ha de dir: 
«Nivell: 14
»Funcions: dissenyar el pla informàtic i les línies fonamentals d’actuació en l’àm-

bit de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb una atenció especial en 
la consecució de l’administració electrònica, l’aplicació del règim de transparència 
i el millorament dels procediments derivats de l’activitat parlamentària; coordinar i 
organitzar els treballs que s’acompleixen en els àmbits i les àrees en què s’estructura 
el Departament d’Informàtica i Telecomunicacions; elaborar, gestionar i executar el 
pressupost del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions, incloent-hi les acti-
vitats derivades de la contractació; definir els principals criteris tècnics de seguretat 
i disseny per a vetllar per l’aplicació de la regulació vigent en matèria de seguretat 
de la informació, la protecció de dades, l’accessibilitat i la usabilitat, i assistir la Se-
cretaria General, la Mesa i els centres gestors en matèria de tecnologies de la infor-
mació i la comunicació.»

2. Modificació del lloc de treball d’analista programador (A2, nivell 9) 
per canvi de nom, grup, nivell, titulació i funcions

On hi diu: 
«Nom del lloc: analista programador
»Grup: A2
»Nivell: 9
»Tipus: base
»Titulació: enginyeria tècnica, diplomatura universitària de primer cicle, arqui-

tectura tècnica, formació professional de tercer grau o equivalent.
»Funcions: participar en les diverses fases del cicle de desenvolupament d’aplica-

cions corporatives, en l’administració, el control de qualitat i en el manteniment evo-
lutiu i correctiu; participar en l’anàlisi funcional i tècnica de requeriments i en tas-
ques de formació d’usuaris en productes informàtics; prestar suport de segon nivell 



BOPC 457
19 de desembre de 2022

1.01.10. Normes de règim interior 12

de les incidències funcionals relacionades amb les diverses aplicacions corporatives 
del Parlament, i acomplir totes les altres tasques pròpies de la seva especialitat.»

hi ha de dir: 
«Nom del lloc: tècnic/a d’informàtica
»Grup: A1
»Nivell: 14
»Tipus: base
»Titulació: llicenciatura o enginyeria superior en informàtica o en telecomunica-

cions o equivalent.
»Funcions: participar en l’anàlisi i el disseny dels sistemes d’informació definits 

en el pla informàtic, tenint en compte el context tecnològic i de seguretat específic 
del Parlament; dissenyar i coordinar els equips de desenvolupament dels portals i de 
les aplicacions del Parlament, vetllant per l’aplicació tècnica de la regulació sobre 
l’accessibilitat, la usabilitat, la protecció de dades i la imatge institucional; partici-
par en les diverses fases del cicle de desenvolupament d’aplicacions corporatives, 
en l’administració, en el control de qualitat i en el manteniment evolutiu i correctiu; 
establir els estàndards de disseny, desenvolupament i adquisició, i participar en la 
redacció de plecs tècnics del desenvolupament d’aplicacions.»

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2022
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Acord de modificació de diferents articles i de derogació d’un article 
dels Estatuts de règim i govern interiors del Parlament de Catalunya
221-00036/13

APROVACIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, 13.12.2022

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió del 13 de desembre de 2022, ha 
aprovat la modificació dels articles 55, 61, 62, 63 i 113 i la derogació de l’article 58, 
amb relació als òrgans de selecció del personal, dels Estatuts de règim i govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, que resten redactats de la manera següent: 

«Article 55. Òrgans de selecció del personal
»1. La composició dels tribunals qualificadors de selecció del personal, tant si el 

sistema de selecció és el d’oposició, concurs oposició o concurs com si la selecció és 
per a la constitució de borses d’interins, és la següent: 

»a) El president o presidenta, que és el secretari o secretària general o el lletrat o 
lletrada major o el director o directora de Govern Interior o un funcionari o funcio-
nària de carrera de la Direcció de Govern Interior. El president o presidenta suplent 
té la mateixa consideració.

»b) Quatre vocals, que són: 
»– Tres funcionaris de carrera o professionals per raó de la seva especialització, 

un dels quals, com a mínim, ha d’ésser extern al Parlament. Els vocals suplents te-
nen la mateixa consideració.

»– Un funcionari o funcionària de carrera del Parlament per raó de la seva es-
pecialització proposat pel Consell de Personal. El vocal suplent té la mateixa con-
sideració.

»c) El secretari o secretària, que és un funcionari o funcionària de carrera del 
Departament de Recursos Humans que no sigui membre del tribunal qualificador. 
El secretari o secretària suplent té la mateixa consideració.
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»2. Tots els membres de l’òrgan de selecció han de tenir un nivell de titulació 
igual o superior al que s’exigeix per a l’accés als cossos, les escales, les subescales 
o els grups de places de què es tracti.

»3. La composició del tribunal qualificador ha de tendir a la paritat entre dones 
i homes.

»4. El nomenament dels membres del tribunal qualificador correspon a la Mesa 
del Parlament. L’acord de nomenament ha d’incloure els titulars i els suplents.

»5. No poden formar part dels òrgans de selecció els funcionaris de carrera que 
han preparat aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de 
la convocatòria corresponent. Tampoc en poden formar part el personal funcionari 
interí, el personal eventual ni el personal d’elecció o designació política.

»6. La pertinença als òrgans de selecció és sempre a títol individual i no es pot 
exercir en representació o per compte d’altri.

»7. Per a la constitució i l’actuació dels tribunals qualificadors es requereix la 
presència del president o presidenta, del secretari o secretària i de, com a mínim, la 
meitat dels vocals, siguin titulars o suplents, indistintament.

»8. El tribunal qualificador pot acordar la incorporació d’assessors especialistes 
que col·laborin, amb veu però sense vot, amb l’òrgan de selecció en exercici de llurs 
coneixements tècnics, i que no tindran la condició de membres del tribunal quali-
ficador.

»9. Si hi ha empat en els acords del tribunal qualificador, es resol pel vot de qua-
litat del president o presidenta.

»10. En el cas que ni el president o presidenta ni la persona suplent no puguin 
acudir a la convocatòria, fa de president o presidenta el vocal o la vocal de més anti-
guitat com a funcionari de carrera del Parlament i si dos o més tenen la mateixa 
antiguitat, el vocal o la vocal de més edat. En aquest cas, el vocal o la vocal que fa 
la substitució com a president o presidenta percep la indemnització per raó de l’as-
sistència en la substitució corresponent a la dels presidents dels òrgans dels tribunals 
qualificadors.

»11. En el cas que ni el secretari o secretària ni la persona suplent no puguin 
acudir a la convocatòria, fa de secretari o secretària el vocal o la vocal de menys 
antiguitat com a funcionari de carrera del Parlament i si dos o més tenen la mateixa 
antiguitat, el vocal o la vocal de menys edat. En aquest cas, el vocal o la vocal que 
fa la substitució com a secretari o secretària manté íntegres les seves funcions com 
a vocal i, per tant, manté el dret de deliberació i votació. La indemnització per raó 
de l’assistència en la substitució és la corresponent a la dels secretaris dels òrgans 
dels tribunals qualificadors.

»12. Els membres dels tribunals de selecció tenen dret a percebre indemnització 
per les assistències de la manera que reguli el Parlament i, si de cas hi manca, per la 
regulació aplicable a la Generalitat de Catalunya.»

«Article 58. [Derogat]»

«Article 61. Disposicions comunes a les comissions tècniques 
d’avaluació dels sistemes de concurs general, de concurs específic i de 
lliure designació
»1. El nomenament dels membres de la comissió tècnica d’avaluació correspon 

a la Mesa del Parlament. L’acord de nomenament ha d’incloure els titulars i els su-
plents.

»2. Tots els membres de la comissió tècnica d’avaluació han de pertànyer a grups 
de titulació de nivell igual o superior al del grup de titulació que correspon al lloc 
de treball convocat o tenir la titulació del mateix nivell que es demana en la convo-
catòria.

»3. La composició de la comissió tècnica d’avaluació ha de tendir a la paritat en-
tre dones i homes.
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»4. La pertinença a les comissions tècniques d’avaluació és sempre a títol indivi-
dual i no es pot exercir en representació o per compte d’altri.

»5. No poden formar part de les comissions tècniques d’avaluació el personal 
funcionari interí, el personal eventual ni el personal d’elecció o designació política.

»6. Per a la constitució i l’actuació de la comissió tècnica d’avaluació es reque-
reix la presència del president o presidenta, del secretari o secretària i de, com a mí-
nim, la meitat dels vocals, siguin titulars o suplents, indistintament.

»7. Si hi ha empat en els acords de la comissió tècnica d’avaluació, es resol pel 
vot de qualitat del president o presidenta.

»8. En el cas que ni el president o presidenta ni la persona suplent no puguin 
acudir a la convocatòria, farà de president o presidenta el vocal o la vocal de més 
antiguitat al Parlament i si dos o més tenen la mateixa antiguitat, el vocal o la vocal 
de més edat.

»9. En el cas que ni el secretari o secretària ni la persona suplent no puguin acu-
dir a la convocatòria, farà de secretari o secretària el vocal o la vocal de menys anti-
guitat al Parlament i si dos o més tenen la mateixa antiguitat, el vocal o la vocal de 
menys edat. En aquest cas, el vocal o la vocal que fa la substitució com a secretari 
o secretària manté íntegres les seves funcions com a vocal i, per tant, manté el dret 
de deliberació i votació.

»10. La comissió tècnica d’avaluació pot acordar la incorporació d’assessors es-
pecialistes que col·laborin, amb veu però sense vot, amb l’òrgan de selecció en exer-
cici de llurs coneixements tècnics, els quals no tindran la condició de membres de 
la comissió tècnica d’avaluació».

«Article 62. Composició de la comissió tècnica d’avaluació del concurs 
general, de la comissió tècnica d’avaluació del concurs específic i de la 
comissió tècnica d’avaluació del sistema de lliure designació
»1. El desenvolupament dels processos de provisió de llocs de treball mitjançant 

el sistema de concurs general i la valoració dels mèrits i les capacitats dels aspirants 
que es presenten a les convocatòries de concurs de trasllats corresponen a una co-
missió tècnica d’avaluació. La composició de la comissió tècnica d’avaluació del 
concurs general és la següent: 

»a) El president o presidenta, que és un funcionari o funcionària de carrera de 
la Direcció de Govern Interior. El president o presidenta suplent té la mateixa con-
sideració.

»b) Dos vocals, que són: 
»– Un funcionari o funcionària de carrera del centre gestor del lloc de treball que 

es convoca. El vocal suplent té la mateixa consideració.
»– Un funcionari o funcionària de carrera del Parlament per raó de la seva es-

pecialització proposat pel Consell de Personal. El vocal suplent té la mateixa con-
sideració.

»c) El secretari o secretària, que és un funcionari o funcionària de carrera del 
Departament de Recursos Humans que no sigui membre de la comissió tècnica 
d’avaluació. El secretari o secretària suplent té la mateixa consideració.

»2. El desenvolupament dels processos de provisió de llocs de treball per mitjà 
del sistema de concurs específic i la valoració dels mèrits i les capacitats dels aspi-
rants que es presenten a les convocatòries de concurs específic corresponen a una 
comissió tècnica d’avaluació. La composició de la comissió tècnica d’avaluació del 
concurs específic és la següent: 

»a) El president o presidenta, que és el director o directora o el cap o la cap del 
centre gestor del lloc de treball que es convoca. El president o presidenta suplent ha 
d’ésser un funcionari o funcionària de carrera del centre gestor del lloc de treball 
que es convoca.

»b) Quatre vocals, que són: 
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»– Dos funcionaris de carrera per raó de llur especialització. Els vocals suplents 
tenen la mateixa consideració.

»– Un funcionari o funcionària de carrera de la Direcció de Govern Interior. El 
vocal suplent ha d’ésser un funcionari o funcionària de la Direcció de Govern In-
terior.

»– Un funcionari o funcionària de carrera del Parlament per raó de la seva es-
pecialització proposat pel Consell de Personal. El vocal suplent té la mateixa con-
sideració.

»c) El secretari o secretària, que és un funcionari o funcionària del Departament 
de Recursos Humans que no sigui membre de la comissió tècnica d’avaluació. El 
secretari o secretària suplent té la mateixa consideració.

»3. El desenvolupament dels processos de provisió de llocs de treball per mitjà 
del sistema de lliure designació correspon a una comissió tècnica d’avaluació. La 
composició de la comissió tècnica d’avaluació del sistema de lliure designació és la 
següent: 

»a) El president o presidenta, que és el secretari o secretària general del Parla-
ment. El president o presidenta suplent ha d’ésser un funcionari o funcionària de 
carrera amb un nivell igual o superior al del lloc de treball que es convoca.

»b) Dos vocals, que són: 
»– El director o directora o el cap o la cap del centre gestor del lloc de treball que 

es convoca o el director o directora de Govern Interior o un funcionari o funcionària 
de carrera de categoria igual o superior a la del lloc de treball que es convoca. El 
vocal suplent té la mateixa consideració.

»– Un funcionari o funcionària de carrera del Parlament per raó de la seva es-
pecialització proposat pel Consell de Personal de categoria igual o superior a la del 
lloc de treball que es convoca. El vocal suplent té la mateixa consideració.

»c) El secretari o secretària, que és un funcionari o funcionària de carrera del 
Departament de Recursos Humans que no sigui membre de la comissió tècnica 
d’avaluació. El secretari o secretària suplent té la mateixa consideració.»

«Article 63. Lliure designació
»1. Es proveeixen per lliure designació els llocs de treball que, d’acord amb la re-

gulació d’aquests estatuts, s’han de cobrir per aquest sistema i els llocs que, per raó 
de la confiança, del caràcter directiu o de la responsabilitat especial, es determinin 
en la relació de llocs de treball.» 

»2. [...]»

«Article 113. Competències del Consell de Personal
«[...]
«c) Proposar a la Mesa del Parlament un candidat o candidata com a membre 

dels òrgans de selecció.»

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2022
El secretari de la Comissió, David Saldoni i de Tena; el president de la Comis-

sió, Jordi Terrades Santacreu
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1.10. Acords i resolucions

Resolució 501/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment 
de mesures fiscals per a combatre el despoblament al món rural
250-00641/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 17, 26.10.2022, DSPC-C 433

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre de 
2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures 
fiscals per a combatre el despoblament al món rural (tram. 250-00641/13), presenta-
da pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana (reg. 66108).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar una llista dels municipis de menys de 2.500 habitants que fa cinc 

anys consecutius que perden població i de tots els que els darrers deu anys han per-
dut com a mínim el 10% dels habitants.

b) Estudiar l’aplicació d’una deducció en el tram autonòmic de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques per als habitants empadronats als municipis que es 
trobin en la llista a què fa referència la lletra a. Aquesta deducció ha d’ésser de 300 
euros amb caràcter general, ampliables en 120, 180 o 240 euros si tenen un, dos o 
més de dos descendents menors d’edat, respectivament.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2022
El secretari de la Comissió, Ramon Tremosa Balcells; la presidenta de la Co-

missió, Raquel Sans Guerra

Resolució 502/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’exclusió de 
la contractació pública de les empreses que hagin causat danys a 
l’Administració catalana
250-00749/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 17, 26.10.2022, DSPC-C 433

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre de 
2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’impacte de les males 
pràctiques del grup «G7» de constructores en l’economia catalana i l’Administració 
(tram. 250-00749/13), presentada pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 74953).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar les modificacions legals necessàries i, en cas que estiguin fora de 

l’abast competencial de la Generalitat, exigir-les al Govern de l’Estat, per a garantir 
que les empreses sancionades que hagin pogut causar algun mal a l’Administració 
catalana quedin excloses de qualsevol mena de contractació pública i, amb aquesta 
finalitat, establir els canvis pertinents en els plecs de condicions de les contracta-
cions públiques; i també impedir que empreses sancionades per manipulació de lici-
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tacions (bid rigging) es puguin beneficiar de contractes públics en licitacions poste-
riors, si abans no han compensat íntegrament els danys causats; amb independència 
que l’Administració catalana estigui obligada a analitzar la viabilitat i els requisits 
de l’acció judicial de rescabalament per danys i perjudicis.

b) Continuar aplicant una política de tolerància zero cap als càrtels i apartar de 
l’Administració de la Generalitat, tant en organismes públics com privats, aquelles 
persones que actuïn o hagin actuat com a «facilitadores» amb empreses que hagin 
contravingut al dret de la competència, en perjudici de l’Administració de la Gene-
ralitat.

c) Continuar anotant en el Registre electrònic d’empreses licitadores les empre-
ses que els òrgans competents hagin declarat en situació de prohibició de contractar 
amb les administracions públiques.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2022
El secretari de la Comissió, Ramon Tremosa Balcells; la presidenta de la Co-

missió, Raquel Sans Guerra

Resolució 503/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les loteries de 
la Generalitat i el finançament de les entitats del tercer sector social
250-00777/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 17, 26.10.2022, DSPC-C 433

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre de 
2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la loteria «La Dooble» de 
Loteries de Catalunya (tram. 250-00777/13), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana (reg. 74952).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dissociar completament la loteria La Dooble de les entitats del sector social i 

de llur finançament.
b) Revisar el model de subvencions i de finançament de les entitats del tercer sec-

tor social per a posar en pràctica un sistema més just, estable i equitatiu que n’asse-
guri la sostenibilitat i, per tant, la continuïtat en la prestació dels serveis d’atenció a 
les persones més vulnerables.

c) Presentar, en el termini de dos mesos, una llista de totes les entitats socials que 
s’han adherit a La Dooble.

d) Presentar, en el termini de dos mesos, un informe sobre la destinació dels be-
neficis de la loteria La Grossa des de l’any 2017 fins a la data d’aprovació d’aquesta 
resolució, en què s’especifiqui, en virtut del que disposa el Decret Llei 16/2021, del 
13 de juliol, d’aprovació de mesures urgents d’ordenament del joc de loteria reservat 
a la Generalitat de Catalunya, en quin import s’han incrementat els recursos pree-
xistents de les partides destinades a entitats socials.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2022
El secretari de la Comissió, Ramon Tremosa Balcells; la presidenta de la Co-

missió, Raquel Sans Guerra
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’actualització, incorporació i modificació 
de determinats articles del Codi civil de Catalunya
200-00010/13

TEXT PRESENTAT

Reg. 78887 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

A la Mesa del Parlament
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 29 de novembre de 2022, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de Justícia, s’aprova la iniciativa SIG22JUS0945 - 

Avantprojecte de llei d’actualització, incorporació i modificació de determinats ar-
ticles del Codi civil de Catalunya, i s’autoritza la consellera perquè el presenti al 
Parlament.»

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

Projecte de llei d’actualització, incorporació i modificació de determinats 
articles del Codi civil de Catalunya

Exposició de motius
Aquesta Llei d’actualització del Codi civil de Catalunya té l’objectiu d’incorporar 

determinades modificacions que venen exigides per l’evolució de la societat o per la 
necessitat de donar resposta satisfactòria a situacions i qüestions que la pràctica ha 
constatat com a controvertides. Tenint en compte que la majoria dels llibres del nos-
tre Codi tenen ja una dècada o més de vida jurídica és evident que no s’ha de defugir 
la seva revisió per tal de fer-los permeables a les noves realitats jurídiques, econòmi-
ques o socials i reclams de la societat, tot considerant els criteris del dret comparat.

La configuració del Codi civil de Catalunya com un codi obert, com expressa-
va la Llei 29/2002, de 30 de desembre, Primera llei del Codi civil de Catalunya, és 
conseqüència del procés de canvi dinàmic de la realitat de les relacions socials, les 
institucions i els interessos, un fenomen propi del segle XXI, que exigeix una conti-
nua adaptació de les regles jurídiques existents.

De conformitat amb l’article 129 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Ge-
neralitat té la competència exclusiva en matèria de dret civil, excepte en les matèries 
que l’article 149.1.8 de la Constitució espanyola atribueix en tot cas a l’Estat. Així 
mateix, d’acord amb l’article 106.2 de l’Estatut, la Generalitat pot establir els instru-
ments i els procediments de mediació i de conciliació en la resolució de conflictes 
en les matèries de la seva competència i l’article 153 de l’Estatut estableix que cor-
respon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere.

Atenent aquest propòsit, la present Llei endega unes reformes que afecten trans-
versalment el conjunt del Codi civil, i alhora impulsa d’altres modificacions de caràc-
ter sectorial, però no menys importants, que afecten determinades matèries, el text 
actualitza preceptes que afecten a tots els llibres per tal de donar compliment al prin-
cipi d’igualtat i no discriminació entre dones i homes, a la gestió de les controvèrsies 
mitjançant la mediació i els altres instruments de resolució alternativa de conflictes.

El llibre II, relatiu a la persona i la família, s’ha modificat a fi d’implementar el 
principi de capacitat jurídica de totes les persones, fent efectiu el mandat derivat de 



BOPC 457
19 de desembre de 2022

3.01.01. Projectes de llei 19 

la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprova-
da a Nova York el 13 desembre de 2006 per l’Assemblea General de Nacions Uni-
des, que va entrar en vigor el 3 de maig de 2008. Igualment, el llibre IV, relatiu a 
les successions, no pot restar al marge del fort debat existent entorn de la institució 
de la llegítima i a l’evolució del dret comparat. La sensibilitat social actual demana 
acotar i limitar en determinats casos la responsabilitat ultra vires o la confusió de 
patrimonis de qui adquireix a títol hereditari.

L’actualització que es fa del llibre V, relatiu als drets reals, és per introduir mo-
dificacions a la regulació de la propietat horitzontal i el dret de penyora i per consi-
derar de manera específica als animals, d’acord amb la voluntat d’una visibilització 
clarificadora i tuïtiva del seu estatut. L’atenció als animals genera, també, precisions 
puntuals en els llibres II i IV, relatives als conflictes que sorgeixen en les situacions 
de crisi familiar pel que fa a la seva tinença i la destinació dels animals en condi-
cions de protecció i benestar quan es produeix la mort de la persona que té els ani-
mals al seu càrrec.

La creixent i generalitzada convivència amb animals és una realitat que no pot 
ser obviada, amb directes implicacions per a les persones que es fan càrrec d’ells, i 
que comporten noves circumstàncies i conflictes als quals el codi civil ha de donar 
adequada resposta.

Al llarg del procés de codificació s’han fet esforços per normalitzar, de forma 
igualitària, inclusiva i no sexista, el llenguatge que fan servir les normes per fer real 
i efectiva la visibilitat de les dones i dels models familiars actuals; nogensmenys, 
encara predomina l’androcentrisme, tant pel que fa a la redacció com als termes. És 
palès que la normalització de la terminologia i del llenguatge, amb propòsit d’igual-
tat, és una de les preocupacions de la Comissió de Codificació de Catalunya, des de 
fa temps. Fruit dels treballs en marxa són les adaptacions de la terminologia al prin-
cipi d’igualtat i no discriminació, algunes de les quals s’incorporen en aquesta Llei. 
Certament, ara –i la reforma ho fa encara més palès– coexisteixen, per una banda, 
articles la redacció dels quals adopta nous criteris de visibilització del gènere, ja si-
gui mitjançant el desdoblament dels subjectes o mitjançant altres tècniques desenvo-
lupades per les persones expertes en la matèria i, per una altra banda, preceptes que 
han de llegir-se a partir de l’article 7 de la Llei 29/2002, de 30 de desembre, Prime-
ra llei del Codi civil de Catalunya, que estableix que les denominacions en gènere 
masculí referides a persones inclouen dones i homes, llevat que del context se’n de-
dueixi el contrari. Cal reconèixer que aquesta coexistència impedeix l’homogeneïtat 
desitjable de tot l’articulat, però s’ha preferit adoptar els nous criteris en els articles 
que es reformen, malgrat que les modificacions són concretes, que no esperar a fer 
una revisió completa dels sis llibres del Codi civil en el futur.

En aquest punt, cal fer esment de la introducció de dos canvis molt significatius 
que afecten la situació patrimonial de les dones. A l’àmbit de l’administració de 
béns aliens, els preceptes de la persona jurídica i els de l’administració del pare i de 
la mare i de la tutora o tutor encara es refereixen al «bon administrador»; paral·lela-
ment, en el contracte de conreu es fa esment a «l’ús i costum del bon pagès de la co-
marca», expressions molt allunyades de la realitat social i econòmica del segle XXI. 
Sense canviar el criteri jurídic (de responsabilitat) de la regla, se substitueixen per 
les expressions «persona bona administradora» i «ús i costum de la bona pagesia» 
que abasten complidament la dona i l’home.

La convicció que els mecanismes de resolució alternativa de conflictes, especial-
ment la mediació, comporten una sèrie d’avantatges per a la ciutadania s’ha traduït 
en un article formulat com a nou principi general de les relacions entre les persones 
particulars. La legislació vol fer visible de manera inequívoca l’aposta per aquests 
procediments extrajudicials, que han de ser tinguts en compte per tota la classe pro-
fessional jurídica quan analitzen i gestionen els conflictes que es plantegen. Només 
amb una conscienciació dels avantatges dels dits instruments, en la línia del que ja 
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s’està fent en d’altres països occidentals, es pot avançar en la seva implantació. Per 
això, situar-los sistemàticament a les disposicions preliminars del Codi civil suposa 
posar en valor la pertinència de la mediació i dels altres mecanismes de resolució 
alternativa de conflictes per qualsevol assumpte civil dispositiu.

Un cop fixades les qüestions relatives al gènere i als mecanismes de resolució de 
conflictes com a eixos tranversals de la reforma, cal incidir amb més deteniment en 
les matèries concretes que es modifiquen.

La Convenció de Nova York estableix en l’article 1 que l’objectiu de la matei-
xa és «promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots 
els drets humans i llibertats fonamentals per a totes les persones amb discapacitat 
i promoure el respecte i la seva dignitat inherent.» Malgrat el temps transcorregut i 
que les regles contingudes en la mateixa són plenament vigents, ja que formen part 
del nostre ordenament intern, la legislació civil catalana afectada encara no ha estat 
modificada ni adaptada completament a dia d’avui. L’acomodació de la normativa 
que incorpora la Llei és parcial, atès que només compren la revisió dels principis 
generals de la capacitat del Títol I del Llibre II, tot i que molt significativa, en la 
mesura que s’han capgirat els principis rectors. En el termini de dotze mesos des de 
l’entrada en vigor del Decret Llei 19/2021, de 31 d’agost, que ha adaptat el Codi civil 
de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, 
el Govern ha de presentar un projecte de llei de modificació del Codi civil de Cata-
lunya en matèria de suports a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb 
discapacitat, en el qual està treballant la Comissió de Codificació.

En relació amb la protecció de les persones menors d’edat, la reforma atén tam-
bé al vincle existent entre els maltractaments als animals i la violència domèstica i 
masclista de manera que en el llibre II es contemplen limitacions a la guarda i cus-
tòdia quan hi hagi hagut sentència ferma per delictes contra els animals amb els que 
les filles o fills convisquin o formin part del seu àmbit familiar.

En el llibre III, relatiu a les persones jurídiques, s’introdueixen dues modifica-
cions de contingut. En primer lloc, en relació amb les disposicions de l’estat d’alar-
ma per fer front a la crisi sanitària de la Covid-19, es modifica la regulació de les 
reunions de manera que el recurs als mitjans telemàtics de comunicació pot esde-
venir una eina habitual, excepte si els estatuts ho prohibeixen. En segon lloc, al tí-
tol III es manifesta la capacitat de les persones jurídiques públiques de constituir 
fundacions sense que sigui necessària la concurrència de persones privades, d’acord 
amb el que estableixen altres normes de l’Estat i de l’evolució del sector fundacional, 
si es tenen presents les regulacions catalanes anteriors sobre la matèria. Es tracta 
d’adaptar-se a les exigències de la pràctica pel millor compliment per les adminis-
tracions de les tasques corresponents. Ateses les exigències comptables i la subjec-
ció als controls derivats de la normativa administrativa, permetre a les persones ju-
rídiques públiques constituir fundacions és, senzillament, procurar-los una eina de 
funcionament àgil.

L’envelliment progressiu de la població i els canvis en els models de família, es-
tan provocant des de fa anys una pressió cada cop més forta sobre la regulació de la 
llegítima. No es poden desconèixer les posicions recents de les legislacions del nos-
tre entorn estatal i europeu que defensen la supressió i la reforma de la llegítima en 
la línia de reducció del seu abast. Actualment, però, la majoria de drets civils euro-
peus conserven encara la llegítima i, fins i tot, als ordenaments jurídics més pròxims 
manté una quantia significativament superior. Aquestes consideracions expliquen 
que s’hagi optat per continuar la línia gradualista d’erosió de la llegítima encetada a 
la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les successions.

En l’àmbit dels drets reals, com s’ha assenyalat a l’inici, s’introdueixen canvis en 
la regulació de la propietat horitzontal, en la institució de la penyora i respecte de 
l’estatut jurídic dels animals.
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El dret de penyora ha estat objecte de reforma per 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, la qual intro-
dueix la possibilitat de la segona pignoració sobre els propis béns en favor de ter-
ceres persones creditores, amb l’objectiu de comptar amb una regulació més com-
petitiva i avantatjosa per al conjunt d’empreses i de la ciutadania de Catalunya. És 
aquest objectiu el que fonamenta la recuperació, en el present text, de la penyora flo-
tant, una modalitat que va regular la Llei 22/1991, de 29 de novembre, de garanties 
possessòries sobre cosa moble, i que no va incorporar el llibre V al 2006.

Per últim, l’article 511-1.3 del llibre V del Codi civil de Catalunya va establir 
que els animals estan sota la protecció especial de les lleis i no es consideren co-
ses, de manera que només se’ls apliquen les regles dels béns en allò que permet llur 
naturalesa. Amb aquesta redacció es volia reconèixer, d’acord amb la sensibilitat i 
la conscienciació de la ciutadania, la impossibilitat d’assimilar-los a les coses ma-
terials. A dia d’avui, gairebé quinze anys després, la conscienciació social esmen-
tada ha evolucionat: els animals són l’objecte de tractament específic en l’àmbit del 
dret privat, cosa que fa convenient la plasmació explícita als Codis. Certament, les 
reflexions superen les coordenades del dret privat, però és el moment d’incorporar 
aquells aspectes relacionats amb els animals que pertanyen inequívocament al dret 
civil. Existeixen diferents opcions en dret comparat i es vol destacar, com a legisla-
cions pioneres, la reforma austríaca (1986), alemanya (1990) i suïssa (2003), que van 
deixar ben clar que els animals no tenen la condició de coses i atén, per exemple, 
com a paràmetre d’actuació en alguns supòsits a la que considera ‘la millor solució 
per a l’animal’, valorant el seu benestar; també alguns estats dels EEUU tenen una 
regulació innovadora, com ara Califòrnia. En aquests moments, es poden esmentar 
també les legislacions francesa (2015), portuguesa (2017) i belga (2019) i l’aprovació 
de la Llei 17/2021, de 15 de desembre, de modificació del Codi civil, la Llei hipote-
caria i la Llei d’enjudiciament civil sobre el règim jurídic dels animals. L’objectiu és 
coincident: fer palesa l’atenció i protecció singular dels animals, fonamentada en el 
respecte a la seva condició d’essers vius.

En concret, es pretén una presentació més clara dels animals, mitjançant la in-
corporació d’un precepte que els contempli de manera específica en seu de drets 
reals i la referència explícita a l’epígraf del títol I del llibre V. Així, el nou article 511-
3 parteix de considerar-los éssers vius amb sensibilitat física i psíquica, fet que jus-
tifica d’una manera encara més clara que només se’ls apliqui la normativa dels béns 
en allò que ho permeti la seva naturalesa. D’altra banda, l’article fixa els criteris a te-
nir en compte per resoldre els conflictes sobre la titularitat o la tinença dels animals 
de companyia, atenent al seu benestar i a altres circumstàncies com ara l’ús al que es 
destinen o el vincle emocional més estret amb ells, sense que prevalgui necessària-
ment la titularitat formal o administrativa. Atès que a dia d’avui la majoria de dispu-
tes sobre la tinença dels animals de companyia sorgeixen en les situacions de crisi 
matrimonial o de parella, s’afegeixen dues referències succintes al capítol III del lli-
bre II. Es vol que el conveni regulador pugui incloure el règim de tinença –o, si és el 
cas, de titularitat dels dits animals i que l’autoritat judicial fixi el règim de tinença o, 
si és el cas, de titularitat– amb el suport dels criteris de l’article 511-3.

Així mateix, es fa una precisió en matèria de troballa per tal d’harmonitzar-la 
amb el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de protecció dels animals.

Estructura i continguts

Llibre I
Al títol I del llibre I, «Disposicions preliminars», s’incorporen dues normes generals.
Una primera sobre igualtat i no discriminació per raó de gènere en la qual es 

disposa que per tal d’interpretar i aplicar el dret civil de Catalunya s’ha de tenir en 
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consideració el principi, el qual té caràcter informador. I, a més i alhora, malgrat no 
es pot imposar el principi de manera absoluta en les relacions privades, es recorda 
que en aquestes s’ha de respectar. És una crida, que convé fer expressa, que l’auto-
nomia privada no és il·limitada.

L’altra norma, sota l’epígraf «Resolució alternativa de conflictes», continua la 
tradició catalana i fa més visible al Codi civil de Catalunya la mediació, ja regula-
da per la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i els 
altres mecanismes de resolució alternativa de conflictes. Certament, la mediació ja 
estava contemplada a diversos preceptes del llibre II del Codi, com ara els articles 
233-6, 233-7.3, 233.9-3, 235-49, 236-13.3 o 222-10, però la proposta s’inscriu en la 
voluntat de consolidar els procediments de resolució alternativa de conflictes com 
a eines idònies per evitar, reduir-ne l’abast o prevenir els judicis en els conflictes 
privats.

La incorporació dels nous preceptes comporta, per raons sistemàtiques, un canvi 
en la numeració de diverses disposicions preliminars. A l’article 111-7, que conserva 
el seu contingut i títol, s’afegeix el de l’actual 111-8 «actes propis» com a paràgraf 
segon i el títol es canvia pel de «Bona fe i actes propis». L’article 111-8 passa a reco-
llir el principi d’igualtat i no discriminació per raó de gènere. Així mateix, l’article 
111-10 incorpora el principi de resolució alternativa de conflictes, i desplaça la regu-
lació de la vigència de les lleis a l’article 111-11.

Llibre II
En el llibre II, a més de la reforma de determinats preceptes del títol I atenent als 

criteris inclusius de gènere –com a indici de la voluntat d’adaptació de les normes 
en una segona fase–, s’introdueixen novetats de diversa índole i abast. El gruix de la 
modificació afecta als dos capítols del títol I «La persona física» on es fixen les re-
gles generals de la personalitat. S’han revisat i adaptat els preceptes d’acord amb la 
Convenció de Nova York, de conformitat amb la qual s’ha de reconèixer la capacitat 
de totes les persones, raó per la qual s’eliminen les referències a la incapacitació i es 
fa esment de mesures de suport, per tenir en compte la voluntat de la persona en la 
presa de decisions que li afectin.

Atès el principi d’igualtat i no discriminació entre les persones, que és inherent 
a la persona física des del naixement, sigui quina sigui la seva situació i les condi-
cions, no s’ha cregut oportú que la norma defineixi la discapacitat ja que no ha de 
servir per establir cap discriminació ni diferenciació. Ans al contrari, la discapacitat 
s’entén com una situació que dona lloc a l’adopció d’aquelles mesures, en particular 
les civils, necessàries per garantir el ple exercici dels drets per les pròpies persones. 
Això no vol dir que només es consideri una discapacitat la que compleixi amb els re-
quisits que estableix la normativa administrativa. Des de la perspectiva civil, la dis-
capacitat és aquella situació de la persona deguda a la concurrència d’una o múltiples 
condicions físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials permanents que interfereixen 
en el desenvolupament de la vida i la inclusió en l’entorn social, que són objecte de 
protecció per garantir l’exercici dels drets, tingui o no dret a reclamar les prestacions 
socials corresponents. És, doncs, una situació personal que no limita la capacitat en 
cap cas, sigui el que sigui el suport que permeti l’exercici de la capacitat.

Tot i que és necessària una reforma més àmplia de les institucions de protecció 
de la persona, que a partir d’ara són els suports a l’exercici de la capacitat jurídica, 
les quals requereixen d’una profunda remodelació per adaptar-se als nous postu-
lats, és convenient fer visibles amb la màxima urgència i determinació els principis 
rectors en matèria de capacitat i exercici dels drets, vigents des de la ratificació de 
l’esmentada Convenció de Nova York. Amb aquesta finalitat, es revisen determinats 
preceptes del títol I del llibre II: es vol deixar clar que cap situació personal restrin-
geix la capacitat jurídica i que la voluntat de la persona s’ha de tenir en compte en 
tots els actes que l’afectin.
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Al capítol II del títol I s’introdueix un nou apartat a l’article 212-7, decisions so-
bre el propi cos, referent a l’embaràs de la dona, que és obligat per donar visibilitat 
a les qüestions que l’afecten directament.

En aquesta línia, una altra modificació que cal esmentar és la que fa referència 
a l’exceptio plurium concubentium de l’article 235-18. Malgrat que quan es va intro-
duir en la regulació de la filiació era una norma que afavoria les dones, la redacció 
actual del precepte comporta un matís discriminatori per la mare, que no es pot 
mantenir. El contingut realment volgut de la norma és deixar palès que les relacions 
sexuals de la dona amb altres homes no destrueixen la presumpció de paternitat. 
Amb la nova redacció, es trasllada al precepte relatiu a les presumpcions de paterni-
tat i s’elimina el caràcter pejoratiu, que ara aborda les conseqüències de la negativa 
al sotmetiment a la prova biològica.

Així mateix, el llibre II incorpora diverses referències als animals, pel cas que 
calgui determinar la seva tinença, ja sigui en seu de conveni regulador, mesures 
provisionals o mesures definitives, a instància d’una de les parts. I, finalment, s’am-
plien els supòsits de limitació en l’atribució de la guarda, quan hi hagi hagut sen-
tència ferma per delictes contra els animals amb els que els fills o filles convisquin 
o formin part del seu àmbit familiar. Per últim, en el capítol dels aliments d’origen 
familiar, es clarifiquen les causes de desheretament que donen lloc a l’extinció del 
dret, tenint presents els conflictes que s’han plantejat a la pràctica i els pronuncia-
ments judicials.

Llibre III
Les principals modificacions són conseqüència de la implementació del principi 

d’igualtat i no discriminació al nou article 111-8, de l’aposta per la mediació i els 
mitjans de resolució alternativa de conflictes i de la voluntat de fomentar l’ús dels 
mitjans telemàtics de comunicació entre les persones jurídiques, per tal d’incremen-
tar la participació efectiva de les persones que en formen part. En primer lloc, es 
declara que la denominació de les persones jurídiques no pot incloure expressions 
discriminatòries. En segon lloc, s’inclou un nou article 311-10 al capítol I del títol 
I (disposicions generals) el qual estableix que les persones jurídiques públiques de la 
Generalitat sotmeses al dret privat estan obligades a garantir el principi d’igualtat i 
no discriminació entre dones i homes en la seva representació orgànica, gestió i for-
mació de la voluntat i, d’acord amb el principi que deriva del nou article 111-10, les 
dites persones jurídiques han de promoure, en les condicions generals de contracta-
ció i en els contractes, clàusules d’adhesió o de recurs a la mediació, a l’arbitratge o 
a altres mecanismes de resolució alternativa dels conflictes.

En la part general també s’ha modificat, en la línia esmentada, l’article 312-3, 
sobre la composició dels òrgans col·legiats. En la seva formació s’ha de respectar 
el principi de paritat de dones i homes en els òrgans de govern, tenint present, de 
manera específica, el seu substrat social i les finalitats de cada entitat. Així mateix, 
respecte de les associacions declarades d’utilitat pública, atès el seu règim específic 
i els beneficis que se’n deriven, es preceptua l’obligació de respectar la paritat en els 
òrgans de govern, així com en les candidatures, excepte si el seu substrat social o 
les finalitats ho impedeixen.

També a la part general, i atesa la transformació de la societat, l’article 312-5.2 
generalitza la possibilitat que els òrgans de les persones jurídiques puguin reunir-se 
per mitjans telemàtics si es compleixen una sèrie de requisits per garantir la parti-
cipació efectiva de les persones que en formen part. Tanmateix, els estatuts poden 
excloure aquesta possibilitat atenent al principi d’autonomia organitzativa de les 
persones jurídiques. En seu de fundacions, l’article 331-2.1 estableix la capacitat de 
les persones jurídiques públiques de constituir fundacions sense que concorrin ne-
cessàriament persones privades perquè hores d’ara els mecanismes de control admi-
nistratiu ja aporten les garanties convenients.
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Llibre IV
Les modificacions introduïdes al llibre IV es refereixen, majoritàriament, a la 

regulació de la llegítima i a l’acceptació de l’herència.
Pel que fa a la regulació de la llegítima, s’ha considerat convenient prosseguir 

amb la tendència legislativa de reduir progressivament el seu abast, així com també 
la de reforçar la posició de la persona hereva davant la de la legitimària. En aquest 
sentit, i pel que es refereix a la llegítima de les persones progenitores, es conserva el 
dret de cada una d’elles a la meitat de la llegítima, però s’exclou la possibilitat que 
la persona progenitora legitimària pugui incrementar la part o porció que se li atri-
bueix amb la que correspon o pugui correspondre a l’altre progenitora, si aquesta no 
l’adquireix. Pel que fa al pagament de la llegítima, es reconeix a l’hereva la facultat 
de satisfer-la conjuntament amb béns i amb diners.

Així mateix, i per tal de resoldre un problema que se suscita a la pràctica, en el 
cas que el o la causant hagi instituït hereu o hereva l’altre progenitor o progenitora 
de la persona que en sigui legitimària, l’hereva o hereu pot ajornar el pagament de 
la llegítima durant la seva vida, si el dit pagament pot comprometre la satisfacció de 
les seves necessitats, entre elles l’habitatge habitual. Es vol garantir, en aquest cas, 
el benestar de la persona hereva que ha de pagar la llegítima.

També s’ha reduït el termini de prescripció de la pretensió per reclamar la llegíti-
ma i el seu suplement, que es fixa en quatre anys. Amb la voluntat d’homogeneïtzar 
els terminis, es fixa que la pretensió per a reclamar la quarta vidual també prescri-
gui als quatre anys de la mort del o de la causant.

Pel que fa a la regulació del desheretament, s’han introduït dues novetats. D’una 
banda, es precisa que el «maltractament greu» que el justifica inclou el maltracta-
ment de caràcter psicològic. D’altra banda, pel que fa a la possibilitat d’impugnació 
del desheretament per la persona legitimària, s’inverteix la càrrega de la prova en el 
cas que la causa sigui l’absència de relació familiar entre la persona causant i la le-
gitimària. Ara li correspon a aquesta última provar la inexistència de la causa, atès 
que, a la pràctica, s’havia posat de manifest que a qui té el títol hereditari li és molt 
difícil de demostrar l’absència de relació familiar exclusivament imputable a la per-
sona legitimària que justifica el desheretament.

Pel que fa a la regulació de l’acceptació de l’herència, les modificacions intro-
duïdes s’orienten a protegir la posició de la persona hereva, tant si ha acceptat pu-
rament i simple l’herència, com si ho ha fet a benefici d’inventari. En el primer su-
pòsit, l’hereva segueix responent de les obligacions de la causant i de les càrregues 
hereditàries amb els béns relictes i amb els seus béns propis, però aquests últims 
només poden ser perseguits si els primers són insuficients. I, en especial, en el cas 
de deutes de la causant derivats de fiances, avals o d’altres garanties personals que 
l’hereva desconegués al moment d’acceptar l’herència, aquesta respondrà només 
amb els béns hereditaris que subsisteixin al moment en què tingui coneixement de 
la seva existència. En el supòsit de l’acceptació a benefici d’inventari, les modifica-
cions introduïdes són les següents: en primer lloc, malgrat que l’inventari ha d’in-
cloure tots els deutes de la causant, es presumeix fet en forma encara que no s’in-
cloguin fiances o d’altres garanties personals o reals per deute aliè prestats per la 
causant, si la persona creditora no n’hagués requerit fefaentment el seu pagament; 
en segon lloc, en el cas d’obligacions de la causant desconegudes per la persona he-
reva, la satisfacció de les quals es reclami amb posterioritat a la confusió de patri-
monis, l’hereu o l’hereva només respon amb els béns hereditaris que subsisteixin; 
en tercer lloc, s’especifica que les persones hereves menors d’edat o posades en tu-
tela o curatela i les hereves de confiança gaudeixen del benefici legal d’inventari, 
sigui quin sigui el moment en què acceptin l’herència. Finalment, es vol evitar que 
els animals quedin en una situació de desemparament davant la mort de la persona 
que els tenia al seu càrrec.
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Llibre V
El llibre V es modifica en tres matèries. En primer lloc, es reformen els articles 

553-21 i 553-22, sobre l’assistència a les reunions de la junta de persones propietàries 
en les comunitats en règim de propietat horitzontal. S’introdueix la possibilitat que 
les persones propietàries puguin assistir per videoconferència o per altres mitjans 
telemàtics de comunicació sincrònica similars, en cas que els estatuts o l’acord de 
la junta ho estableixin i sempre que es pugui garantir tècnicament una participació 
plena. S’ha tingut present la reforma, en aquesta mateixa Llei, del llibre III que gene-
ralitza l’ús dels mitjans telemàtics per les reunions dels òrgans de govern de les per-
sones jurídiques per concloure que la tipologia diversa de les comunitats de persones 
propietàries desaconsella adoptar de manera generalitzada les reunions telemàtiques. 
Conseqüentment, es manté la visió de les juntes presencials com a espai òptim per 
debatre i acordar les qüestions que afecten la comunitat de persones propietàries, i 
es prescriu que les mateixes persones propietàries, als estatuts de la comunitat, o per 
acord de la junta, permetin que els veïns o veïnes que no poden assistir puguin acce-
dir a les reunions. Per facilitar el procés, la convocatòria ha de contenir la informació 
tecnològica que permet l’accés i l’exercici dels drets corresponents.

S’incorpora l’anomenada «penyora flotant», que havia estat regulada el 1991. 
Certament, la Llei 22/1991, de 29 de novembre, de garanties possessòries sobre cosa 
moble, va regular de forma extensa la figura de la penyora, incorporant qüestions 
desenvolupades per la doctrina i la jurisprudència, tot adaptant-se a les exigències 
socials i econòmiques del moment. Aquestes mateixes demandes varen impulsar la 
revisió del marc legal dels drets reals de garantia i es va substituir la llei esmentada 
per la Llei 19/2002, de 5 de juliol, de drets reals de garantia. Finalment, i d’acord 
amb el principi de codi obert, la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre V del Codi 
civil de Catalunya, incorporà l’anterior legislació al seu capítol novè.

La penyora ha esdevingut una garantia rellevant, convertint-se en alternativa a 
la garantia real per excel·lència, la hipoteca. Es pot constatar que, en el mateix sen-
tit que els drets econòmics immaterials han avançat, quantitativament i qualitativa, 
esdevenint drets econòmics de primer ordre –i no sempre representats per títols va-
lors– també ho ha fet la penyora. Aquest fet va justificar la introducció –encara re-
cent– de la doble penyora i la regulació en el present text de la «penyora flotant» en 
un nou paràgraf 3, de l’article 569-14. Es vol una garantia real que s’adapti amb la 
màxima flexibilitat a les exigències fluctuants del tràfic jurídic.

La proposta d’aquest nou paràgraf acompleix dues finalitats: la primera part res-
pecta la literalitat dels articles 9.3 de la Llei 22/1991, de 29 de novembre, de garan-
ties possessòries sobre cosa moble, i l’article 13.3 de la Llei 19/2002, de 5 de juliol, 
de drets reals de garantia que van estar vigents fins l’entrada en vigor del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, amb dos canvis terminològics; la segona part 
posa l’èmfasi en la necessitat d’identificar les obligacions presents i futures que res-
ten subjectes a la penyora (flotant) des del mateix moment en que les parts acorden 
constituir aquest tipus de garantia, per tal de prevenir problemes en cas que sigui 
necessària la realització del valor.

Així mateix, s’incorpora un article específic sobre els animals, que destaca la 
seva condició d’éssers vius i la voluntat de procurar el seu benestar així com els cri-
teris a tenir en compte en cas de conflicte sobre la seva tinença o, si escau, la titula-
ritat. Es modifica l’article de la troballa incorporant un esment a la Llei de protecció 
dels animals per evitar disfuncions en l’aplicació.

Llibre VI
Amb el propòsit de fer visible la mediació al llarg de les institucions privades, no 

podia mancar en la matèria contractual en la que, tradicionalment, a més, s’ha in-
serit aquest mitjà per arribar a l’acord, que en la generalitat dels casos culmina amb 
un contracte entre les parts.
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La referència explícita a la mediació s’incorpora en dos preceptes del contrac-
te de compravenda. En primer lloc, en el moment de la determinació del preu, per 
acord entre les parts, les discrepàncies es poden resoldre a través de la mediació. En 
segon lloc, s’incorpora en seu de remeis, per recordar la seva utilitat en cas d’incom-
pliment de les obligacions derivades del contracte.

Article 1. Modificació del llibre primer del Codi civil de Catalunya
1.1. Es modifica l’article 111-7 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 

de la manera següent: 
Article 111-7. Bona fe i actes propis
1. En les relacions jurídiques privades s’han d’observar sempre les exigències de 

la bona fe i de l’honradesa en els tractes.
2. Ningú no pot fer valer un dret o una facultat que contradigui la conducta prò-

pia observada amb anterioritat si aquesta tenia una significació inequívoca de la 
qual deriven conseqüències jurídiques incompatibles amb la pretensió actual.

1.2. Es modifica l’article 111-8 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 111-8. Igualtat i no discriminació 
1. El principi d’igualtat i no discriminació s’ha de tenir en consideració en la in-

terpretació i l’aplicació del dret civil de Catalunya.
2. Les relacions jurídiques privades han de respectar el principi d’igualtat i no 

discriminació de les persones per raó de gènere o qualsevol dels altres motius regu-
lats per la legislació vigent.

1.3. Es modifica l’article 111-10 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 111-10. Resolució alternativa de conflictes
1. En les relacions jurídiques privades les parts han d’intentar gestionar les seves 

controvèrsies mitjançant la mediació i els altres mecanismes de resolució alternativa 
de conflictes, per tal d’evitar l’obertura de processos judicials de caràcter contenciós, 
posar fi als ja iniciats o reduir-ne l’abast. 2. S’exceptuen els casos de violència mas-
clista en l’àmbit de la parella o familiar, ja es tracti de violència física, psicològica, 
econòmica, sexual o qualsevol altra forma reconeguda per la llei.

1.4 El vigent article 111-10 del Codi civil de Catalunya, passa a ser l’article 111-11 
del Codi civil de Catalunya. Vigència de les lleis, amb el mateix contingut.

Article 2. Modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya
2.1. Es modifica l’article 211-1 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 

de la manera següent: 
Article 211-1. Personalitat civil
1. La personalitat civil és inherent a la persona física des del naixement. En tot 

cas, els efectes jurídics que li siguin favorables s’adquireixen des de la concepció 
sempre que s’arribi a néixer.

2. La personalitat civil s’extingeix amb la mort.

2.2. Es modifica l’article 211-3 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 211-3. Exercici dels drets 
1. Totes les persones poden exercitar per si mateixes els seus drets civils amb 

les mesures establertes per la llei en el seu benefici, d’acord amb la seva capacitat 
natural.

2. Per garantir l’exercici dels drets, en situacions personals en què sigui conve-
nient, a petició de la pròpia persona o d’una altra persona en el seu interès, es poden 
adoptar mesures d’assistència o de suport. En tot cas, les mesures han de ser confor-
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mes a la dignitat de la persona, han de respectar els drets, la voluntat i les preferèn-
cies de la persona, són temporals i s’interpreten de manera restrictiva.

3. Totes les persones poden exercir el dret de sufragi d’acord amb el que estableix 
la legislació electoral.

2.3. Es modifica l’article 211-4.1 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

1. La majoria d’edat s’assoleix als divuit anys i cessen les limitacions pròpies de 
la minoria d’edat.

2.4. Es modifica l’article 211-5 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 211-5. Minoria d’edat
Durant la minoria d’edat, la persona pot fer per si mateixa, segons la seva edat i 

capacitat natural, els actes següents: 
a) Els relatius als drets de la personalitat, llevat que les lleis que els regulin es-

tableixin una altra cosa.
b) Els relatius a béns o serveis propis de la seva edat, d’acord amb els usos so-

cials.
c) Els altres que la llei li permeti.

2.5. Es modifica l’article 211-6 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 211-6. Interès superior de la persona menor d’edat
1. L’interès superior de la persona menor d’edat és el principi inspirador de qual-

sevol decisió que l’afecti.
2. Les persones menors d’edat, d’acord amb la seva edat i capacitat natural i, en 

tot cas, si han complert dotze anys, tenen dret a ésser informades i escoltades abans 
que es prengui una decisió que afecti la seva esfera personal o patrimonial.

3. Per a qualsevol acte de la persona representant legal que impliqui alguna pres-
tació personal, es requereix el consentiment de la persona menor d’edat si ha com-
plert dotze anys o si, tenint-ne menys, té prou coneixement.

2.6. Es modifica l’article 211-7 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 211-7. Emancipació
1. La persona emancipada actua jurídicament com si fos major d’edat, però ne-

cessita de l’assentiment de les persones progenitores o de la persona tiular de la cu-
ratela per als actes que estableix l’article 211-12.

2. En cas de matrimoni o de convivència estable en parella, l’assentiment el pres-
ta l’altre cònjuge o convivent major d’edat de la persona emancipada i en el seu de-
fecte, la persona titular de la curatela.

2.7. Es modifica l’article 211-9 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 211-9. Emancipació per consentiment 
1. L’emancipació per consentiment dels qui exerceixen la potestat parental o la 

tutela requereix que la persona menor d’edat tingui almenys setze anys i la consenti. 
En cas d’emancipació per consentiment de la persona titular de la tutela, es reque-
reix, a més, l’autorització judicial amb un informe del ministeri fiscal.

2. L’emancipació per consentiment s’atorga en una escriptura pública o per com-
pareixença davant de l’autoritat encarregada del Registre Civil. El notari o notària 
ha de comunicar d’ofici l’emancipació al Registre Civil.

2.8. Es modifica l’article 211-10.1 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 
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1. L’autoritat judicial pot concedir l’emancipació, a sol·licitud de la persona de 
més de setze anys, si hi ha causes que fan impossible la convivència amb les perso-
nes progenitores o amb les tutores, o que dificulten greument l’exercici de la potes-
tat parental o de la tutela, incloent qualsevol tipus de violència per raó d’orientació 
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere exercida contra la persona menor 
d’edat a l’àmbit familiar.

2.9. Es modifica l’article 211-11 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 211-11 Vida independent 
1. La persona de més de setze anys es considera emancipada si viu d’una manera 

econòmicament independent de les persones progenitores o de les tutores, amb llur 
consentiment. Aquest consentiment es pot revocar.

2. En el cas a què fa referència l’apartat 1, és necessari l’assentiment per als ma-
teixos actes que estableix l’article 211-12.

2.10. Es modifica l’article 211-12 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 211-12. Actes que requereixen assentiment
1. La persona menor d’edat emancipada necessita l’assentiment de les persones 

progenitores o de qui exerceix la curatela per a: 
a) Fer els actes a què fa referència l’article 236-27.1.
b) Acceptar el càrrec d’administració d’una societat.
2. L’assentiment no es pot concedir de manera general, però es pot atorgar per a 

diversos actes de la mateixa naturalesa o referits a la mateixa activitat econòmica, 
encara que siguin futurs, especificant-ne les circumstàncies i característiques fona-
mentals.

3. Els actes fets sense l’assentiment són anul·lables a instància de la persona que 
ha de prestar-lo, d’acord amb l’article 211-7, mentre la menor no arribi a la majoria 
d’edat, o a instància de la persona menor d’edat emancipada a partir de la celebració 
de l’acte i fins a quatre anys després de l’assoliment de la majoria d’edat.

4. No és necessari l’assentiment en relació amb els béns i els drets adquirits per 
donació o a títol successori.

2.11. Es modifica l’article 212-1 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 212-1. Dret a la informació sobre la salut
1. Tota persona, llevat que hagi expressat la voluntat contrària, té dret a rebre in-

formació sobre l’abast de qualsevol intervenció en l’àmbit de la seva salut que l’ajudi 
a prendre decisions d’una manera autònoma. Aquesta informació ha de ser verídica, 
comprensible, accessible, adequada a les necessitats, circumstàncies i els requeri-
ments de la persona i s’ha de proporcionar a través del mitjà més adient per garantir 
la comprensió. Aquest dret és directament exigible davant dels tribunals de justícia.

2. Correspon a la persona titular del dret a la informació permetre l’accés, el trac-
tament, el processament i la cessió de les dades, llevat dels casos en què la legislació 
estableix altra cosa.

3. Les dades relatives a la salut són sempre confidencials. Només es poden regis-
trar les que siguin estrictament necessàries.

4. En les situacions en què la persona es troba en un estat físic o psíquic que no 
li permet rebre la informació o comprendre-la, aquesta s’ha de donar a la persona 
designada en el document de voluntats anticipades, a l’assistència legalment desig-
nada, a la representació legal, a la persona que en té la guarda de fet, als familiars o 
a les persones que hi estan vinculades.

2.12. Es modifica l’article 212-2 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 
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Article 212-2. Consentiment informat
1. Les persones majors de setze anys i les menors que tinguin una maduresa in-

tel·lectual i emocional suficient per a comprendre l’abast de la intervenció en la seva 
salut han de donar el consentiment per si mateixes, llevat dels casos en què la legis-
lació d’àmbit sanitari estableix una altra cosa.

2. Si la persona es troba en un estat físic o psíquic que no li permet fer-se càrrec 
de la seva situació ni decidir, el consentiment s’ha d’obtenir de la manera que esta-
bleix la legislació per a l’àmbit sanitari, de les mateixes persones que han de rebre la 
informació a què fa referència l’article 212-1.4. Aquest consentiment ha de respectar 
la dignitat de la persona i ser conforme amb la seva voluntat i preferències.

3. El consentiment es pot revocar abans de la realització de l’acte pel qual s’ha 
prestat.

4. En interès de la persona, l’autoritat judicial pot autoritzar la intervenció a sol-
licitud de la persona facultativa responsable si les persones cridades a donar consen-
timent, d’acord amb el que estableix l’apartat 2, s’hi neguen.

2.13. Es modifica l’article 212-3 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 212-3. Document de voluntats anticipades
1. La persona major de setze anys pot expressar en un document de voluntats 

anticipades les instruccions per a la realització d’actes i tractaments mèdics, per al 
cas en què es trobi en una situació en què no ho pugui decidir per ella mateixa. Tam-
bé pot designar la persona que, en substitució seva, ha de rebre la informació sobre 
la seva salut i decidir sobre la realització d’aquells actes i tractaments.

2. En el document de voluntats anticipades hi poden constar previsions referents 
a la donació dels òrgans o del cos, i a les formes d’enterrament o a la incineració.

3. La declaració de voluntats anticipades s’ha de formalitzar notarialment o da-
vant de tres testimonis majors d’edat dels quals dos, com a mínim, no han de tenir 
relació de parentiu fins al segon grau ni estar vinculats per relació patrimonial amb 
la persona atorgant.

4. Pel que fa al procediment de comunicació al centre sanitari i als seus efectes, 
hom s’ha d’ajustar al que estableix la legislació especial de l’àmbit sanitari.

5. El document de voluntats anticipades és sempre revocable. El document poste-
rior revoca l’anterior, llevat que la persona atorgant manifesti altrament.

6. Tothom ha de respectar les instruccions expressades, dins dels límits que es-
tableix la legislació.

2.14. Es modifica l’article 212-4 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 212-4. Internament
L’internament en un establiment especialitzat d’una persona per raó de trastorns 

psíquics o malalties que puguin afectar la capacitat cognitiva requereix el seu con-
sentiment. Si la seva situació no li permet decidir per si mateixa cal l’autorització 
judicial prèvia, qualsevol que en sigui l’edat, i sempre establint les condicions que 
respectin al màxim la seva dignitat i autonomia.

2.15. Es modifica l’article 212-5 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 212-5. Internament urgent
1. No cal autorització judicial prèvia si es produeix una causa d’urgència mèdi-

ca que requereixi l’internament sense dilació. Aquesta causa ha d’estar constatada 
medicament i s’ha de fonamentar en un risc immediat i greu per a la salut o per a la 
integritat física o psíquica de la persona malalta o d’altres persones.

2. La direcció de l’establiment on es faci l’internament l’ha de comunicar a l’au-
toritat judicial del lloc on estigui l’establiment en el termini de vint-i-quatre hores.
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3. L’autoritat judicial ha de ratificar o deixar sense efecte l’internament, d’acord 
amb la legislació processal, en el termini de setanta-dues hores des que rep la co-
municació.

4. L’autoritat judicial, en la resolució en què ratifica l’internament, hi ha de fer 
constar el termini, que no pot excedir els dos mesos, en el qual la direcció de l’esta-
bliment ha d’informar periòdicament sobre la situació de la persona internada, a fi 
de revisar la necessitat de la mesura. A petició de la direcció de l’establiment, l’au-
toritat judicial pot acordar, atesa la situació de la persona internada, que els infor-
mes successius s’emetin en intervals superiors, que no poden excedir els sis mesos.

2.16. Es modifica l’article 212-6 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 212-6. Canvi de circumstàncies en l’internament voluntari
Si una persona que va consentir el seu propi internament per raó de trastorn psí-

quic ja no està en condicions de decidir-ne la continuació perquè les circumstàncies 
clíniques o el risc associats a la causa que va donar origen han canviat de manera 
significativa, la direcció de l’establiment ho ha de comunicar a l’autoritat judicial 
perquè, si escau, en ratifiqui la continuació, d’acord amb el que estableix l’article 
212-5.3.

2.17. Es modifica la rúbrica de la Secció tercera del Codi civil de Catalunya, que 
queda redactada de la manera següent: 

Secció tercera. Decisions de la persona

2.18. Es modifica l’article 212-7 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 212-7. Decisions sobre el propi cos
1. La lliure decisió de les persones és determinant en les qüestions que puguin 

afectar llur dignitat, integritat i benestar físic i mental i, en particular, pel que fa al 
propi cos i a la salut reproductiva i sexual.

2. Correspon a la dona la decisió sobre la interrupció voluntària del seu embaràs 
en les condicions que determinin les lleis.

2.19. Es modifica l’article 222-40 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 222-40. Administració dels béns
1. En l’exercici de les funcions respectives, la persona titular de la tutela, de l’ad-

ministració patrimonial o l’apoderada d’acord amb l’article 222-2.1 han d’actuar 
amb la diligència d’una persona bona administradora i responen dels danys causats 
per llur actuació.

2. L’acció per a reclamar la responsabilitat a què fa referència l’apartat 1 prescriu 
al cap de tres anys de la rendició final de comptes.

3. Els fruits dels béns administrats pertanyen a la persona tutelada. També li per-
tanyen els béns que adquireixi amb la seva activitat.

2.20. S’afegeix una lletra i a l’article 233-1.1 del Codi civil de Catalunya, amb el 
text següent: 

i) El règim de convivència dels animals, i les càrregues associades, atenent a l’in-
terès del membres de la família i el benestar dels animals.

2.21 S’afegeix una lletra e) a l’article 233-2.5 del Codi civil de Catalunya, amb 
el text següent: 

e) L’atribució de la tinença dels animals de companyia tenint en compte l’interès 
des membres de la família i el benestar de l’animal. Es podrà preveure el reparti-
ment del temps de convivència i cura i les càrregues associades i, si és el cas, de la 
seva titularitat.



BOPC 457
19 de desembre de 2022

3.01.01. Projectes de llei 31 

2.22. Es modifica l’article 233-4.2 del Codi civil de Catalunya, que queda redac-
tat de la manera següent: 

2. Si algun dels cònjuges ho sol·licita, l’autoritat judicial ha d’adoptar les mesures 
pertinents respecte a l’ús de l’habitatge familiar i el seu parament, la prestació com-
pensatòria, la compensació econòmica per raó del treball si el règim econòmic és el 
de separació de béns, la liquidació del règim econòmic matrimonial, la divisió dels 
béns comuns o en comunitat ordinària indivisa i el règim de tinença, convivència i 
cura dels animals de companyia, que es determina d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 511-3, així com si escau, la titularitat dels animals.

2.23. Es modifica l’article 233-11.3 del Codi civil de Catalunya, que queda redac-
tat de la manera següent: 

3. En interès dels fills i filles, no es pot atribuir la guarda al progenitor, ni es pot 
establir cap règim d’estades, comunicació o relació, o si existeixen s’han de suspen-
dre, quan hi hagi indicis fonamentats que ha comès actes de violència familiar o 
masclista. Tampoc no es pot atribuir la guarda al progenitor, ni es pot establir cap 
règim d’estades, comunicació o relació, o si existeixen s’han de suspendre, mentre 
es trobi incurs en un procés penal iniciat per atemptar contra la vida, la integritat 
física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i la indemnitat sexual de l’altre 
progenitor o els seus fills o filles, o estigui en situació de presó per aquests delictes 
i mentre no s’extingeixi la responsabilitat penal o quan hagi hagut sentència ferma 
per delictes contra els animals amb els que els fills convisquin o formin part del seu 
àmbit familiar.

2.24. Es modifica l’article 235-10 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 235-10. Presumpcions de paternitat 
1. Es presumeix que és pare del fill o filla no matrimonial: 
a) L’home amb el qual la mare ha conviscut en el període legal de la concepció.
b) L’home amb el qual la mare ha mantingut relacions sexuals en el període de 

la concepció.
c) L’home que ha reconegut la paternitat tàcitament o d’una manera diferent de 

la que estableix l’article 235-9.
2. Les presumpcions a què fa referència l’apartat 1 es poden destruir amb tota 

classe de proves en el judici corresponent.
3. La prova de les relacions sexuals de la mare amb un home diferent del deman-

dat durant el període legal de concepció no és suficient per a destruir les presump-
cions de paternitat.

2.25. Es modifica l’article 235-18 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 235-18. Negativa a la prova biològica 
La filiació biològica es pot determinar encara que la persona demandada es ne-

gui a sotmetre’s a la prova biològica corresponent.

2.26. Es modifica l’article 236-4 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 236-4. Relacions personals
1. Els fills i les filles i els seus respectius pares i/o mares, encara que aquests no 

tinguin l’exercici de la potestat, tenen dret a relacionar-se personalment, llevat que 
els i les primeres hagin estat adoptats o adoptades o que la llei o una resolució ju-
dicial o administrativa, en el cas de les persones menors d’edat desemparades, dis-
posin una altra cosa.

2. Les filles i els fills tenen dret a relacionar-se amb les àvies i avis, els germans 
i germanes i altres persones pròximes, i totes aquestes tenen també el dret de rela-
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cionar-se amb els fills i filles. La mare i el pare han de facilitar aquestes relacions i 
només les poden impedir si hi ha una causa justa.

3. La pretensió per a fer efectius els drets a què fa referència aquest article s’ha 
de substanciar, sempre que no escaigui fer-ho en un procediment matrimonial, pels 
tràmits del procediment especial sobre guarda de menors d’edat. L’autoritat judicial 
pot adoptar, en tot cas, les mesures necessàries per a garantir l’efectivitat d’aquestes 
relacions personals.

4. S’ha de procurar que, a fi de garantir el dret de la infància i l’adolescència a 
relacionar-se amb llurs famílies, els conflictes sobre aquestes relacions que se susci-
tin es resolguin a través dels procediments específics de mediació familiar, excepte 
si hi ha indicis fonamentats de violència domèstica o masclista.

2.27. Es modifica l’article 236-21 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 236-21. Administració dels béns
1. La mare i el pare que exerceixen la potestat han d’administrar els béns dels 

fills i filles amb la diligència exigible a una persona bona administradora, segons la 
naturalesa i les característiques dels béns.

2. Pertanyen a la descendència els fruits i els rendiments de llurs béns i drets, i 
també els pertanyen els guanys de llur pròpia activitat i els béns o els drets que en 
puguin derivar.

2.28. Es modifica l’article 237-13 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 237-13. Extinció
1. L’obligació de prestar aliments s’extingeix per les causes següents: 
a) La mort de la persona alimentada o de la persona o les persones obligades a 

prestar-los.
b) El divorci i la declaració de nul·litat del matrimoni.
c) La reducció de les rendes i del patrimoni de les persones obligades, de ma-

nera que faci impossible el compliment de l’obligació sense desatendre les necessi-
tats pròpies i les de les persones amb dret preferent d’aliments.

d) La millora de les condicions de vida de la persona alimentada, de manera que 
faci innecessària la prestació.

e) El fet que la persona alimentada, encara que no tingui la condició de legiti-
mària, incorri en una de les causes de desheretament dels apartats a), b), c) i d) de 
l’article 451-17.2.

f) La privació de la potestat sobre la persona obligada, si l’alimentada és una de 
les progenitores.

2. Les causes a què fa referència l’apartat 1.e) no tenen efecte si consta el per-
dó de la persona obligada o la reconciliació de les parts.

Article 3. Modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya
3.1. Es modifica l’article 311-4.2 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 

de la manera següent: 
2. La denominació de les persones jurídiques no pot consistir exclusivament en 

el nom d’un territori i no pot incloure expressions dotades de valor oficial o institu-
cional ni contràries a la llei, a l’ordre públic, als bons costums o discriminatòries.

3.2. S’incorpora un nou article al Codi civil de Catalunya, l’article 311-10, que 
queda redactat de la manera següent: 

Article 311-10. Persones jurídiques del sector públic 
1. Les persones jurídiques del sector públic sotmeses al dret privat tenen l’obli-

gació de garantir el principi d’igualtat i no discriminació entre dones i homes en la 
seva representació orgànica, gestió i formació de la voluntat.
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2. Les persones jurídiques del sector públic sotmeses al dret privat han de pro-
moure la incorporació, en els plecs de clàusules administratives particulars i, si es-
cau, en els documents corresponents de formalització dels contractes, de clàusules 
d’adhesió o de recurs a la mediació, a l’arbitratge o a altres mecanismes de resolució 
extrajudicial dels conflictes.

3.3. Es modifica l’article 312-3.1 i 3 del Codi civil de Catalunya, que queda 
redactat de la manera següent: 

1. Els òrgans col·legiats estan compostos, com a mínim, per tres membres, de-
signats en l’acte constitutiu o d’acord amb els estatuts, i tenir almenys una persona 
que ocupi la presidència i una altra que ocupi la secretaria. Aquest darrer càrrec pot 
correspondre a una persona que no tingui la condició de membre de l’òrgan col·le-
giat. La persona que ocupa la secretaria, en aquest cas, intervé en les reunions amb 
veu però sense vot, i té el deure d’advertir de la legalitat dels acords que pretengui 
adoptar l’òrgan. En la formació de l’òrgan col·legiat s’ha de respectar el principi de 
paritat de dones i homes en els òrgans de govern, tenint present de manera específi-
ca el seu substrat social i les finalitats de cada entitat.

3. Si els estatuts no estableixen qui ha de substituir temporalment la persona que 
ocupa la presidència en cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra cau-
sa, la presidència correspon a qui ocupa les vicepresidències d’acord amb llur orde-
nació, al membre de l’òrgan amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, al 
de més edat. En els mateixos casos, la titular de la vocalia de menys edat substitueix 
la persona que ocupa el càrrec de secretaria.

3.4. Es modifica l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

2. Les reunions es poden fer per videoconferència o per altres mitjans telemàtics 
si els estatuts de les persones jurídiques no ho prohibeixen de manera expressa, sem-
pre que resti garantida la identificació de les persones assistents, la continuïtat de la 
comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. En 
aquest cas, s’entén que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix, 
si els estatuts no disposen altra cosa.

3.5. Es modifica l’article 321.4 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 321-4. Estatuts
1. Els estatuts de les associacions han d’incloure, almenys, les dades següents: 
a) La denominació.
b) El domicili.
c) La durada, si no es constitueix per temps indefinit, i la data d’inici de les acti-

vitats, si no coincideix amb la d’atorgament de l’acta fundacional.
d) Les finalitats i les activitats que es proposa dur a terme, indicant-ne l’àmbit 

territorial.
e) Els tipus de persones associades, si escau, i els requisits que s’han de complir 

per a adquirir la condició d’associat o associada en cada cas, les causes de pèrdua 
d’aquesta condició i els procediments d’admissió i de baixa, incloent-hi, si s’ha pre-
vist, la baixa disciplinària.

f) Els drets i els deures del les persones associades i el règim disciplinari.
g) En les associacions en què col·laboren persones en règim de voluntariat, els 

mecanismes de participació d’aquestes.
h) Les regles sobre la convocatòria i la constitució de l’assemblea general ordi-

nària i de l’extraordinària.
i) Les regles sobre l’organització i el funcionament de l’òrgan de govern que es-

tableixin el règim de convocatòria i constitució, la composició, la manera de desig-
nar-ne, destituir-ne i renovar-ne els membres, i la durada del mandat d’aquests.
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j) El règim de deliberació i adopció d’acords dels òrgans col·legiats i el procedi-
ment d’aprovació de les actes.

k) El procediment de modificació dels estatuts.
l) El règim econòmic.
m) La previsió de la destinació dels béns sobrants, en cas de dissolució, d’acord 

amb el que estableix l’article 324-6.
2. Els estatuts poden establir que les controvèrsies que sorgeixin per raó del fun-

cionament de l’associació se sotmetin a arbitratge o mediació.

3.6. Es modifica l’article 322-7 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 322-7. Dret de vot
1. Cada persona associada té, com a mínim, un vot en l’assemblea general. Els 

estatuts poden establir la suspensió de l’exercici d’aquest dret per l’incompliment 
d’obligacions econòmiques.

2. Els estatuts de les associacions d’interès particular i d’aquelles en què hi hagi 
persones jurídiques que tinguin la condició d’associades poden establir sistemes de 
vot ponderat. La ponderació ha d’estar basada en la representativitat de les perso-
nes associades o en altres criteris objectius. El vot ponderat no opera en l’adopció 
d’acords de caràcter disciplinari.

3. El dret de vot es pot exercir per delegació, per correu postal, per vot electrònic 
o per altres mitjans telemàtics, si els estatuts no ho prohibeixen de manera expressa.

4. L’assemblea general, si es qüestiona el dret de vot d’alguna persona associa-
da per raó d’un possible conflicte d’interessos amb l’associació, ha de decidir sobre 
aquesta qüestió en votació separada i, si escau, secreta.

3.7. Es modifica l’article 322-10 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 322-10. Composició de l’òrgan de govern i requisits per a ésser-ne mem-
bre 

1. L’òrgan de govern té caràcter col·legiat. Els estatuts en determinen la compo-
sició.

2. Les persones que integren l’òrgan de govern han d’ésser associades i han de 
tenir capacitat per a exercir llurs drets socials.

3. Les associacions declarades d’utilitat pública, mentre mantinguin aquest ca-
ràcter, han de garantir la paritat en els seus òrgans de govern, tret dels supòsits en 
que això sigui incompatible amb el seu substrat social i les seves finalitats.

4. Les persones inhabilitades d’acord amb la legislació concursal no poden ésser 
membres de l’òrgan de govern de les associacions que duen a terme una activitat 
econòmica mentre no hagi finit el període d’inhabilitació.

3.8. Es modifica l’article 322-12.1, 2 i 3 del Codi civil de Catalunya, que queda 
redactat de la manera següent: 

1. Els membres de l’òrgan de govern han d’ésser escollits, en reunió de l’assem-
blea general, o per mitjà del procediment electoral que estableixin els estatuts, per 
votació de totes les persones associades que estiguin en situació d’exercir llurs drets 
socials. El vot es pot exercir per delegació, per correu postal, per vot electrònic o 
per altres mitjans telemàtics si els estatuts no ho prohibeixen de manera expressa.

2. Les candidatures que es presentin a elecció tenen dret a comunicar llur pro-
grama d’actuació a les persones associades abans de la data de l’elecció, i també, 
si aquesta es fa en assemblea general, durant la mateixa reunió. A aquests efectes, 
tenen dret a disposar de la llista de les persones associades amb antelació suficient. 
L’òrgan de govern, a proposta de les candidatures, ha de fer arribar a les persones 
associades, una vegada com a mínim, els programes i les altres comunicacions que 
siguin raonables. En els casos en què les associades ho autoritzin expressament, l’òr-
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gan de govern pot facilitar a les candidatures que ho demanin el domicili, els telè-
fons i les adreces de correu electrònic de les persones associades.

Quan l’associació hagi estat declarada d’utilitat pública, les candidatures que es 
presentin a elecció han de respectar la paritat entre dones i homes, excepte que això 
sigui incompatible amb el seu substrat social i les seves finalitats.

3. Les persones integrants de la candidatura més votada són escollides membres 
de l’òrgan de govern, llevat que els estatuts requereixin una majoria qualificada o 
estableixin algun altre sistema de provisió dels càrrecs.

3.9. Es modifica l’article 322-14.1 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

1. Els membres de l’òrgan de govern han d’exercir llurs funcions amb la diligèn-
cia d’una persona bona administradora, d’acord amb la llei i els estatuts, i servir el 
càrrec amb lleialtat a l’associació, actuant sempre en benefici d’aquesta.

3.10. Es modifica l’article 331-2.1 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

1. Poden constituir fundacions les persones físiques i les persones jurídiques, 
privades i públiques.

3.11. Es modifica l’article 332-3.2 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

2. En cas que els membres del patronat siguin persones físiques, han de complir 
els requisits següents: 

a) Haver assolit la majoria d’edat.
b) No estar inhabilitades per a exercir càrrecs públics o per a administrar béns.
c) No haver estat condemnades per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre 

socioeconòmic o per delictes de falsedat.

3.12. Es modifica l’article 332-8 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 332-8. Exercici de les funcions de govern
1. Les persones que formen el patronat han d’exercir llurs funcions amb la dili-

gència d’una persona bona administradora, d’acord amb la llei i els estatuts, i servir 
el càrrec amb lleialtat a la fundació, actuant sempre en interès d’aquesta.

2. Les persones que formen el patronat han de fer que es compleixin les finalitats 
fundacionals i tenen el deure de conservar els béns de la fundació i mantenir-ne la 
productivitat, seguint criteris financers de prudència adequats a les circumstàncies 
econòmiques i a les activitats que dugui a terme la fundació.

3. Les persones que formen el patronat per a complir llurs funcions, tenen el dret 
i el deure d’assistir a les reunions, d’informar-se sobre la marxa de la fundació i de 
participar en les deliberacions i en l’adopció d’acords. Han de complir també els 
deures comptables que regula l’article 313-1, custodiar els llibres, tenir-los actualit-
zats i guardar secret de les informacions confidencials relatives a la fundació, fins i 
tot després d’haver cessat en el càrrec.

4. Si una tercera part de les persones que formen el patronat considera, per raons 
justificades, que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la fundació 
que aconsella la realització d’una auditoria de comptes, encara que no es produei-
xi cap de les circumstàncies a què fa referència l’article 333-11, poden demanar la 
convocatòria del patronat per a sol·licitar de manera raonada la realització de la dita 
auditoria. Si el patronat no és convocat o, un cop convocat amb aquesta finalitat, no 
acorda la realització de l’auditoria sol·licitada, el protectorat, a petició de les perso-
nes interessades que formen part del patronat, donant audiència prèvia al patronat, 
pot requerir a la fundació que faci l’auditoria, a càrrec de la mateixa fundació, sem-
pre que s’acrediti l’existència d’alguna circumstància excepcional que l’aconselli en 
interès de la fundació.
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Article 4. Modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya
4.1. S’afegeix un apartat 3 a l’article 421-2 del Codi civil de Catalunya, amb el 

text següent: 
3. La persona propietària d’animals pot disposar per testament d’ells, atenent a la 

seva protecció i benestar. A falta de disposició testamentària, es lliuraran a les here-
ves o hereus, i si no se’n fa càrrec, tenen la càrrega de lliurar-los a l’òrgan adminis-
tratiu o centre que tingui encomanada la cura d’animals abandonats.

4.2. Es modifica l’article 451-4 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 451-4. Llegítima de les persones progenitores 
1. Si la persona causant no té descendència que l’hagi sobreviscut, són legitimà-

ries les persones progenitores que la sobrevisquin. Aquestes no tenen dret a llegí-
tima si la causant té descendència però ha estat desheretada justament o declarada 
indigna.

2. Cada persona progenitora té dret a la meitat de la llegítima, sense que la pugui 
incrementar amb la part que correspon o pugui correspondre a l’altra, si aquesta no 
l’adquireix.

4.3. Es modifica l’article 451-6 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 451-6. Llegítima individual de la descendència 
Per determinar l’import de les llegítimes individuals de la descendència, fan 

nombre la persona legitimària que sigui hereva, la que hi ha renunciat, la deshereta-
da justament i la declarada indigna de succeir. No fan nombre la premorta i l’absent, 
llevat que siguin representades per llur descendència.

4.4. Es modifica l’article 451-11 del Codi civil de Catalunya i s’incorpora un nou 
apartat 3, que queda redactat de la manera següent: 

Article 451-11. Pagament de la llegítima 
1. La persona hereva o les persones facultades per a fer la partició, distribuir-la o 

pagar llegítimes poden optar pel pagament, tant de la llegítima com del suplement, 
en diners, encara que no n’hi hagi a l’herència, o pel pagament en béns del cabal 
relicte, sempre que, per disposició de la persona causant, no correspongui a les le-
gitimàries de percebre’ls per mitjà d’institució d’hereva o hereu, llegat o assignació 
d’un bé específic, atribució particular o donació. També es pot optar per fer el pa-
gament de la llegítima conjuntament amb béns i amb diners, sempre que la persona 
facultada per a fer-ho ho comuniqui a la legitimària.

2. En cas d’optar pel pagament de la llegítima o, si escau, el suplement en béns, 
la persona hereva o la persona facultada per a pagar ha de complir els requisits que 
estableix l’article 451-7.2.

3. Si la causant ha instituït com a única persona hereva l’altre progenitor o pro-
genitora de la legitimària i el pagament de la llegítima impedeix la persona hereva 
satisfer les seves necessitats, determinades d’acord amb l’article 452-1.2, aquesta pot 
ajornar el pagament durant la seva vida, tret que la causant hagi disposat el contrari. 
L’ajornament no s’estén a les atribucions fetes per la causant que siguin imputables 
a la llegítima.

4.5. Es modifica l’article 451-17 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 451-17. Causes de desheretament 
1. La persona causant pot privar les persones legitimàries de llur dret de llegíti-

ma si en la successió concorre alguna causa de desheretament.
2. Són causes de desheretament: 
a) Les causes d’indignitat que estableix l’article 412-3.
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b) La denegació d’aliments a la persona testadora o al seu cònjuge o convivent en 
parella estable, o a l’ascendència o descendència de qui testa, en els casos en què hi 
ha l’obligació legal de prestar-los-en.

c) El maltractament greu, que inclou el de caràcter psicològic, a qui testa, al seu 
o a la seva cònjuge o convivent en unió estable de parella, o a l’ascendència o des-
cendència de qui testa.

d) La suspensió o la privació de la potestat que corresponia a la persona progeni-
tora legitimària sobre el fill o filla causant o de la que corresponia al fill o filla legi-
timària sobre un net o neta del o de la causant, en ambdós casos per causa imputable 
a la persona suspesa o privada de la potestat.

e) L’absència manifesta i continuada de relació familiar entre la persona causant i 
la persona legitimària, si és per una causa exclusivament imputable a la legitimària.

4.6. Es modifica l’article 451-20 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 451-20. Impugnació del desheretament 
1. Si la persona legitimària desheretada impugna el desheretament al·legant la 

inexistència de la causa, correspon a l’hereu o hereva provar que existia. Excepci-
onalment, la prova de la inexistència de la causa de l’apartat 2.e) de l’article 451-17 
correspon a la legitimària.

2. Si la persona legitimària desheretada al·lega reconciliació o perdó, la prova de 
la reconciliació o del perdó correspon a la desheretada.

3. L’acció d’impugnació del desheretament caduca al cap de quatre anys de la 
mort de qui testa.

4.7. Es modifica l’article 451-27 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 451-27. Prescripció 
1. La pretensió per a exigir la llegítima i el suplement prescriu al cap de quatre 

anys de la mort del o de la causant.
2. La prescripció de les pretensions de reclamació de llegítima o de suplement 

contra un progenitor de la persona legitimària resta suspesa durant la vida de la pri-
mera, sens perjudici del termini de preclusió que estableix l’article 121-24. També 
resta suspesa, en cas de designació d’hereva o hereu pels parents d’acord amb l’arti-
cle 424-5, fins que no es produeixi l’elecció.

4.8. Es modifica l’article 452-6 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 452-6. Extinció de la quarta vidual
1. El dret a reclamar la quarta vidual s’extingeix: 
a) Per renúncia feta després de la mort del causant.
b) Per matrimoni o convivència marital amb una altra persona, després de la 

mort del causant i abans d’haver-lo exercit.
c) Per la mort de la persona cònjuge vídua o la persona convivent en parella es-

table supervivent sense haver-lo exercit.
d) Per suspensió o privació de la potestat de la persona cònjuge vídua o la perso-

na convivent en parella estable supervivent, per causa que li sigui imputable, sobre 
les filles o fills comuns amb el causant.

e) Per haver estat condemnat per una sentència ferma per actes de violència fa-
miliar o masclista o per haver maltractat greument el causant, de manera física, psi-
cològica o sexual.

2. La pretensió per a reclamar la quarta vidual prescriu al cap de quatre anys de 
la mort del causant.

4.9. Es modifica l’article 461-15 del Codi civil de Catalunya i s’incorpora un nou 
apartat 7, que queda redactat de la manera següent: 
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Article 461-15. Presa d’inventari 
1. L’inventari s’ha de prendre en el termini de sis mesos a comptar del moment 

en què l’hereva o l’hereu coneix o pot conèixer raonablement la delació.
2. L’inventari de l’herència s’ha de formalitzar davant notari o notària. Es pot 

aprofitar l’inventari pres per a detreure les quartes del fideïcomís o de l’herència 
gravada amb llegats. Tanmateix, l’inventari formalitzat per l’hereu o l’hereva en do-
cument privat que es presenti a l’administració pública competent per a la liquidació 
dels impostos relatius a la successió també produeix els efectes legals del benefici 
d’inventari.

3. En l’inventari s’han de ressenyar els béns relictes, sense que calgui valorar-los, 
i els deutes i les càrregues hereditaris, amb indicació de llur import.

4. L’inventari no es considera pres en forma si, a sabuda de l’hereva o l’hereu, 
no hi figuren tots els béns i deutes, ni si ha estat confeccionat en frau de la persona 
creditora.

5. Tret de prova en contrari, l’inventari es presumeix fet en forma, encara que no 
s’incloguin fiances o altres garanties personals o reals per deutes aliens, mentre la 
persona creditora no hagi requerit fefaentment de pagament.

6. Per a prendre l’inventari, no cal citar cap persona, però hi pot intervenir la per-
sona creditora del o de la causant i altres interessades en l’herència.

7. Si la persona hereva manifesta la voluntat d’acceptar l’herència a benefici d’in-
ventari abans de prendre’l, les persones legatàries i les fideïcomissàries no poden 
iniciar cap acció contra l’herència fins que s’hagi formalitzat l’inventari o hagi trans-
corregut el termini legal per a fer-ho.

4.10. Es modifica l’article 461-16 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 461-16. Benefici legal d’inventari 
1. Gaudeixen de ple dret del benefici d’inventari, encara que no l’hagin pres, les 

persones hereves menors d’edat, tant si estan emancipades com si no ho estan, les per-
sones posades en tutela o curatela, les hereves de confiança, les persones jurídiques 
de dret públic, i les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública o d’interès 
social. També en gaudeixen les herències destinades a finalitats d’interès general.

2. El benefici legal d’inventari a favor de les persones físiques esmentades a 
l’apartat 1 es manté sigui quin sigui el moment en què acceptin l’herència.

4.11. Es modifica l’article 461-18 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 461-18. Efectes de l’acceptació pura i simple 
1. Per l’acceptació de l’herència pura i simple, la persona hereva respon de les 

obligacions del o de la causant i de les càrregues hereditàries, amb els béns relictes 
i si són insuficients amb els béns propis.

2. En tot cas, la persona hereva respon dels deutes derivats de fiances, avals o al-
tres garanties personals que desconegui a l’acceptar l’herència, exclusivament amb 
els béns hereditaris que subsisteixin en el moment en què en tingui coneixement.

4.12. Es modifica l’article 461-20 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 461-20. Efectes de l’acceptació de l’herència a benefici d’inventari 
L’acceptació de l’herència a benefici d’inventari produeix els efectes següents: 
a) La persona hereva no respon de les obligacions del o de la causant ni de les 

càrregues hereditàries amb els béns propis, sinó únicament amb els béns de l’he-
rència.

b) Subsisteixen, sense extingir-se per confusió, els drets i els crèdits de la persona 
hereva contra l’herència, dels quals es pot fer pagament, i les obligacions de l’hereva 
a favor de l’herència.
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c) Mentre no quedin completament pagats els deutes del o de la causant i les càr-
regues hereditàries, no es poden confondre en perjudici de la persona creditora he-
reditària ni de l’hereva els béns de l’herència amb els propis de l’hereva.

d) Pel que fa a les obligacions del o de la causant que l’hereva desconegui en el 
moment de la formalització de l’inventari, que li són reclamades un cop ha liquidat 
els deutes i les càrregues, i ha tingut lloc la confusió de patrimonis, la responsabili-
tat de la persona hereva es limita als béns hereditaris que subsisteixin en el moment 
que conegui la reclamació.

Article 5. Modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
5.1. Es modifica l’enunciat del títol I del Codi civil de Catalunya, que queda 

redactat de la manera següent: 
Títol I. Els béns i els animals

5.2. Es modifica l’article 511-1.3 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

3. Els animals no es consideren coses i estan sota la protecció especial de les 
lleis. 

5.3. Es modifica l’article 511-3 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 511-3. Els animals
1. Els animals son éssers vius amb sensibilitat física i psíquica que han de ser 

cuidats i tractats conforme aquesta condició i a la seva espècie i natural destinació. 
S’ha de procurar el benestar de l’animal.

2. Només se’ls apliquen les regles dels béns en allò que permet llur naturalesa. 
En tot cas es prohibeix el maltractament i l’abandó. El seu sacrifici únicament pot 
ser conforme a les normes regulades a aquest efecte.

3. En la resolució de qualsevol conflicte sobre la titularitat o tinença d’un animal 
de companyia, a més de procurar el seu benestar, s’ha de tenir en compte l’existèn-
cia d’indicis fonamentats de la comissió d’actes de violència domèstica o masclista 
per part de qui reclama la seva titularitat o tinença, així com el seu valor, l’ús al que 
es destina, el major vincle emocional amb l’animal, una major necessitat de la seva 
companyia o altres circumstàncies anàlogues, sense que prevalgui necessàriament 
la titularitat formal o administrativa.

5.4. S’incorpora l’article 511-4 al Codi civil de Catalunya, amb el contingut de 
l’article 511-3 actual del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de la manera 
següent: 

Article 511-4. Fruits 
1. Els fruits d’una cosa són els seus productes i els altres rendiments que se n’ob-

tenen d’acord amb la seva destinació.
2. Els fruits d’un dret són els rendiments que se n’obtenen d’acord amb llur des-

tinació i els que produeix en virtut d’una relació jurídica.

5.5. Es modifica l’article 542-22.1 del Codi civil de Catalunya, que queda redac-
tat de la manera següent: 

1. Els animals de companyia i els objectes mobles corporals que, per llurs ca-
racterístiques, possibilitat d’identificació, estat de conservació, funció o destinació 
econòmica, que són habitualment posseïts per algú es poden adquirir d’acord amb 
els requisits que estableixen la normativa de protecció dels animals i aquest article, 
respectivament.

5.6. S’afegeix una lletra e) a l’article 553-21.4 del Codi civil de Catalunya, amb 
el text següent: 

e) La informació per tal de poder accedir i exercir els drets a la reunió, en el su-
pòsit de l’article 553-22.2.
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5.7. Es modifica l’article 553-22.1 i 2 del Codi civil de Catalunya, que queda 
redactat de la manera següent: 

1. El dret d’assistència a la junta correspon a les persones propietàries, les quals 
hi assisteixen personalment o per representació legal, orgànica o voluntària, que s’ha 
d’acreditar per escrit.

2. Els estatuts poden establir, o la junta de persones propietàries pot acordar, que 
s’hi pugui assistir per videoconferència o per altres mitjans telemàtics de comuni-
cació sincrònica similars, sempre que resti garantida la identificació dels assistents, 
la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i 
l’emissió del vot.

5.8. S’afegeix un apartat 3 a l’article 569-14 del Codi civil de Catalunya, amb el 
text següent: 

3. La penyora pot garantir diverses obligacions ja contretes o per contreure de 
manera simultània o successiva entre la mateixa persona deutora i la mateixa per-
sona creditora, durant un període de temps i per una quantitat màxima. En tot cas, 
el document públic ha de permetre identificar les dites obligacions sense necessitat 
d’un nou pacte o conveni.

5.9. Es modifica l’article 569-17 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 569-17. Substitució del bé empenyorat 
1. El deutor o deutora o, si és una altra persona, el pignorant o la pignorant, si la 

penyora recau sobre béns fungibles i s’ha pactat expressament, pot substituir la to-
talitat o una part dels béns empenyorats.

2. La substitució d’uns valors per uns altres, en el cas de valors cotitzables, es fa 
d’acord amb el preu de les cotitzacions respectives en el mercat oficial el dia de la 
substitució. En el cas de valors no cotitzables, per a acreditar la substitució és su-
ficient que els tinguin en llur poder la persona creditora pignorativa o les terceres 
persones designades i que consti inscrita en el mateix efecte o document que acre-
dita el dret.

3. S’entén a tots els efectes, en els dos casos a què fa referència l’apartat 2, que la 
data de l’empenyorament es manté, com si s’hagués constituït inicialment sobre els 
béns que substitueixen els inicialment gravats.

Article 6. Modificació del llibre sisè del Codi civil de Catalunya
6.1. Es modifica l’article 621-5 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 

de la manera següent: 
Article 621-5. Determinació del preu
1. Si el contracte conclòs no determina el preu ni estableix els mitjans per a de-

terminar-lo, s’entén que el preu és el generalment cobrat en circumstàncies compa-
rables, en el moment de la conclusió del contracte i amb relació a béns de naturalesa 
similar.

2. Si el contracte conclòs fixa que el preu es determini per l’acord de les parts, 
les discrepàncies sobre la determinació del preu es poden resoldre a través de la 
mediació.

3. Si el contracte estableix que el preu sigui determinat per una de les parts o per 
terceres persones, només és possible oposar-se a la determinació manifestament no 
raonable o feta fora del termini pactat o adequat ateses les circumstàncies.

4. Si el preu és manifestament no raonable o la seva determinació és intempes-
tiva, s’aplica l’apartat 1.

5. La part venedora ha d’obtenir el consentiment exprés de la part compradora 
per a qualsevol augment del preu acordat. Altrament, la part compradora no l’ha de 
pagar.
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6. En la compravenda de consum, el preu total no pot ésser superior al preu in-
format en l’oferta o anunciat públicament, el qual ha d’incorporar els tributs de re-
percussió legalment obligada. Si, per la naturalesa dels béns, el preu total no es pot 
calcular abans de la conclusió del contracte, la part venedora ha d’informar de la 
manera com es determina.

6.2. S’afegeix un apartat 5 a l’article 621-37 del Codi civil de Catalunya, amb el 
text següent: 

5. Les parts poden acudir a la mediació i als altres mecanismes de resolució de 
conflictes en relació amb les controvèrsies derivades de l’incompliment de les obli-
gacions contractuals.

6.3. Es modifica l’article 623-9 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

Article 623-9. Ús i costum de la bona pagesia
És una obligació derivada del contracte de conreu la de conrear segons ús i cos-

tum de la bona pagesia de la comarca, fins i tot, on escaigui, pel que fa als drets 
d’espigolar i de rostoll, d’acord amb les bones pràctiques agràries i les limitacions 
específiques a què estiguin sotmeses determinades zones del territori en funció de 
la normativa en vigor, encara que no hagi estat pactada expressament.

6.4. Es modifica l’article 623-33.1, 2 i 3 del Codi civil de Catalunya, que queda 
redactat de la manera següent: 

1. Qui conrea té la condició de masover o masovera si habita el mas que hi ha a 
la finca com a obligació derivada del contracte.

2. El masover o masovera no ha de pagar cap contraprestació per l’ús del mas, 
però aquest segueix la sort del contracte.

3. El masover o masovera té l’obligació d’explotar i conrear la finca o explotació 
agrària segons ús i costum de la bona pagesia i acomplir les altres activitats que li 
hagi encomanat la propietat, d’acord amb la naturalesa del contracte.

Disposició transitòria única. Termini de prescripció
1. El termini de prescripció de les pretensions per a exigir la llegítima i el suple-

ment al qual es refereix l’article 451-27 s’aplica a les successions obertes amb poste-
rioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

2. En les successions obertes amb anterioritat, s’aplica el termini de prescripció 
de la legislació anterior, però la prescripció es consuma quan transcorren quatre 
anys, comptats a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

3. Tanmateix, si el termini que establia la legislació anterior fineix abans que 
aquest darrer termini de quatre anys, s’aplica el termini de prescripció de la legis-
lació anterior.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies d’haver estat publicada en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents del Projecte de llei
1. Informe de la Direcció General de Pressupostos sobre la proposta d’acord del 

Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei d’actua-
lització del Codi civil de Catalunya, de 9 de juliol de 2019.

2. Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte 
de llei d’actualització del Codi civil de Catalunya, de 16 de juliol de 2019.

3. Informe de retorn a les aportacions a la consulta pública prèvia a l’elaboració 
de l’Avantprojecte de llei d’actualització del Codi civil de Catalunya, de 28 de ge-
ner de 2020.
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4. Avantprojecte de llei d’actualització, incorporació i modificació de determi-
nats articles del Codi civil de Catalunya (V. 6.07.2020.

5. Memòria general, de 6 de juliol de 2020.
6. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, de 6 de juliol 

de 2020.
7. Informe jurídic preliminar, de 16 de setembre de 2020.
8. Informe de la Direcció General de Pressupostos, de 18 de setembre de 2020.
9. Certificat de la Secretària Tècnica de la Comissió de Codificació de Catalu-

nya, de 21 de setembre de 2020.
10. Avantprojecte de llei d’actualització, incorporació i modificació de determi-

nats articles del Codi civil de Catalunya (V. 21.09.2020.
11. Memòria general actualitzada, de 22 de setembre de 2020.
12. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades actualitzada, 

de 22 de setembre de 2020.
13. Certificat del Consell Tècnic de la Generalitat de Catalunya, de la sessió de 

22 de setembre de 2020.
14. Nota sobre l’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, de l’Àrea de 

Millora de la Regulació del Departament de la Presidència, d’11 de maig de 2021.
15. Edicte de 9 de juliol de 2021, pel qual se sotmet a informació pública l’Avant-

projecte de llei d’actualització, incorporació i modificació de determinats articles 
del Codi civil de Catalunya (DOGC núm. 8461, de 20.7.2021).

16. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades actualitzada, 
de 16 de juliol de 2021.

17. Escrit signat en data 21 de juliol de 2021, del director general de Dret, Enti-
tats Jurídiques i Mediació, pel qual s’inicia el tràmit d’audiència i els justificants de 
recepció.

17.1. Justificant de la Fiscalia Superior de Catalunya.
17.2. Justificant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
17.3. Justificant d’Associacions i altres organitzacions vinculades amb mesures 

alternatives.
17.4. Justificant del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapa-

citat.
17.5. Justificant del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
17.6. Justificant del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
17.7. Justificant del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.
17.8. Justificant del Consell del Col·legi de Metges de Catalunya.
17.9. Justificant del Sr. David Agustí Belart en representació del Consell de la 

Gent Gran.
17.10. Justificant del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
17.11. Justificant del Col·legi de Notaris de Catalunya.
17.12. Justificant del Consell de l’Advocacia Catalana.
17.13. Justificant del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns 

Mobles de Catalunya.
17.14. Justificant de l’Il·lustre Col·legi de l’advocacia de Barcelona.
17.15. Justificant de l’Observatori de la Igualtat de Gènere.
18. Al·legacions presentades: 
18.1. Al·legació i justificant de presentació del Sr. Eladi Crehuet Serra.
18.2. Al·legació i justificant de presentació de l’Institut Agrícola Català de Sant 

Isidre.
18.3. Al·legació i justificant de presentació d’INTERcids, Franz Weber i CoPPA.
18.4. Al·legació i justificant de presentació de la Federació de Persones Sordes 

de Catalunya.
18.5. Al·legació i justificant de presentació d’INTERcids, Franz Weber i CoP-

PA (II).
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19. Petició d’informe a l’Institut Català de les Dones, de 30 de juny de 2021.
20. Informe de l’Institut Català de les Dones, de 10 de setembre de 2021.
21. Memòria de les observacions i les al·legacions presentades en els tràmits de 

consulta de l’Avantprojecte de llei, de 10 de juny de 2022.
22. Avantprojecte de llei d’actualització, incorporació i modificació de determi-

nats articles del Codi civil de Catalunya (V. 11.06.2022).
23. Certificat de la Secretaria Tècnica de la Comissió de Codificació de Catalu-

nya sobre les sessions de la reunió de la Secció d’Harmonització de la Comissió de 
Codificació de Catalunya dels dies 17 i 31 de gener de 2022, de 8 de juny de 2022.

24. Informe de valoració del certificat de la Secretaria Tècnica de la Comissió de 
Codificació de Catalunya sobre les sessions de la reunió de la Secció d’Harmonitza-
ció de la Comissió de Codificació de Catalunya dels dies 17 i 31 de gener de 2022, 
de 10 de juny de 2022.

25. Informe jurídic preliminar actualitzat, d’1 de juliol de 2022.
26. Nota sobre l’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, de l’Àrea de 

Millora de la Regulació del Departament de la Presidència, d’1 de juliol de 2022.
27. Informe de la Direcció General de Pressupostos, de 5 de juliol de 2022.
28. Memòria ratificada d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, de 

5 de juliol de 2022.
29. Certificat del Consell Tècnic de la Generalitat de Catalunya, de la sessió de 

5 de juliol de 2022.
30. Memòria actualitzada d’avaluació de l’impacte de les mesures, d’11 de juliol 

de 2022.
31. Informe de valoració de l’informe jurídic preliminar actualitzat, de 12 de ju-

liol de 2022.
32. Avantprojecte de llei d’actualització, incorporació i modificació de determi-

nats articles del Codi civil de Catalunya (V. 12.07.2022).
33. Certificat del Consell Tècnic de la Generalitat de Catalunya, de la sessió de 

12 de juliol de 2022.
34. Petició de dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 

de 25 de juliol de 2022.
35. Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, de 19 de 

setembre de 2022.
36. Informe de valoració del dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social 

de Catalunya, de 22 de setembre de 2022.
37. Avantprojecte de llei d’actualització, incorporació i modificació de determi-

nats articles del Codi civil de Catalunya (V. 22.09.2022).
38. Informe jurídic final, de 16 de novembre de 2022.
39. Informe de valoració de l’Informe jurídic final, de 21 de novembre de 2022.
40. Avantprojecte de llei d’actualització, incorporació i modificació de determi-

nats articles del Codi civil de Catalunya (V. 21.11.2022).
41. Certificat del Consell Tècnic de la Generalitat de Catalunya, de la sessió de 

22 de novembre de 2022.
42. Avantprojecte de llei d’actualització, incorporació i modificació de deter-

minats articles del Codi civil de Catalunya, aprovat pel Govern en la sessió del 
29.11.2022 (V. 21.11.2022).

43. Certificat del Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la ses-
sió de 29 de novembre de 2022.

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



BOPC 457
19 de desembre de 2022

3.01.02. Proposicions de llei 44

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la gent gran
202-00054/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 78352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei 
següent: 

Proposició de llei de la gent gran de Catalunya

Exposició de motius

I
L’augment de l’esperança de vida i el canvi demogràfic al qual Catalunya s’ha 

enfrontat en els darrers anys ha portat a un envelliment de la població. En aquests 
moments a Catalunya viuen 1.492.335 persones grans, de 65 anys o més anys, la 
qual cosa suposa un 19,23% de la seva població total. Aquest percentatge representa 
gairebé un 20% de la població catalana i s’estima que en els anys vinents arribarà a 
més del 25%. D’aquests, més de la meitat, un 57%, són dones, davant el 43% d’ho-
mes. Tot plegat, constitueix un repte que com a societat hem d’enfrontar, per la qual 
cosa és necessària una resposta en forma de Llei que reculli i que blindi els drets 
de la cinquena part de la seva població i que sigui capdavantera en la protecció i la 
promoció d’aquests en l’àmbit autonòmic.

L’envelliment de la població i els importants canvis demogràfics esdevenen tot 
un repte de la nostra societat, i la seva complexitat requereix respostes específiques 
i coordinades i un abordatge global per part dels poders públics. Així, per tal de 
millorar el país, cal pensar en la diversitat dels catalans i catalanes, i és evident que 
s’ha de facilitar l’accés als productes i serveis que actualment es faciliten, especial-
ment des de la xarxa d’utilització pública, a tota aquesta part de la ciutadania.

En la societat catalana la longevitat és una realitat que cal posar en valor, un en-
riquiment per al conjunt del país que a la vegada requereix atenció específica. La 
millora del benestar físic, psíquic i social, així com la garantia de la participació i 
inclusió de la gent gran en tots els àmbits de la vida social, comunitària i política 
han d’exhortar qualsevol societat que es vulgui justa i cohesionada. Són cabdals, 
també, la garantia de la igualtat efectiva entre homes i dones, l’assegurança d’un ha-
bitatge digne, adaptat i accessible que afavoreixi la seva autonomia, així com l’aten-
ció a les situacions de risc social, entre d’altres.

D’aquesta manera, la Llei que es presenta en línies posteriors persegueix la fi-
nalitat de promocionar el benestar personal i social de la gent gran a Catalunya, la 
garantia dels seus drets i l’assumpció de les seves responsabilitats, així com la igual-
tat efectiva, que requereix les garanties i la protecció necessàries per esdevenir real.

II
La Unió Europea, dins el marc de l’article 25 de la Carta dels Drets Fonamentals 

de la Unió Europea (2000), reconeix i respecta el dret de les persones grans a por-
tar una vida digna i independent i a participar en la vida social i cultural, i alhora a 
l’article 34.1, reconeix i respecta també el dret d’accés a les prestacions de seguretat 
social i als serveis socials que garanteixen una protecció en casos com la vellesa. 
Per la seva banda, el Consell de Drets Humans de l’Assemblea General de les Naci-
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ons Unides va adoptar la Resolució 21/23 referent als drets humans de les persones 
grans, on s’insta tots els Estats a garantir els drets d’aquest grup social i fer un pas 
endavant en la lluita contra la discriminació per edat. Així mateix, també són apli-
cables a aquesta Llei diverses disposicions de la Carta Social Europea.

En l’àmbit estatal, l’article 9.2 de la Constitució Espanyola estableix l’obligato-
rietat dels poders públics de promoure les condicions necessàries perquè la llibertat 
i la igualtat dels individus i dels grups en què s’integren siguin reals i efectives, de 
remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud, així com la faci-
litació de la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural 
i social. Per altra banda, l’article 50 recull que els poders públics han de mantenir 
la suficiència econòmica dels ciutadans i ciutadanes mitjançant pensions adequades 
i actualitzades, a més de la promoció del benestar per mitjà d’un sistema de serveis 
socials que ha d’atendre els problemes de salut, habitatge, cultura i oci, entre d’altres.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull a l’article 18 el dret de les persones 
grans «a viure amb dignitat, lliures d’explotació i de maltractaments, sense que pu-
guin ser discriminades a causa de l’edat». Per la seva banda, l’apartat 6 de l’article 
recull que «Els poders públics han de garantir la protecció de les persones grans 
perquè puguin portar una vida digna i independent i participar en la vida social i 
cultural. També han de procurar la plena integració de les persones grans en la so-
cietat per mitjà de polítiques públiques basades en el principi de solidaritat interge-
neracional».

És l’article 24 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el que estableix els drets en 
l’àmbit dels serveis socials, i indica a l’apartat 1 que «Totes les persones tenen dret 
a accedir en condicions d’igualtat a les prestacions de la xarxa de serveis socials de 
responsabilitat pública, a ser informades sobre aquestes prestacions i a donar el con-
sentiment per a qualsevol actuació que les afecti personalment, en els termes que 
estableixen les lleis».

La Llei estatal 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no 
discriminació, pren importància en la present llei. Aquesta esmenta en el seu preàm-
bul l’adopció que el 1991 va aprovar l’Assemblea General de les Nacions Unides en 
favor de les persones d’edat, on es van enumerar 18 drets d’aquests, ressaltant el dret 
a un tracte digne. Va ser també aquesta llei la què va reconèixer per primera vegada 
la discriminació per edat en el seu àmbit subjectiu d’aplicació juntament amb altres 
discriminacions com el naixement, l’origen racial o ètnic, el sexe o la religió, entre 
d’altres. És important també la Llei 12/2008, d’11 d’octubre, de serveis socials, llei 
que regula i ordena el sistema de serveis socials per tal de garantir-hi l’accés univer-
sal amb l’objectiu de fer efectiva la justícia social i promoure el benestar del conjunt 
de la població.

A més, respecte a la igualtat de tracte i no discriminació, la Llei catalana 
19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no discriminació garanteix el dret 
a la igualtat de tracte i no discriminació així com l’erradicació de qualsevol actuació 
o comportament que puguin atemptar contra la dignitat de les persones i contra el 
lliure desenvolupament i la lliure expressió sense cap mena de discriminació, de la 
pròpia personalitat i de les capacitats personals, tal com recull el seu article primer.

També cal atendre a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’au-
tonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, què regula a 
l’article 1 les condicions bàsiques que han de garantir la igualtat en l’exercici del 
dret subjectiu de la ciutadania a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les 
persones en situació de dependència.

És evident també que no podem confondre gent gran amb dependència. De fet, 
segons diferents estudis, ara com ara només un 19% de les persones entre 65 i 69 
anys tenen dependència, percentatge que canvia a mesura que augmenta l’edat fins 
a arribar gairebé al 60% en persones de més de 85 anys, de les quals aproximada-
ment un 20% tenen dependència severa. La gent gran, gràcies al sistema de salut i a 

Fascicle segon
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les campanyes de promoció d’una vida saludable, presenten cada vegada una millor 
salut i, per tant, la dependència té una tendència regressiva.

La Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal 
per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurí-
dica, ha estat presa també en consideració a l’hora de redactar aquesta llei, gràcies 
a les modificacions que han estat aprovades respecte a la figura de l’assistència, la 
qual cosa ha implicat un important suport per a moltes persones grans que la ne-
cessiten.

Pel que fa a les polítiques d’accessibilitat, s’ha d’esmentar la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre, d’accessibilitat, i respecte a les polítiques de rendes, cal tenir en compte 
la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, fonamental en 
la consecució d’una societat justa i cohesionada. En l’àmbit de la salut, s’han tingut 
també en compte la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica i la Llei Or-
gànica 3/2021, de 24 de març, de l’eutanàsia.

En relació amb la garantia dels drets de les persones LGTBI, pren importància 
la Llei 11/2014, de 2 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, 
així com el deure d’intervenció que aquesta contempla.

Finalment, cal tenir en consideració la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, 
de mesures de protecció Integral contra la violència de gènere i la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista pel que fa a la igualtat 
efectiva entre homes i dones, així com la Recomanació General núm. 27, sobre les 
dones d’edat, del Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona i la 
Protecció dels seus Drets Humans. Entre altres recomanacions, estableix l’obligació 
dels Estats de redactar lleis que reconeguin i prohibeixin la violència, inclosa la vio-
lència domèstica, sexual i institucional, contra les dones d’edat, particularment les 
afectades per discapacitat.

Les dones grans es veuen discriminades per edat i per sexe. De fet, les dones grans 
pateixen més discriminacions que les dones joves, i més edatisme que els homes grans. 
La divisió sexual del treball i l’assignació d’espais a homes i dones en funció del sexe al 
llarg del temps ha provocat que durant anys moltes dones no cotitzessin dins del siste-
ma de Seguretat Social a causa de la seva dedicació al treball reproductiu, és a dir, a la 
cura dels éssers dependents de la família. Per altra banda, les dones que sí que han par-
ticipat de manera activa al mercat de treball han patit segregació horitzontal i vertical. 
La bretxa salarial patida per les dones durant la seva edat productiva, s’ha traduït en 
una bretxa a les pensions quan es jubilen. En aquest sentit, el Govern d’Espanya amb 
el Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció 
de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic, 
ha adoptat mesures per a reduir aquesta bretxa de gènere.

L’atenció a la dependència també té impacte amb perspectiva de gènere, tant des 
del punt de vista de qui cura com de qui rep aquesta cura. El 75% de les persones 
que viuen a les residències de gent gran tenen més de 80 anys, essent l’esperança de 
vida de les dones més alta que la dels homes, fet que implica que s’hagi de tenir en 
compte la perspectiva de gènere a l’hora de programar l’atenció a la dependència i 
la promoció de l’autonomia personal.

En efecte, les dones pateixen discriminació a la nostra societat i la violència mas-
clista és l’instrument més cruent que té el sistema patriarcal per mantenir el sistema 
de gèneres. Les dones grans no són una excepció, ans al contrari. El 42% de les do-
nes de 65 o més anys han patit violència física, sexual o emocional.

III
Aquesta Llei consta de 71 articles, estructurats en un títol preliminar, 11 títols, 3 

disposicions addicionals, una disposició derogatòria i 4 disposicions finals.
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Les disposicions generals i les actuacions de les administracions públiques es 
troben al Títol Preliminar, on s’aborden la finalitat, els objectius, les definicions, 
l’àmbit personal i territorial d’aplicació de la Llei i la responsabilitat dels poders 
públics en la matèria. En conseqüència, aquesta Llei planteja una actuació integral 
per tal de promoure el benestar personal i social del col·lectiu de la gent gran a Ca-
talunya, la garantia del ple exercici dels seus drets i l’assumpció de les seves res-
ponsabilitats, entre altres objectius, delimitant les responsabilitats i competències 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les diverses administracions 
públiques catalanes al llarg de la Llei.

El Títol I, «Drets i llibertats civils i polítics de la gent gran», s’estructura en dos 
capítols. El Capítol I, «Dels drets de la gent gran», instaura i fixa els drets que la 
gent gran ha de tenir garantits, com són el dret a la igualtat i a la no discriminació; 
el dret a la igualtat efectiva entre les dones i els homes grans; el dret a la integritat 
física, psíquica, social i moral; el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge; 
el dret a la llibertat ideològica, religiosa i de culte; el dret a la informació i a la lli-
bertat d’expressió; el dret de participació i associació; el dret a la salut; el dret a la 
cultura, oci i esport; el dret a un allotjament adequat; així com la seva protecció 
jurídica i econòmica. Per la seva banda, el Capítol II estableix com a deures de la 
gent gran, el compliment de les obligacions i la participació en el finançament dels 
serveis públics.

El Títol II, «De l’oci, la cultura, l’esport i la participació» s’estructura en dos 
capítols. El primer d’ells desenvolupa els drets de la gent gran en matèria d’oci, 
cultura, esport i participació, amb l’impuls de la seva presència i la promoció d’ac-
tuacions específiques en les manifestacions d’aquests àmbits. El Capítol II desenvo-
lupa el mandat als poders públics de promoure la participació de la gent gran i re-
gula els àmbits de participació política, econòmica, cultural i social de la gent gran, 
sigui de forma individual o mitjançant l’associacionisme, el voluntariat, les institu-
cions o altres òrgans, creant, a més, l’Observatori de la Gent Gran de Catalunya.

El Títol III, «Serveis i atenció social, sanitària, sociosanitària i residencial», s’es-
tructura en tres capítols. El primer d’ells, «Serveis i atenció social», defineix el sis-
tema de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, fixa l’obligació per part de 
les administracions públiques catalanes de garantir la prestació dels drets socials a 
la gent gran i estableix com a finalitat dels serveis socials assegurar la cobertura de 
les necessitats bàsiques i socials per tal de garantir l’envelliment integral i saludable 
de les persones grans. El Capítol II, «Serveis i atenció sanitària i sociosanitària» re-
gula els objectius i l’accés d’aquesta atenció dirigida a la gent gran dins el Sistema 
de Salut de Catalunya, i integra el sistema d’atenció sociosanitària. En últim lloc, 
l’atenció a la gent gran en residències, la creació d’un nou model d’atenció que inte-
gra els àmbits social i sanitari, el model residencial i de cures i el suport familiar es 
recullen al Capítol III, «Serveis i atenció residencial».

El Títol IV regula l’autonomia personal i atenció a la dependència i la configuració 
del sistema, alhora que fixa les mesures necessàries per a reduir el temps d’espera.

El dret a l’habitatge es regula al Títol IV, i estableix la promoció d’habitatges 
amb serveis i habitatges compartits, l’adaptació dels habitatges per tal de millorar 
l’accessibilitat i disposa normes d’urbanisme per fer un disseny urbà que tingui en 
compte la gent gran.

La mort digna ocupa el Títol VI, en consonància amb el que estableix la Llei 
Orgànica 3/2021, de 24 de març, de Regulació de l’Eutanàsia, i ratifica el dret de 
la gent gran a manifestar de manera anticipada la seva voluntat, els mecanismes i 
condicions que han d’acompanyar una persona en els moments del final de la vida, 
així com la garantia en l’accés a les cures pal·liatives i l’obligació de formar a tots els 
professionals sanitaris, de treball social i de psicologia clínica.

En el Títol VII es recullen les mesures de promoció de l’educació i del coneixe-
ment, el desenvolupament de programes universitaris, el foment de les experiències 
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intergeneracionals i la contribució de les administracions per tal de millorar els pro-
cessos d’envelliment actiu i la reducció de la bretxa digital de la gent gran.

El Títol VIII recull la protecció de les persones grans LGTBI i desenvolupa me-
sures per tal de garantir-la, mentre que el Títol IX, «Mobilitat i accessibilitat», fixa 
mesures per afavorir els desplaçaments de la gent gran i millorar-ne l’accessibilitat 
als transports i en els espais públics.

El Títol X, «Protecció econòmica», estableix les condicions per millorar l’auto-
nomia personal i la suficiència econòmica de la gent gran, així com mesures per tal 
de cobrir les necessitats bàsiques, la garantia d’aplicació dels complements contem-
plats a la Llei de renda garantida de ciutadania i el garantiment de la inclusió finan-
cera de les persones grans amb la promoció de l’obertura i adaptació de caixers, la 
creació de noves oficines o la facilitació de l’accés a les noves tecnologies bancàries.

El Títol XI, «Protecció jurídica», estableix mesures vers l’espoliació patrimonial 
i la protecció dels drets de la gent gran com a consumidors, així com mesures per fer 
front a qualsevol situació de maltractament de les persones grans en qualsevol situa-
ció, així com el procediment per a denunciar-ho. En aquest Títol s’estableix també 
un servei d’orientació i d’assessoria de la Generalitat de Catalunya per tal d’informar 
la gent gran sobre els seus drets i deures en matèria de successions.

El règim sancionador i les potestats d’inspecció i control es regulen al Títol XII, es-
tablint una sèrie de sancions associades a diverses infraccions per tal de prevenir i 
evitar situacions de manca d’assistència i de maltractament a les persones grans.

I, finalment, s’estableixen les disposicions addicionals en les quals es crea un Pla 
d’Actuació Integral per la protecció i l’envelliment saludable de la gent gran, la figu-
ra del Defensor o Defensora dels drets de la gent gran, adjunta al Síndic de Greuges 
i la Creació de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària.

Títol preliminar. Disposicions generals i actuacions de les 
administracions públiques

Article 1. Finalitat i objectius
1. La finalitat d’aquesta llei és la promoció del benestar personal i social del col-

lectiu de la gent gran a Catalunya, la garantia del ple exercici dels seus drets i l’as-
sumpció de les seves responsabilitats, així com l’establiment d’un sistema integral 
d’atenció i protecció efectiu, que possibilitin un envelliment integral i saludable, 
amb la participació de totes les administracions públiques catalanes i dels sectors i 
entitats socials implicades.

2. Els objectius d’aquesta llei són els següents: 
a) La millora del benestar físic, psíquic i social de la gent gran.
b) La promoció d’una visió positiva i real de l’envelliment, lliure d’estereotips i 

entesa com una etapa més de la vida de les persones, plena de reptes i oportunitats.
c) La garantia de la participació i inclusió de la gent gran en tots els àmbits de 

la vida social, comunitària i política, promovent espais específics com els Consells 
de la Gent Gran, per tal de millorar la seva integració i el seu benestar físic, psíquic 
i social.

d) L’establiment de mesures per evitar la discriminació de la gent gran, per raó 
d’edat, lloc de naixement, origen racial o ètnic, sexe, religió, convicció o opinió, dis-
capacitat, orientació o identitat de gènere, expressió de gènere, malaltia o condició 
de salut, estat serològic i/o predisposició genètica a patir patologies i trastorns, llen-
gua, situació socioeconòmica, o qualsevol altra condició o circumstància personal 
o social.

e) La garantia de la igualtat efectiva entre dones i homes grans i la protecció 
d’aquestes enfront de la violència masclista.

f) La garantia de l’atenció continuada i integral, així com la prevenció i la seva 
promoció, amb especial atenció a aquelles persones en situació de dependència o 
amb manca d’autonomia personal
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g) La garantia de la suficiència econòmica de la gent gran per tal d’evitar situa-
cions d’exclusió social i impulsar la seva inclusió.

h) L’afavoriment dels elements intergeneracionals en la planificació de polítiques 
públiques per tal de fomentar les relacions, la solidaritat, el traspàs d’experiències i 
els coneixements entre ciutadans i ciutadanes de generacions diferents, visibilitzant 
la saviesa, expertesa i experiència de les persones grans com un dels grans actius 
de la societat.

i) La garantia d’un habitatge digne, adaptat, accessible, que afavoreixi l’autono-
mia personal de la gent gran i que esdevingui el principal recurs en el procés d’en-
velliment.

j) L’atenció a les situacions de risc social, per tal d’evitar que puguin donar lloc a 
situacions de maltractament o aïllament, manca d’assistència o soledat no volguda, 
així com la garantia de la seguretat de les persones grans, entesa com la possibilitat 
de dur a terme les activitats quotidianes lliures de qualsevol tipus d’agressió externa, 
sigui humana o natural, i amb dignitat.

k) L’establiment de mesures d’acció positiva amb l’objectiu de reduir l’impacte en 
la transició d’una vida laboral activa a una situació de jubilació.

l) La garantia de l’assessorament i l’acompanyament jurídic de la gent gran.
m) La garantia de l’atenció presencial a tràmits i servis bàsics, siguin públics o 

privats, i el foment de programes específics per fer front a la bretxa digital, des de la 
perspectiva de les persones grans.

Article 2. Definicions
– Gent Gran: Persona major de 65 anys.
– Suficiència econòmica: La situació de les persones que tenen ingressos men-

suals que són iguals o superiors a l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya.
– Residències assistides: Centres d’assistència integral i d’acolliment residencial, 

sigui permanent o temporal, adreçats a persones grans que no tenen autonomia sufi-
cient per dur a terme les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió cons-
tant i/o que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar.

– Llars residències: Centres d’acolliment residencial, de caràcter temporal o per-
manent, destinats a persones grans amb autonomia suficient per a les activitats de 
la vida diària, que requereixen un determinat nivell d’organització i suport perso-
nal. L’objectiu principal d’aquests centres és proporcionar un entorn substitutori de 
la llar.

– Centres de dia: Centres d’acolliment residencial de caràcter diürn que comple-
menten l’atenció pròpia de l’entorn familiar, amb els objectius d’afavorir la recupera-
ció i el manteniment de l’autonomia personal i social, el manteniment de la persona 
en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i el proporcionar suport 
a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.

– Habitatges amb serveis: Servei d’acolliment alternatiu format per un conjunt 
d’habitatges amb estances d’ús comú i sense barreres arquitectòniques, destinat a 
aquelles persones grans autònomes que per circumstàncies diverses no poden ro-
mandre a la pròpia llar. Les persones usuàries d’aquest tipus d’habitatges compartei-
xen tasques i despeses i poden viure amb els cònjuges o parelles i amb les persones 
que en depenguin.

– Edatisme: Tipus de discriminació basada en els estereotips, prejudicis i con-
ductes que existeixen cap a les persones grans per motiu de l’edat.

– Mort digna: Dret a morir d’acord amb les prioritats i preferències personals, 
lligades a l’autonomia personal i la llibertat individual.

– Soledat social o aïllament social: És la resposta subjectiva davant la manca o 
insuficiència de relacions o sentiment de comunitat.

– Soledat no desitjada: És la resposta subjectiva a l’absència de relacions perso-
nals íntimes o d’aferrament.
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Article 3. Àmbit personal i territorial d’aplicació de la llei
1. Aquesta llei s’aplica a qualsevol persona major de 65 anys empadronada en un 

municipi de Catalunya
2. Les persones estrangeres majors de 65 anys que es trobin a Catalunya podran 

beneficiar-se de les disposicions establertes en aquesta llei, d’acord amb el que es 
disposi en els tractats, convenis internacionals, així com en la resta de les disposi-
cions vigents.

Article 4. Responsabilitat dels poders públics
1. Les administracions públiques catalanes vetllaran pel respecte efectiu dels 

drets i llibertats reconegudes a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic en 
relació amb la gent gran.

2. Les administracions públiques catalanes desenvoluparan llurs activitats de 
manera que la gent gran sigui considerada i reconeguda com a ciutadans i ciutada-
nes de ple dret.

3. Les administracions públiques catalanes exerciran les funcions i les compe-
tències de promoció, d’atenció i de protecció dels drets de la gent gran, a més de 
facilitar canals de participació, decisió i gestió que siguin adequats a cadascuna de 
les situacions que els afecti.

4. Les administracions públiques catalanes adoptaran les mesures que siguin ne-
cessàries per a prevenir totes les situacions de soledat no desitjada, abús, explotació, 
aïllament, violència masclista o maltractament de la gent gran.

5. Les administracions públiques catalanes establiran les mesures necessàries 
per a garantir una coordinació interadministrativa eficaç i crearan, per a aquesta fi-
nalitat, estructures o dispositius que facilitin la consecució de les seves demandes.

6. Les administracions públiques catalanes promouran la participació i la coope-
ració amb les persones grans en els nivells de decisió i gestió que els afecti. També 
portaran a terme les mesures necessàries per difondre la importància de la funció 
social que la gent gran exerceix en la societat catalana.

Títol I. Drets i llibertats civils i polítics de la gent gran

Capítol I. Dels drets de la gent gran

Article 5. Dret a la igualtat i a la no discriminació
1. Les persones grans seran tractades en condicions d’igualtat, sense que es pro-

dueixin situacions d’exclusió o diferència de tracte en l’organització, programes, 
serveis o institucions.

2. Les administracions públiques catalanes garantiran el respecte i el bon trac-
te a la gent gran amb mesures com la promoció del reconeixement de la diversitat 
en la vellesa, per tal de contrarestar els conceptes negatius i tòpics de les persones 
grans que existeixin en la societat, la promoció de la participació informada de les 
persones grans en la presa de decisions, especialment en aquelles en les quals estan 
implicades, entre d’altres.

3. Les administracions públiques fomentaran mesures per a tots els rangs d’edat, 
especialment de sensibilització, per tal de lluitar contra la discriminació i els este-
reotips associats a les persones grans amb l’objectiu de fer front a l’edatisme.

Article 6. Dret a la igualtat efectiva entre les dones i els homes grans
L’Administració de la Generalitat de Catalunya garantirà i promourà la igualtat 

entre les dones i homes grans, en els termes establerts per la Llei orgànica 3/2007, 
de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 17/2015, del 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’i-
gualtat de tracte i no-discriminació. Així es fomentaran mesures que siguin igual-
ment beneficioses i positives per a ambdós sexes, es garantirà l’impacte de gènere en 
el repartiment dels recursos, tant socials com sanitaris, destinats a la gent gran, amb 
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especial consideració en les singulars dificultats amb què es troben les dones grans, 
especialment les dones vídues i les dones víctimes de violència de gènere, així com 
els altres col·lectius de dones vulnerables, per a les quals els poders públics hauran 
d’adoptar mesures d’acció positiva, en els termes establerts per la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

Article 7. Dret a la integritat física, psíquica, social i moral.
1. Les administracions públiques catalanes vetllaran per la integritat física, psí-

quica, social i moral de les persones grans, i posaran especial atenció en aquelles 
situacions de violència, abandó, maltractament o qualsevol altre tipus d’agressió fí-
sica o psíquica que els afectin.

2. En aquells casos en què les administracions públiques catalanes tinguin cons-
tància que ocorren un o algun dels fets nomenats en l’apartat anterior, i sense per-
judici de les accions administratives que les corresponguin, tindran l’obligació de 
posar-ho en coneixement de l’autoritat judicial o del Ministeri Fiscal.

3. L’Administració de la Generalitat Catalunya crearà una estratègia conjunta 
amb l’administració local per a la detecció i abordatge de la gent gran que viu en si-
tuació de soledat social o/i emocional no volguda, amb l’objectiu de millorar l’efec-
tivitat de les activitats i serveis ja existents pel que fa a la lluita contra la soledat no 
volguda, desenvolupant un ventall de recursos, eines i serveis per combatre-la.

4. Els familiars de les persones grans tenen el deure de vetllar per la seva salut 
física i mental així com de cuidar-los i fomentar les seves relacions socials i fami-
liars i, si escau, s’encarregaran també del sosteniment econòmic necessari per tal 
d’assegurar una vida digna.

Article 8. Dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge
1. Aquelles persones que tinguin accés a expedients, historials o qualsevol infor-

mació relativa a persones grans, per raó del seu càrrec o funcions, hauran de fer un 
tractament adequat d’aquestes dades, amb la finalitat de garantir la seva confiden-
cialitat i el respecte a l’honor, intimitat i pròpia imatge.

2. Es promourà des de les administracions públiques catalanes una imatge posi-
tiva de les persones grans en els mitjans de comunicació i campanyes publicitàries i 
es promourà la seva presència de manera activa.

3. Es promourà des de les administracions públiques catalanes un codi de bones 
pràctiques sobre les aparicions de les persones grans en els mitjans de comunicació 
i campanyes publicitàries per tal de deixar al marge els estereotips i evitar aquells 
usos que atemptin contra la seva imatge i identitat.

4. Les administracions públiques catalanes posaran en coneixement de l’Auto-
ritat Catalana de Protecció de Dades, de l’Autoritat Judicial o del Ministeri Fiscal 
els fets contraris a aquests drets exercint, si escau, les accions civils i penals que 
procedeixin.

Article 9. Dret a la llibertat ideològica, religiosa i de culte
1. Les administracions públiques catalanes garantiran el respecte a la llibertat 

religiosa, ideològica i de culte, i vetllaran perquè la gent gran pugui actuar sense ser 
coaccionada per l’Administració o per qualsevol grup social.

2. La gent gran, en l’exercici de la seva llibertat de mantenir o adoptar les creen-
ces de la seva elecció, no podrà ser objecte de discriminació, rebuig o pressió que 
menyscabi els seus drets. L’Administració promourà les condicions perquè això tin-
gui una eficàcia real i, en cas que no sigui així, podrà promoure les denúncies i ac-
cions jurídiques que procedeixin.

3. Es garantirà l’exercici d’aquests drets, en un marc de respecte i tolerància, dins 
dels centres públics o privats esmentats en la present llei en els que romanguin les 
persones grans.
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Article 10. Dret a la informació i a la llibertat d’expressió
1. Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències, 

garantiran el dret a la informació de la gent gran.
2. Aquest dret a la informació inclourà l’obligació de les administracions públi-

ques catalanes de fer accessible la informació a la gent gran sobre els serveis als 
quals poden accedir i sobre els requisits exigits per a ser-ne usuaris.

3. Les administracions públiques catalanes hauran d’informar les persones grans 
sobre les vies de reclamacions, suggeriments o queixes que puguin formular davant 
aquestes, en els terminis previstos reglamentàriament, així com sobre el procedi-
ment per a dirigir les seves queixes al síndic o síndica de Greuges per a la defensa i 
protecció dels seus drets.

4. Les administracions públiques catalanes garantiran el dret de la gent gran de 
poder manifestar les seves idees i opinions de forma lliure, així com a difondre-les 
dins dels límits legals establerts.

Article 11. Dret de participació i associació
Les administracions públiques catalanes garantiran, en l’àmbit de les seves com-

petències, el lliure exercici del dret a la participació. També fomentaran i impulsa-
ran la seva participació en la vida política, econòmica, cultural i social en qualsevol 
àmbit i assumpte que sigui del seu interès.

Article 12. Dret a la salut
1. Les administracions públiques catalanes promouran hàbits de vida saludables 

per assolir un envelliment satisfactori, mitjançant programes d’informació i educa-
ció per a la salut mental i física, així com per a la prevenció de malalties i accidents.

2. Les administracions públiques catalanes garantiran l’atenció sanitària neces-
sària en tots els nivells assistencials, fomentant el seguiment de les malalties cròni-
ques, garantint el contínuum assistencial i la coordinació necessària amb els serveis 
socials

3. Es garantirà el diagnòstic, tractament i rehabilitació de les persones grans, 
dins de l’àmbit competencial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per 
tal d’afavorir la protecció i la recuperació de la salut, evitant l’agreujament i cronifi-
cació de patologies que poguessin limitar la seva capacitat d’autonomia.

4. L’Administració de la Generalitat de Catalunya procurarà una atenció social i 
sanitària a les persones grans que el requereixin segons el seu grau de dependència, 
especialització de cures i situació sociofamiliar.

5. L’Administració de la Generalitat de Catalunya garantirà que totes les perso-
nes grans estiguin informades sobre el document de voluntats anticipades i dels seus 
drets respecte d’una mort digna.

6. L’Administració de la Generalitat de Catalunya aplicarà la perspectiva de gè-
nere a totes les accions adreçades a garantir el dret a la salut de les persones grans, 
tot tenint en compte les manifestacions diferenciades que determinades malalties i 
patologies tenen en les dones, garantint l’assistència ginecològica a les dones grans 
i l’adequada formació dels i les professionals. La formació també haurà de ser en 
prevenció i detecció de la violència de gènere. 

Article 13. Dret a la cultura, oci i esport
1. Les administracions públiques catalanes facilitaran l’accés i la participació 

activa i lliure de la gent gran en les manifestacions i esdeveniments culturals i d’oci.
2. Les administracions públiques catalanes fomentaran les activitats fisicoespor-

tives per a les persones grans i facilitaran l’ús i gaudi de les instal·lacions esportives 
radicades en el territori català.

Article 14. Dret a un allotjament adequat
1. Les persones grans tenen dret a gaudir d’un allotjament o habitatge dignes, ac-

cessibles i adequats a les seves necessitats. Per aconseguir-ho es partirà del principi 
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d’autonomia personal, vetllant per la capacitat d’autonomia de cadascú i promovent 
les reformes i adaptacions de la llar necessàries per a facilitar la plena accessibilitat 
i la vida a casa, juntament amb la promoció dels serveis de suport necessaris per a 
fer efectiu el seu dret a viure en el seu entorn.

2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya establirà les places residen-
cials necessàries per a garantir l’efectivitat del dret a l’allotjament, prioritzant la 
permanència a la seva pròpia llar i en el seu entorn sociofamiliar. Quan no sigui 
possible, s’arbitraran fórmules alternatives d’allotjament, tenint sempre en compte 
la situació i les necessitats de cada persona.

3. Correspon a l’Administració de la Generalitat de Catalunya la planificació, 
ordenació, creació i manteniment i control d’una xarxa de centres residencials per 
a persones grans, prioritàriament públics, que cobreixi de forma suficient tot el ter-
ritori català, d’acord amb el nou model d’atenció residencial i domiciliària fixat a la 
Resolució de 28 de juliol de 2022, de la Secretaria d’Estat de Drets Socials, per la 
qual es publica l’Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència, sobre criteris comuns d’acreditació i quali-
tat dels centres i serveis del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.

4. Correspon a l’Administració de la Generalitat de Catalunya la planificació, 
ordenació, creació i manteniment de serveis d’atenció domiciliària per a persones 
grans, que han d’esdevenir centrals en el sistema de cures, que cobreixi de forma 
suficient tot el territori català.

5. Correspon a l’Administració de la Generalitat de Catalunya la planificació, 
ordenació, creació i manteniment d’una xarxa d’habitatges amb serveis per a perso-
nes grans amb un grau d’autonomia personal que atengui de forma suficient tot el 
territori català.

Article 15. Protecció jurídica
1. Les administracions públiques catalanes desenvoluparan les actuacions de di-

vulgació necessàries per a informar les persones grans sobre els seus drets reconeguts 
per l’ordenament jurídic i les mesures a emprendre en cas de vulneració d’aquests.

2. Qualsevol persona, dispositiu assistencial o institució que adverteixi indicis 
d’una situació de violència o maltractament a una persona gran està obligada a co-
municar-ho de manera immediata a l’autoritat competent i, si els fets poguessin ser 
constitutius de delicte, a les forces i cossos de Seguretat, al Ministeri Fiscal o a l’au-
toritat judicial, sense perjudici de prestar l’atenció immediata que la víctima precisi. 
Alhora, haurà de facilitar la informació clínica i social rellevant als equips especia-
litzats per ser tramitada al Ministeri Fiscal o al Jutjat. Per facilitar-ho, L’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya facilitarà un telèfon exclusiu.

3. Les denúncies formulades per la persona afectada o per tercers davant les ad-
ministracions públiques catalanes sobre la manca d’assistència o assistència incor-
recta, així com altres situacions de maltractament en què pugui trobar-se una per-
sona gran, donaran lloc a l’obertura de la corresponent investigació, a l’adopció de 
les mesures adequades per al seu cessament i, en cas que correspongui, denúncia 
davant del Ministeri Fiscal.

4. Les administracions públiques catalanes promouran, mitjançant els instru-
ments legalment establerts, l’adequada protecció de la gent gran quan pateixin ma-
lalties o deficiències persistents.

5. La gent gran, per a la defensa dels seus drets, podran per elles mateixes, de 
manera autònoma o, quan ho necessitin, a través de la persona que els hi presti as-
sistència: 

a) Dirigir-se a les administracions públiques catalanes en demanda d’atenció, 
protecció o assistència que precisin i sol·licitar-ne els recursos disponibles.

b) Posar en coneixement de l’autoritat judicial o del Ministeri Fiscal totes aque-
lles situacions que atemptin contra els seus drets.
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c) Presentar les seves queixes davant la Sindicatura de Greuges. Per a la trami-
tació d’aquestes, la Sindicatura comptarà amb una persona adjunta encarregada de 
defensa de la gent gran, nomenada en els termes regulats per la seva Llei de creació.

d) Utilitzar tots els altres mitjans que reconegui l’ordenament jurídic.
6. Les dones grans que ingressin a residències, centres de dia o qualsevol altre 

equipament assistencial i que manifestin o que es detecti que poden estar sent vícti-
mes de violència de gènere, rebran l’adequada atenció i s’activaran els mecanismes 
de protecció pertinents per a aquesta circumstància.

7. Quan les administracions públiques catalanes o els responsables de centres re-
sidencials i/o recursos destinats a la gent gran tinguin coneixement que el patrimoni 
d’una persona gran és objecte d’espoliació, tant per part dels seus familiars com de 
tercers, procediran a comunicar-li de manera expressa les accions judicials que pot 
iniciar, proporcionant-li assistència jurídica si fos necessari, sense perjudici de do-
nar trasllat dels fets al Ministeri Fiscal.

8. Els responsables de centres residencials que advertissin en una persona gran 
ingressada la concurrència sobrevinguda de circumstàncies determinants de la seva 
discapacitat, hauran de posar-ho en coneixement del Ministeri Fiscal, donant comp-
te als familiars.

9. Cap persona gran podrà ser ingressada en un centre residencial sense que 
consti fefaentment el seu consentiment o el de la persona o entitat que tingui desig-
nada l’assistència.

10. Les administracions públiques catalanes garantiran el respecte dels drets que 
corresponen a les persones grans com a consumidors i usuaris, especialment en rela-
ció amb les ofertes comercials dirigides específicament a aquest sector de la població.

Article 16. Protecció econòmica
1. Les administracions públiques catalanes vetllaran per la suficiència econòmi-

ca o de recursos de les persones grans, a fi de contribuir a la seva autonomia perso-
nal i millorar la seva qualitat de vida.

2. Per a garantir les necessitats bàsiques de les persones grans amb insuficiència 
econòmica o de recursos, L’Administració de la Generalitat de Catalunya garantirà 
el cobrament de la Renda Garantida de Ciutadania a aquelles persones grans que 
compleixin amb els requisits fixats a la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda 
garantida de ciutadania.

3. L’Administració de la Generalitat de Catalunya complementarà de forma au-
tomàtica les pensions no contributives per jubilació i pensions no contributives per 
invalidesa, per tal de fer efectiu el dret subjectiu recollit a la Llei 14/2017, del 20 de 
juliol, de la renda garantida de ciutadania.

4. Les administracions públiques catalanes, dins de les seves competències, es-
tabliran ajudes econòmiques dirigides a facilitar l’autonomia personal i el millor 
desenvolupament de la persona gran en el seu entorn.

5. L’Administració de la Generalitat de Catalunya establirà, en el marc de la 
normativa fiscal vigent, mesures de suport a les famílies o a aquelles persones que 
exerceixin com a cuidadors i cuidadores que tinguin persones grans dependents a 
càrrec seu i promourà la subscripció de convenis especials a la Seguretat Social de 
les persones cuidadores no professionals de les persones dependents.

6. D’altra banda, l’Administració de la Generalitat de Catalunya garantirà les aju-
des econòmiques, tècniques o de serveis dirigides a les famílies o a aquelles altres 
persones que exerceixin com a cuidadors, que tinguin a càrrec seu persones depen-
dents, tal com marca la Llei d’autonomia personal i atenció a la dependència.
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Capítol II. Dels deures de la gent gran

Article 17. Deures
Sense perjudici de les obligacions que amb caràcter general recull l’ordenament 

jurídic, la gent gran té els següents deures: 
a) Complir amb les obligacions inherents als recursos públics dels quals resultin 

usuaris o beneficiaris.
b) Participar, en els termes establerts en la legislació aplicable, en el finançament 

dels serveis públics que els afectin.

Títol II. De l’oci, la cultura, l’esport i la participació

Capítol I. De l’oci, la cultura i l’esport

Article 18. Actuacions dels Poders Públics
Les administracions públiques catalanes afavoriran i impulsaran la presència de 

la gent gran en les manifestacions culturals i d’oci dirigides a la societat, i promou-
ran actuacions específiques en concordança amb les seves característiques, neces-
sitats i interessos.

Article 19. Intervencions generals i específiques
1. La gent gran podrà participar, de manera creativa, lliure, crítica i constructiva, 

en la programació i el desenvolupament de les activitats culturals i d’oci dirigides a 
la societat, així com en les activitats específiques per a aquest sector de la població.

2. Les administracions públiques catalanes promouran en la societat actituds i 
comportaments que afavoreixin l’acostament i accés permanent de la gent gran a 
tots els recursos disponibles en matèria d’oci i cultura.

3. Les administracions públiques catalanes fomentaran el desenvolupament d’ac-
tuacions que responguin a les característiques específiques de la gent gran, i a la 
diversitat dels seus interessos i necessitats. En concret, s’encarregaran d’afavorir: 

a) L’intercanvi generacional de valors, coneixements, experiències i tradicions.
b) El seu desenvolupament personal i un envelliment saludable i satisfactori.
c) La seva vinculació amb l’entorn.
4. L’Administració de la Generalitat de Catalunya establirà el marc normatiu 

d’organització de programes d’activitats específiques d’oci i cultura desenvolupades 
directament o en col·laboració amb altres entitats. En aquests programes s’inclouran 
actuacions d’informació, sensibilització, esport, turisme social, trobades i intercan-
vis d’experiències entre persones grans, foment de l’expressió creativa i programes 
d’àmbit universitari, entre altres.

5. Les administracions públiques catalanes facilitaran, en l’àmbit de les seves 
competències, els mitjans adequats per al desenvolupament d’intervencions especí-
fiques dirigides a la gent gran.

6. Les administracions públiques catalanes facilitaran el coneixement, actualit-
zació i utilització per a la gent gran de les noves tecnologies, especialment les diri-
gides a promoure la comunicació, la utilització dels serveis i l’accés a les tecnologies 
de la informació i la comunicació. A més, garantiran l’acompanyament i assistència 
a les persones grans en aquells tràmits i gestions davant les administracions que ha-
gin de fer-se mitjançant l’ús d’aquestes.

Article 20. Activitat esportiva
1. Les administracions públiques catalanes fomentaran la promoció de la sa-

lut i de l’activitat física de la gent gran impulsant activitats esportives adequades 
a les necessitats d’aquestes, afavorint l’ús i gaudi de les instal·lacions esportives 
existents a Catalunya, així com, si escau, la tarifació social per al seu ús, garan-
tint sempre les mesures d’accessibilitat previstes a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, 
d’accessibilitat.
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2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya crearà, en el marc de la Secre-
taria General de l’Esport, un programa específic d’activitat esportiva per a les perso-
nes grans, que promogui la formació a professionals i l’especialització, i que faciliti 
la programació d’activitats a tot el territori català.

Article 21. Mesures en matèria de cultura
1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya impulsarà i promocionarà l’ac-

cés a la cultura mitjançant la creació d’abonaments dirigits a la gent gran amb ren-
des baixes per a fomentar la seva assistència a espectacles d’arts escèniques i per a 
la compra de productes culturals, com ara llibres o música.

2. Les administracions públiques catalanes fomentaran espais de reunió i d’ex-
pressió artística per a la gent gran.

2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya crearà programes de recupe-
ració de la memòria oral, recollint les experiències vitals de la gent gran, amb l’ob-
jectiu que s’incorporin i formin part del patrimoni immaterial dels museus i de les 
entitats memorialistes.

Capítol II. De la participació

Article 22. Obligacions dels poders públics
1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya promourà i facilitarà la parti-

cipació de les persones grans en la vida política, econòmica, cultural i social, tant a 
nivell individual com a través dels òrgans legalment establerts.

2. Les administracions públiques catalanes hauran d’oferir les oportunitats ne-
cessàries per promoure una ciutadania activa, establint els mecanismes normatius i 
les mesures necessàries que garanteixen la participació de la gent gran en les mesu-
res que els hi afectin específicament.

3. Les administracions públiques catalanes hauran de garantir l’accés alternatiu 
i presencial a aquells serveis que s’ofereixen per via telemàtica.

Article 23. Participació individual
1. Les administracions públiques catalanes establiran les actuacions precises per 

a facilitar a les persones grans l’exercici del seu dret a la participació individual. 
Aquest dret s’articularà fonamentalment a través de l’associacionisme i del volun-
tariat.

2. La constitució i funcionament d’aquestes fórmules de participació individual 
s’ajustarà al que es disposi mitjançant el reglament que desenvolupi aquesta Llei.

Article 24. Associacionisme
1. Les administracions públiques catalanes fomentaran la creació d’associacions 

de la gent gran i contribuiran al seu manteniment. A tal fi, se’ls facilitaran els mit-
jans i recursos necessaris per al seu funcionament, així com la formació adequada 
per al millor compliment de les seves funcions.

2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya disposarà d’una línia específi-
ca de subvencions i/o concerts destinats a entitats de la gent gran per tal de contri-
buir a garantir la seva sostenibilitat econòmica.

3. Des de les administracions públiques catalanes s’impulsarà l’acció coordinada 
d’associacions, federacions, confederacions i, en general, de la xarxa associativa de 
la gent gran a Catalunya.

Article 25. Voluntariat
1. Les administracions públiques catalanes promouran la participació de la gent 

gran en les entitats de voluntariat que contribueixin al desenvolupament de la socie-
tat, com a forma de participació en els diversos àmbits, potenciant d’aquesta manera 
la contribució que aquestes puguin fer a les generacions que els segueixen des de 
l’aportació i difusió dels coneixements propis i de l’experiència.
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2. Es considera voluntariat el conjunt de persones que efectuen una prestació vo-
luntària i lliure de serveis dins el marc d’una organització que sigui estable i amb 
valor democràtic i que comporti un compromís d’actuació a favor de la societat i de 
la persona, sempre que no hi hagi contraprestació econòmica.

3. Per tal que les entitats de voluntariat puguin complir amb les seves funcions, 
les administracions públiques catalanes secundaran, amb els mitjans disponibles, 
aquelles que comptin entre els seus membres amb persones grans.

4. L’Administració de la Generalitat de Catalunya fomentarà la difusió sobre les 
possibilitats de participació en el moviment del voluntariat, en col·laboració amb al-
tres entitats implicades.

Article 26. Participació institucional
1. Els Consells de la Gent Gran constituiran els òrgans de participació institu-

cional de les persones grans en l’àmbit autonòmic, provincial i local, assumint les 
funcions de representació, assessorament i elaboració de propostes d’actuació a les 
administracions públiques en l’àmbit de la gent gran, en els termes que s’estableixi 
reglamentàriament.

2. La composició dels Consells de la Gent Gran a Catalunya haurà de ser pari-
tària.

3. L’Administració de la Generalitat de Catalunya garantirà el finançament ne-
cessari per a la creació, la dinamització i l’activitat dels Consells de la Gent Gran en 
l’àmbit autonòmic, provincial, en els Consells Comarcals, l’àmbit local i en la ciutat 
de Barcelona, segons els termes fixats en la Carta Municipal de Barcelona.

4. Es crearà un Consell Consultiu entre L’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya i representants del Consell de la Gent Gran així com d’altres sectors repre-
sentatius de la gent gran que s’estableixin per reglament, per tal de fer un seguiment 
de les polítiques que tinguin per objecte o afectin la gent gran.

5. Les organitzacions, sindicats i associacions en què s’integri la gent gran seran 
tingudes en compte en la presa de decisions en els assumptes que específicament 
els afectin.

Article 27. Altres òrgans de participació
1. Els centres residencials públics i privats, casals de la gent gran, centres dia o 

d’altres serveis i/o establiments que tinguin com a objectiu donar serveis a la gent 
gran de Catalunya estaran obligats a disposar d’un Consell de Participació.

2. En termes generals, els objectius d’aquests Consells de Participació són: 
a) Informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei.
b) Rebre informació periòdica de l’activitat general del servei.
c) Elaborar i aprovar el projecte de reglament de règim interior del servei i les 

seves modificacions.
d) Informar sobre la memòria anual, que ha de contenir l’avaluació de resultats 

terapèutics, socials i econòmics, de caràcter públic, del servei.
e) Fer propostes de millora del servei.
f) Fer públics els resultats de la participació.
3. La composició dels Consells de Participació s’establirà per reglament i garan-

tirà en la seva la presència directa de les persones grans i/o de familiars, així com 
la paritat en la seva composició.

4. Els Consells de Participació s’hauran de convocar de forma obligada, com a 
mínim, tres vegades l’any.

Article 28. Observatori de la Gent Gran de Catalunya
1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya crearà un Observatori de la 

Gent Gran a Catalunya que permeti disposar d’un coneixement actualitzat i conti-
nuat de les seves necessitats i dels recursos existents, especialment d’aquells relacio-
nats amb situacions de dependència.
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2. L’Observatori de la Gent Gran a Catalunya publicarà cada dos anys un infor-
me sobre la situació de la gent gran a Catalunya, fent especial èmfasi en els àmbits 
socials i econòmics d’aquests, incloent-hi una enquesta que permeti conèixer quina 
és la percepció de les persones grans respecte dels diferents àmbits que contempla 
la present normativa. Les dades d’aquest informe hauran d’estar desagregades per 
sexe.

3. Les administracions públiques catalanes i les entitats integrades en la Xarxa 
de Serveis Socials disposaran d’aquesta informació per a la planificació i ordenació 
dels seus recursos i l’adopció de les mesures que es considerin convenients.

Títol III. Serveis i atenció social, sanitària, sociosanitària i residencial

Capítol I. Serveis i atenció social

Article 29. Serveis i atenció social
1. El Sistema de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya engloba els ser-

veis socials, l’atenció a la dependència, la inclusió i la cohesió social, i tots els ser-
veis i centres d’atenció a la gent gran que siguin, tant de titularitat pública com de 
titularitat privada.

2. Les administracions públiques catalanes garantiran en l’àmbit dels drets so-
cials una adequada i suficient prestació de serveis a la gent gran.

3. Les administracions públiques catalanes garantiran a la gent gran l’accés al 
sistema de serveis socials, articulat conforme a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials, que regula i ordena el sistema de serveis socials amb la finalitat de 
garantir-hi l’accés universal per a fer efectiva la justícia social i promoure el benes-
tar del conjunt de la població.

4. La xarxa de serveis socials d’atenció pública està formada pel conjunt de ser-
veis i centres de serveis socials de Catalunya que són acreditats per la Generalitat de 
Catalunya per a gestionar les prestacions incloses en aquesta llei o en la Cartera de 
serveis socials, així com els serveis que ofereixen els consells comarcals i els ajun-
taments en l’àmbit de les seves competències.

Article 30. Finalitat
Els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure 

dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs neces-
sitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i 
del benestar de les persones, garantint a les persones grans un envelliment integral 
i saludable.

Article 31. Prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques
1. La Cartera de serveis socials determina el conjunt de prestacions de serveis, 

econòmiques i tecnològiques de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i és 
l’instrument que assegura l’accés a les prestacions garantides de la població que les 
necessiti, i recull, per tant, aquelles destinades a la gent gran de Catalunya.

2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya garantirà l’adequada i suficient 
distribució dels recursos, de manera que es compensin els desequilibris territorials, 
amb especial incidència en l’àmbit rural, i es garanteixi la suficiència de les presta-
cions de serveis, econòmiques i tecnològiques.

3. L’Administració de la Generalitat de Catalunya garantirà la igualtat de condi-
cions i d’accés als serveis i recursos així com l’adequada i suficient distribució sense 
diferenciació de sexe, de manera que no sigui un impediment per a l’accés equitatiu 
la bretxa de gènere en totes les seves manifestacions.
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Capítol II. Serveis i atenció sanitària i sociosanitària

Article 32. Serveis i atenció sanitària 
L’atenció sanitària de les persones grans, dins del sistema de Salut de Catalunya, 

tindrà com a referent els següents objectius: 
a) La prevenció i promoció de la salut a través de l’establiment d’hàbits de vida 

saludables mitjançant programes d’educació en salut. Aquests programes es dirigi-
ran al foment de la salut comunitària, gerontologia, fisioteràpia, hàbits de la salut i 
a promoure una alimentació saludable, així com altres que puguin afectar especial-
ment la gent gran.

b) La inclusió de l’especialitat de gerontologia dins de l’atenció primària amb 
l’objectiu d’impulsar un sistema que sigui integral i que compti amb una visió inte-
gral del pacient gran, juntament amb els altres nivells d’atenció i assistencials.

c) La qualitat de l’assistència en l’àmbit d’atenció primària serà assegurada mit-
jançant la formació i el reciclatge de professionals, especialment en l’àmbit de la 
geriatria i la gerontologia, amb aplicació de la perspectiva de gènere i amb formació 
especialitzada per a detectar la violència de gènere, i s’assegurarà la seva presència 
i suport en tots els centres d’atenció primària.

d) La potenciació de l’atenció domiciliària d’infermeria i mèdica de la gent gran, 
en cas que aquestes no puguin acudir als centres sanitaris. També s’establirà un sis-
tema de connexió permanent i d’avís als serveis sanitaris en els casos en què la gent 
gran que romangui als seus domicilis estigui malalta o es trobi en situació de risc.

e) La garantia de la qualitat de l’atenció sanitària i la coordinació entre els serveis 
d’atenció primària i els serveis sanitaris especialitzats. Es determinaran criteris de 
derivació entre els diferents nivells d’atenció.

f) La potenciació dels programes de rehabilitació que milloren l’estat psíquic, fí-
sic i sensorial, lluitant contra el deteriorament de la gent gran.

g) La reducció al màxim de les llistes d’espera de les persones grans.
h) La potenciació de la recerca en la detecció, seguiment i tractament integral 

de les malalties de salut mental que afectin la gent gran, així com el suport a llurs 
famílies.

Article 33. Sobre l’accés al sistema de salut
1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya garantirà l’accés a la gent gran, 

de forma escrita, presencial i telefònica, als mateixos serveis disponibles a través 
d’aplicacions informàtiques així com a la informació específica sobre els seus trac-
taments mèdics o, si és el cas, a l’acompanyament o atenció personal en l’accés a 
aquests serveis.

2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya dissenyarà mesures i plans ac-
cessibles que facilitin l’accés a les prestacions i serveis sanitaris a les persones grans 
amb discapacitat física, intel·lectual i/o sensorial.

Article 34. Sistema d’atenció sociosanitària
1. L’atenció sociosanitària dirigida a la gent gran comprèn el conjunt de cures 

destinades a la gent gran malalta, especialment amb malalties de caràcter crònic, i 
a la gent gran amb discapacitat física i sensorial que, per les seves característiques 
poden beneficiar-se de les actuacions dels serveis sanitaris i socials per potenciar la 
seva autonomia, pal·liar les seves limitacions o patiments i facilitar la seva reinser-
ció social.

2. Les administracions públiques catalanes garantiran aquests serveis a la gent 
gran que, pel seu grau de dependència, especialització en la cura i/o insuficiència de 
suport per part de la seva família o entorn, necessiten aquest tipus d’atenció.

Article 35. Principis generals
Les administracions públiques catalanes garantiran: 
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a) El manteniment i la consecució d’una atenció domiciliària en salut i social 
coordinada i integral.

b) La millora de la coordinació i de les actuacions dels serveis sanitaris i socials, 
a més de la formació continuada i l’intercanvi d’experiències entre els professionals, 
tendint a la millora de la qualitat de vida de la gent gran.

c) Contribuir a la innovació en matèria assistencial, per a fer front a les necessi-
tats i demandes de la gent gran.

d) L’atenció sociosanitària tindrà com a principis generals l’optimització de re-
cursos disponibles, l’atenció interdisciplinària, integral i rehabilitadora i la proximi-
tat dels serveis.

Capítol III. Serveis i atenció residencial

Article 36. Qualitat en l’atenció a la gent gran
1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya impulsarà un sistema de mi-

llora continuada, tenint en compte la formació del personal i la seva participació en 
el disseny de processos de millora, la implantació d’eines i gestió de qualitat en la 
tramitació de procediments administratius i en l’optimització en la prestació de ser-
veis públics.

2. Les administracions públiques catalanes crearan sistemes de control conti-
nuats del compliment dels plecs de condicions dels serveis residencials dedicats a 
la gent gran que es prestin tant de forma directa com de forma delegada. El resultat 
d’aquest control continuat serà públic i accessible per al conjunt de la ciutadania.

3. Les administracions públiques vetllaran pel compliment del drets dels treba-
lladors i treballadores que prestin serveis destinats a la gent gran, tant de gestió di-
recta de gestió delegada.

4. L’Administració de la Generalitat de Catalunya implementarà, en el termini 
màxim de dos anys, un nou model d’inspeccions per als recursos residencials de 
Catalunya. El nou model garantirà, com a mínim, dues inspeccions d’ofici anuals a 
tots els recursos residencials, sense comunicació prèvia, on s’estableixin criteris es-
tructurals, de qualitat dels serveis i de l’alimentació, i del compliment de les ràtios 
establertes.

5. L’Administració de la Generalitat de Catalunya crearà un portal web d’infor-
mació dels recursos residencials públics i/o amb places concertades i/o col·laborades 
a Catalunya, on publicarà mensualment els serveis que s’ofereixen en cadascun dels 
serveis residencials, les inspeccions realitzades, mancances detectades i soluciona-
des, preus de les places, ràtios actual i llista d’espera aproximada per accedir a una 
plaça, entre d’altres que s’estableixin per reglament, garantint d’aquesta manera la 
necessària transparència.

6. Totes les institucions i recursos, d’estada o allotjament que intervinguin en 
l’àmbit de l’atenció a la gent gran a Catalunya, siguin públics o privats, hauran de 
disposar d’unes normes de convivència, òrgans de participació i un reglament de rè-
gim interior que reguli la seva organització, el seu funcionament i els deures i drets 
del residents. Tant l’aprovació del reglament de règim interior com les seves modi-
ficacions hauran de ser aprovats per l’òrgan competent l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Article 37. Integració social i sanitària
1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya crearà un nou model d’atenció 

a partir d’una integració eficaç dels àmbits social i sanitari, per tal de millorar la 
qualitat assistencial integral de la gent gran.

2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya garantirà una xarxa d’equipa-
ments socials, residencials, sanitaris i sociosanitaris suficients per atendre la deman-
da en cada moment i establirà un continu assistencial per a garantir el trànsit entre 
serveis dels àmbits socials i sanitari.
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3. L’Administració de la Generalitat de Catalunya implantarà, en el termini de 
dos anys, un expedient únic social i sanitari, accessible per als professionals i pels 
usuaris i usuàries. Aquest expedient únic s’haurà d’ajustar a la normativa vigent so-
bre confidencialitat de dades i als termes que s’estableixin per reglament.

Article 38. Model residencial i de cures
1. La gent gran té el dret de viure i rebre serveis assistencials a la seva llar habi-

tual fins que, voluntàriament o per motius de salut, sigui recomanable la seva insti-
tucionalització en un recurs residencial i/o sanitari. Per la qual cosa, quan el tracta-
ment mèdic o la intervenció social ho permeti, es considerarà la llar habitual l’espai 
prioritari per a l’assistència social i sanitària.

2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya prioritzarà els serveis d’aten-
ció domiciliària, vetllarà per la qualitat i quantitat del servei i assegurarà un finan-
çament suficient i unes condicions laborals justes, per tal de consolidar les cures a 
la pròpia llar.

3. L’Administració de la Generalitat de Catalunya consolidarà un model de resi-
dències, prioritàriament públiques, de petita i mitjana capacitat, que donen cobertu-
ra a les necessitats de tot el territori català. Aquestes residències oferiran una atenció 
personalitzada i suficient, disposaran de professionals qualificats i de servei mèdic 
i d’infermeria de la xarxa pública durant 24 hores al dia, segons la ràtio professio-
nal fixada a la Resolució de 28 de juliol de 2022, de la Secretaria d’Estat de Drets 
Socials, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i 
del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, sobre criteris comuns 
d’acreditació i qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l’Autonomia i Atenció 
a la Dependència, a més d’un equipament sanitari indispensable per a una primera 
atenció d’urgència.

4. L’Administració de la Generalitat de Catalunya garantirà l’atenció sanitària 
pública a les persones grans que utilitzen o viuen en recursos residencials, així com 
el seu trasllat a recursos sanitaris i/o hospitalaris quan el seu estat de salut així ho 
requereixi sota criteri d’una persona facultativa.

Article 39. Suport familiar
Les administracions públiques catalanes donaran suport a les famílies i les per-

sones cuidadores que s’encarreguin de l’atenció d’una persona gran dependent mit-
jançant un Pla de Suport Familiar, programes informatius i formatius i cursos d’en-
trenament de tot allò que és indispensable per fer front a les situacions que se’n 
deriven.

Titol IV. Autonomia personal i atenció a la dependència

Article 40. Finalitat
El Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència aglutina i assegura les 

condicions bàsiques que garanteixen la igualtat en l’exercici del dret subjectiu de 
ciutadania a la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situa-
ció de dependència, establertes mitjançant la Llei estatal 39/2006, de 14 de desem-
bre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència. A més, serveix de base per a la col·laboració i participació de les ad-
ministracions públiques, en l’exercici de les seves respectives competències, en ma-
tèria de promoció de l’autonomia personal i l’atenció i protecció a les persones en 
situació de dependència; optimitza els recursos públics i privats disponibles, i con-
tribueix a la millora de les condicions de vida de la ciutadania.

Article 41. Configuració del sistema
1. El sistema es configura com una xarxa d’utilització pública que integra centres 

i serveis, públics, concertats i privats, de manera coordinada.
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2. La integració en el Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència dels 
centres i serveis integrats en aquesta llei no suposarà cap alteració en el règim jurí-
dic de la seva titularitat, administració, gestió i dependència orgànica.

Article 42. Temps d’espera en dependència
1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya reforçarà els equips de profes-

sionals en l’àmbit de la dependència per garantir una correcta aplicació de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència.

2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya prendrà les mesures oportunes 
per a la correcta aplicació de la Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència a 
Catalunya amb l’objectiu de reduir els temps d’espera per accedir a una prestació 
fins als terminis estrictament establerts per llei i que en cap cas han de superar els 
sis mesos des de la sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència fins al 
gaudi efectiu de la prestació i/o servei.

Títol V. Habitatge i urbanisme

Article 43. Habitatge 
1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya garantirà el dret de la gent 

gran a viure en un habitatge adequat a les necessitats de cada etapa de la seva vida.
2. Les administracions públiques catalanes promouran ajuts específics per al 

manteniment de l’habitatge a la gent gran. En aquest sentit, s’establiran línies espe-
cífiques d’ajuts per a persones grans en situació d’especial vulnerabilitat, tot garan-
tint l’accés i el consum de subministraments bàsics.

3. L’Administració de la Generalitat de Catalunya crearà un fons específic per a 
fomentar programes d’adaptació dels habitatges a les necessitats específiques de la 
gent gran, mitjançant ajudes tècniques i subvencions. Aquestes s’establiran mitjan-
çant un reglament posterior, amb l’objectiu de millorar l’habitabilitat, l’accessibilitat, 
les condicions d’accés, l’eficiència energètica i la proximitat al seu entorn habitual.

4. L’Administració de la Generalitat de Catalunya garantirà que les entitats fi-
nanceres o altres entitats que ofereixen productes com la hipoteca inversa o rendes 
vitalícies vinculades a la propietat futura de l’habitatge, informin per escrit a la gent 
gran i que aquestes operacions es formalitzin obligatòriament davant notari.

Article 44. Habitatges amb serveis
L’Administració de la Generalitat de Catalunya promourà la creació d’habitatges 

amb serveis i compartits destinats a persones grans, que afavoreixi la convivència 
solidària, l’autonomia i l’ajuda mútua.

Article 45. Adaptació dels habitatges
1. D’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, la comunitat de 

propietaris o, si és el cas, la persona propietària, haurà de garantir de forma efectiva 
i sufragar l’accessibilitat, comunicació i interacció a l’habitatge, així com l’accés a 
les zones comunes dels edificis plurifamiliars en què resideix gent gran i/o persones 
amb discapacitat.

2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya crearà programes d’intercanvi 
d’habitatge per a persones grans amb problemes de mobilitat que resideixin en edi-
ficis no accessibles, amb l’objectiu d’evitar el seu aïllament social.

Article 46. Urbanisme
D’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, les administra-

cions públiques catalanes promouran plans urbanístics i models i entorns urbans 
que tinguin en compte la gent gran i les seves necessitats específiques. Entre altres 
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mesures, el disseny urbà haurà de ser accessible, estar adaptat per a la gent gran i 
contenir elements que facilitin l’orientació i la relació social de les persones grans.

Títol VI. Mort digna

Article 47. Voluntats anticipades
1. La gent gran té dret a manifestar, de manera anticipada, quin tractament mè-

dic vol rebre en cas de malaltia mitjançant el document de voluntat anticipades.
L’Administració de la Generalitat de Catalunya promourà, en els termes esta-

blerts a la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent 
la salut i l’autonomia del pacient, el document de voluntats anticipades mitjançant, 
com a mínim, les següents accions: la difusió de vídeos, fullets d’informació als 
centres sanitaris, amb especial incidència als centres d’atenció primària, i campa-
nyes als mitjans de comunicació.

Article 48. El final de la vida
1. S’establiran els mecanismes suficients per garantir les millors condicions en 

relació amb l’acompanyament, el confort i la intimitat en les últimes hores de vida 
de persones ingressades en centres hospitalaris, sociosanitaris i residències de la 
xarxa pública, així com de llurs familiars o acompanyants.

2. Es posarà a disposició dels pacients que es trobin en la situació esmentada a 
l’apartat anterior una habitació individual per l’assoliment d’aquest objectiu.

Article 49. Formació del personal
L’Administració de la Generalitat de Catalunya garantirà la formació obligatòria 

per a tot el personal sanitari, de treball social i de psicologia clínica, sobre l’atenció 
al final de la vida, respectant les voluntats del pacient.

Article 50. Cures pal·liatives
1. Es garantirà l’accés universal a les cures pal·liatives, cada dia de l’any i les 

vint-i-quatre hores del dia.
2. Les cures pal·liatives seran objecte de formació i actuació de tots els equips 

sanitaris i, si escau, sociosanitaris.

Article 51. Observatori de la Mort
1. Es fomentarà l’activitat de l’Observatori de la Mort, en tant que representa un 

instrument fonamental per conèixer les circumstàncies en què moren les persones a 
Catalunya, amb especial atenció a aquelles que moren soles, per extreure’n conclu-
sions i promoure propostes de millora en relació amb l’ajuda i l’accés a tractaments 
o serveis que garanteixin una mort digna.

2. L’Observatori de la Mort, amb la col·laboració de tots els agents implicats, 
crearà un registre unificat i oficial del nombre de persones grans que viuen en situa-
cions de vulnerabilitat originades per situacions d’aïllament i soledat no volguda i 
d’aquelles que moren soles.

Títol VII. Educació i coneixement

Article 52. Promoció de l’educació
1. Les administracions públiques catalanes promouran el dret a la formació i 

l’educació de la gent gran, i vetllaran pel seu accés en igualtat de condicions, asse-
gurant la participació d’ambdós sexes, a través de: 

a) L’organització d’aules de formació, cursos i altres activitats dirigides a la gent 
gran que possibilitin i ajudin al seu empoderament.

b) La promoció de la participació de la gent gran en tallers i activitats formatives 
de diferents àmbits.

c) La potenciació de la formació de la gent gran en tots els àmbits del sistema 
educatiu.



BOPC 457
19 de desembre de 2022

3.01.02. Proposicions de llei 64

d) Des de la formació continuada, destinar un percentatge d’aquesta per a la for-
mació digital bàsica de la gent gran i promoure les formacions en línia i en l’ús de 
les tecnologies de la informació i la comunicació.

a) La promoció de la participació de la gent gran en la impartició d’activitats for-
matives, dintre i fora de l’àmbit universitari.

2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya oferirà bonificacions a la gent 
gran per a l’estudi de llengües a les Escoles Oficials d’Idiomes, tal com es determini 
reglamentàriament.

Article 53. Ensenyaments superiors
1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya promourà i reforçarà els pro-

grames i accions que es desenvolupen en l’àmbit universitari i de formació professio-
nal adreçats a les persones grans, especialment les Aules d’Extensió Universitària, 
en col·laboració amb les diferents universitats de Catalunya, garantint la presència 
d’aquests programes arreu del territori català i en la formació universitària no pre-
sencial.

2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya realitzarà campanyes especí-
fiques per al foment de la matriculació de la gent gran en els estudis universitaris 
en curs, promovent beques d’estudi específiques per a aquest col·lectiu segons una 
escala progressiva basada en les rendes.

Article 54. Experiències intergeneracionals
1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya elaborarà un Pla de Foment 

de les relacions intergeneracionals, amb la participació de tots els agents implicats, 
amb l’objectiu de generalitzar i promoure programes que incideixin en les relacions 
per a l’intercanvi d’experiències i coneixements, atenent les diferències que es donen 
en tots els diferents àmbits i realitats del territori català.

2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya fomentarà, dins les hores de 
lliure disposició dels centres educatius, programes intergeneracionals a l’educació 
primària i secundària amb l’objectiu de fomentar la transmissió de valors i de me-
mòria.

Article 55. Envelliment actiu
1. Les administracions públiques catalanes contribuiran a la millora del coneixe-

ment sobre els processos d’envelliment i actiu. Per assolir aquest objectiu: 
a) S’impulsarà la inclusió de continguts relacionats en tots els nivells educatius.
b) Es promourà la formació dels professionals de la gerontologia i la seva inves-

tigació.
c) Es realitzaran campanyes de sensibilització social sobre les necessitats de la 

gent gran.
d) Es garantirà l’atenció i protecció necessària en totes les etapes de la vida.
2. Els poders públics facilitaran cursos de preparació a la jubilació i altres me-

sures dirigides a millorar l’adaptació a la nova situació vital, aportant els recursos 
suficients i necessaris.

Article 56. Bretxa digital 
1. Les administracions públiques catalanes vetllaran per tal de reduir la bretxa 

digital de les persones grans amb l’objectiu de reduir l’aïllament i la vulnerabilitat 
social d’aquests.

2. Per assolir aquest objectiu les administracions públiques catalanes duran a ter-
me, entre altres, les següents mesures: 

a) L’apropament de les tecnologies de la informació i la comunicació a les perso-
nes grans, així com la millora i adaptació de les aplicacions, webs o aplicacions que 
serveixen com a canals d’accés per a aquests.

b) La promoció de la formació digital bàsica, portant a terme campanyes habi-
tuals dirigides en exclusiva a la gent gran, i campanyes especials específicament 
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adreçades a les dones grans, per tal de formar-les en les eines i els canals de comu-
nicació que existeixen amb l’administració pública i els diversos serveis públics o 
privats.

c) L’oferiment d’informació i assessorament a la gent gran sobre les tecnologies 
de la informació i comunicació i la seva utilització, així com sistemes de suport al-
ternatius per tal de facilitar l’accés a aquests.

d) El foment de la participació social digital i la facilitació de les possibilitats i 
oportunitats tecnològiques.

e) L’avançament cap a una administració digital que sigui senzilla i inclusiva per 
a les persones grans.

Títol VIII. Protecció de les persones grans LGTBI

Article 57. Protecció de les persones grans LGTBI
1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya durà a terme mesures actives 

de prevenció de la discriminació, promoció de la inclusió social i visibilitat a les 
persones grans LGTBI.

2. Les persones grans LGTBI tenen dret a percebre del Departament de Drets 
Socials de la Generalitat de Catalunya una protecció i una atenció integral per la 
promoció de la seva autonomia personal i de l’envelliment actiu, que permeti una 
vida digna i independent i el seu benestar social i individual, així com accedir a una 
atenció gerontològica adequada a les seves necessitats, en l’àmbit sanitari, social i 
assistencial.

3. Els centres, serveis i programes de serveis socials destinats a persones grans, 
siguin privats, concertats o públics, garantiran el dret a la no discriminació de per-
sones en atenció a la seva orientació sexual, identitat sexual, expressió de gènere, 
desenvolupament sexual o grup familiar, ja sigui si viuen soles com si viuen en pa-
rella, en els termes establerts a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’ho-
mofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

4. L’Administració de la Generalitat de Catalunya establirà les mesures necessà-
ries per garantir la correcta i específica formació de les persones professionals que 
treballen als serveis dels àmbits social i sanitari destinats a les persones grans, tant 
públics com privats, sobre la realitat de les persones grans LGTBI.

Titol IX. Mobilitat i accessibilitat

Article 58. Mobilitat i accessibilitat
1. Les administracions públiques promouran l’ús del transport públic com a mit-

jà prioritari de transport, sigui individual o col·lectiu, mitjançant la bonificació dels 
títols i preus a totes les persones grans i a tot el territori.

2. D’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, les administra-
cions públiques vetllaran per les condicions d’accessibilitat necessàries al sistema 
de transport públic que garanteixin la seguretat, comoditat i autonomia, prioritzant 
les necessitats de la gent gran.

3. D’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, les administra-
cions públiques catalanes elaboraran el corresponent Pla d’accessibilitat universal, 
referit al seu àmbit territorial de competències, per garantir-ne l’accés de les perso-
nes grans amb menor capacitat de mobilitat en els espais públics. L’Administració 
de la Generalitat de Catalunya donarà suport als ajuntaments per la seva redacció 
així com a les actuacions necessàries per a la seva execució.
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Títol X. Protecció económica

Article 59. Sobre la protecció econòmica
1. Les administracions públiques catalanes vetllaran per la suficiència econòmi-

ca de la gent gran, ajudant-los a millorar la seva autonomia personal i qualitat de 
vida, per tal d’assegurar la seva suficiència econòmica, mitjançant l’establiment de 
procediments de col·laboració i cooperació amb la resta d’administracions.

2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya establirà, en el marc de la 
normativa fiscal vigent, mesures de suport econòmic a les famílies o a aquelles per-
sones que exerceixin com a cuidadores que tinguin persones dependents grans a 
càrrec seu.

Article 60. Cobriment de les necessitats bàsiques
1. Amb l’objectiu de millorar la situació de la gent gran, així com per sufragar 

les seves necessitats bàsiques i les tendents a millorar la seva situació en qualsevol 
àmbit, s’establiran prestacions i ajudes econòmiques, sempre que aquestes siguin 
compatibles amb les que pugui atorgar l’administració estatal i altres administra-
cions públiques.

2. Per a tenir dret a percebre les ajudes i prestacions esmentades en aquesta 
Llei, es tindrà en compte el grau d’autonomia de la persona; la seva situació social, 
familiar i personal i els seus ingressos o la seva renta, o de la persona que estigui 
obligada a prestar-li aliments. El procediment de concessió i l’avaluació dels criteris 
s’establiran mitjançant reglament.

Article 61. Renda Garantida de Ciutadania
Es garantiran els complements a les pensions i prestacions estatals contemplats a 

la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania. Les administra-
cions públiques catalanes seran proactives a l’hora d’aplicar aquests complements, 
especialment amb els col·lectius de gent gran més desafavorits que, en compliment 
dels requisits, poden ser beneficiaris de l’esmentada llei.

Article 62. Inclusió financera i accés als serveis financers i bancaris 
de  la gent gran 
1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya promourà i garantirà la in-

clusió financera i l’accés de les persones grans als serveis financers i bancaris. Per 
assolir aquest objectiu es crearà un servei d’assessorament financer gratuït per a les 
persones grans.

2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya promourà iniciatives dirigides 
al col·lectiu de la gent gran, com ara la millora del sistema d’atenció comercial ban-
cari i l’increment del personal de suport per ajudar a realitzar les operatives neces-
sàries, l’obertura i adaptació de caixers, la garantia de l’accés alternatiu i presencial 
a aquells serveis que s’ofereixen per via telemàtica, l’ampliació de la cartera de pro-
ductes i serveis, la promoció de tecnologies d’accés a la banca senzilles inclusives i 
segures, programes d’educació financera i quantes mesures siguin necessàries per a 
apropar els serveis financers a la gent gran, especialment a les zones rurals.

3. L’Administració de la Generalitat de Catalunya establirà mesures específiques 
per a les zones rurals, com ara l’obertura de noves oficines, la presència de caixers 
automàtics o la creació d’oficines mòbils i el foment de la retirada o dipòsit d’efectiu 
en establiments comercials, entre d’altres.

Títol XI. Protecció jurídica

Article 63. Espoliació patrimonial
Quan les administracions públiques catalanes tinguin coneixement que el patri-

moni d’una persona gran està sent objecte d’espoliació, bé per la seva pròpia famí-
lia o per tercers, es procedirà a comunicar-li de forma expressa les accions judicials 
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que pot iniciar, assegurant l’assistència jurídica si fos necessari, sense perjudici del 
trasllat dels fets al Ministeri Fiscal.

Article 64. Protecció dels drets de la gent gran com a consumidors 
1. Les administracions públiques catalanes garantiran el respecte dels drets que 

corresponen a les persones grans com consumidors i usuaris, especialment en re-
lació amb les ofertes comercials dirigides específicament a aquest sector de la po-
blació.

2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya promourà els acords necessa-
ris amb empreses públiques i privades, en especial amb entitats financeres, empre-
ses de subministraments i empreses de serveis essencials, per tal de garantir l’aten-
ció presencial i la utilització i la facilitació dels sistemes d’accés i de les aplicacions 
informàtiques.

3. Les administracions públiques catalanes actuaran quan els seus drets com a 
consumidors siguin vulnerats; protegirà, informarà dels seus drets i oferirà assistèn-
cia jurídica, sense perjudici d’informar el Ministeri Fiscal.

Article 65. Maltractament i denúncies
1. Els poders públics portaran a terme accions conjuntes i coordinades entre les 

administracions i també amb la societat organitzada per prevenir el maltractament 
a la gent gran.

2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya impulsarà mecanismes efica-
ços i coordinats per a l’assistència, l’assessorament, la denúncia anònima i la pro-
tecció. Entre ells, la creació d’un telèfon específic, gratuït i confidencial, per a gent 
gran maltractada.

3. Els òrgans competents de la Generalitat de Catalunya s’encarregaran d’oferir 
formació específica per als professionals per tal de fer front als casos de maltracta-
ment, a més de posar en marxa campanyes de conscienciació i prevenció de manera 
contínua.

4. L’Administració de la Generalitat de Catalunya difondrà els recursos jurídics 
de prevenció com a mesura de protecció d’aquestes persones amb capacitat de deci-
dir, així com les mesures de protecció per a aquestes persones que no poden decidir 
per si mateixes.

5. Les situacions de falta d’assistència, així com les situacions de maltractament 
en les que es trobi la gent gran, podran ser denunciades davant les administracions 
públiques. Aquestes obriran la corresponent investigació o, quan correspongui, ho 
posaran en coneixement del Ministeri Fiscal. L’administració pública, davant del 
coneixement de situacions de maltractament o falta d’assistència, entre altres que 
puguin perjudicar la gent gran, podran actuar de part i posar-ho en coneixement del 
Ministeri Fiscal.

6. L’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través dels mitjans de co-
municació públics, crearà campanyes dirigides al foment del bon tracte cap a la gent 
gran i en la divulgació del maltractament a la gent gran.

7. Les administracions públiques posaran en marxa accions de sensibilització, 
informació i formació que arribin a familiars, institucions, professionals, gent gran 
i la resta de la societat.

Article 66. Successions
L’Administració de la Generalitat de Catalunya facilitarà l’accés a la informació 

i oferirà un servei d’assessoria i orientació gratuït en matèria testamentària i de suc-
cessions per a la gent gran, per tal de prevenir i evitar que aquestes puguin ser víc-
times de manipulacions respecte a l’herència del seu patrimoni.
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Títol XII. Potestats d’inspecció i control i règim sancionador

Article 67. Principis generals del règim sancionador
1. L’incompliment dels deures i de les obligacions que estableix aquesta llei per 

part dels agents implicats comporta l’aplicació del règim sancionador que es deriva 
d’aquest títol, sense perjudici del règim establert per les ordenances municipals que 
sigui aplicable.

2. No podran sancionar-se els fets que hagin estat sancionats penalment o ad-
ministrativament, en els casos en què s’apreciï identitat de subjecte, de fet i de fo-
nament. En els supòsits en què les infraccions poguessin ser constitutives d’il·lícit 
penal, l’administració passarà el tant de culpa a l’òrgan judicial competent o al Mi-
nisteri Fiscal i s’abstindrà de seguir el procediment sancionador mentre l’autoritat 
judicial no dicti sentència ferma o resolució que posi fi al procediment o mentre el 
Ministeri Fiscal no comuniqui la improcedència d’iniciar o prosseguir actuacions. 
De no haver-se estimat l’existència d’il·lícit penal, o en el cas d’haver-se dictat resolu-
ció d’un altre tipus que posi fi al procediment penal, l’Administració continuarà l’ex-
pedient sancionador sobre la base dels fets que els tribunals hagin considerat provats.

3. Si s’arxivés un procediment judicial de caràcter penal o la persona fos absol-
ta per no ser els fets constitutius d’infracció penal, però poguessin ser constitutius 
d’infracció administrativa conformement a la present llei, el jutge o Tribunal com-
petent el comunicarà mitjançant l’oportú testimoniatge als departaments competents 
a l’efecte d’incoar en el seu cas l’expedient administratiu sancionador que corres-
pongui.

Article 68. Subjectes responsables de les infraccions
Són subjectes responsables de les infraccions esmentades en aquesta llei les per-

sones físiques i jurídiques a les quals es pugui imputar una acció tipificada com a 
infracció.

Article 69. Infraccions 
1. Són infraccions administratives totes les accions o omissions tipificades en 

aquesta llei, sempre que tinguin lloc a Catalunya.
2. Les infraccions per l’incompliment d’allò que estableix aquesta llei es classi-

fiquen en lleus, greus i molt greus.
3. Tindran la consideració d’infraccions lleus aquelles conductes que incorrin en 

irregularitats formals derivades de la inobservança dels drets i deures establerts en 
la present llei i la normativa que la desenvolupa. En tot cas, són infraccions lleus: 

a) La no adaptació de l’accés a zones comunes dels edificis.
b) Les sancions greus que no tinguin un gran impacte social o no causi un greu 

perjudici pels ciutadans i ciutadanes.
4. Són infraccions greus: 
a) La inexistència d’un Pla de suport familiar.
b) La manca de col·laboració i cooperació amb la resta d’Administracions per tal 

de millorar l’autonomia personal i qualitat de vida de la gent gran.
c) Els actes que impedeixin o posin resistència a l’hora de promocionar activitats 

destinades a la gent gran.
d) Els actes que impedeixin mantenir relacions interpersonals o rebre visites dins 

dels centres destinats a la gent gran que s’especifiquen en aquesta llei.
e) Els actes que impedeixin deixar d’utilitzar per voluntat pròpia els centres des-

tinats a la gent gran que s’especifiquen en aquesta llei.
f) Els actes que impedeixin l’atenció farmacèutica o sanitària, per acció o omis-

sió, a una persona gran.
g) La manca de les condicions higièniques bàsiques als centres destinats a la gent 

gran que s’especifiquen en aquesta llei.
h) L’obstrucció de l’acció dels serveis d’inspecció.
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i) L’incompliment d’un requeriment administratiu específic, que no constituei-
xi una exigència formal, formulada per l’òrgan administratiu al qual correspongui 
l’exercici de les competències necessàries per a donar compliment a les previsions 
d’aquesta llei.

j) La comissió de tres o més infraccions lleus, sempre que en el termini de l’any 
anterior el presumpte infractor hagués estat ja sancionat per dues infraccions lleus 
mitjançant resolució administrativa ferma.

k) La no existència, en les residències, tant públiques com privades, d’un Consell 
de participació.

5. Són infraccions molt greus: 
a) Els actes que impedeixin, per acció o omissió, el desplegament total o parcial 

de qualsevol article d’aquesta llei.
b) Les conductes qualificades de greus en què concorrin motivacions d’odi o 

menyspreu per motiu d’edat.
c) Les conductes qualificades de greus en què els autors s’aprofitin d’una situació 

de dificultat o impossibilitat de la persona gran afectada.
d) La vulneració del dret a la intimitat i a la no divulgació de dades personals de 

les persones grans.
e) La no comunicació a l’òrgan competent o l’omissió d’acció de violència mas-

clista.
f) La pressió greu exercida sobre l’autoritat, agent, personal funcionari o empleat 

públic, en l’exercici de les potestats administratives per a l’execució de les mesures 
previstes en la present llei, i en les seves normes de desenvolupament.

g) La comissió de tres o més infraccions greus, sempre que en el termini dels dos 
anys anterior la persona infractora hagués estat ja sancionada per dues infraccions 
greus mitjançant resolució administrativa ferma

Article 70. Sancions aplicables
1. Les infraccions tipificades per aquesta llei tenen les sancions pecuniàries se-

güents: 
a) Per la comissió d’infraccions lleus: una sanció pecuniària d’entre 300 i 10.000 

euros.
b) Per la comissió d’infraccions greus: una sanció pecuniària d’entre 10.001 i 

40.000 euros.
c) Per la comissió d’infraccions molt greus: una sanció pecuniària d’entre 40.001 

i 500.000 euros.
2. En l’àmbit de les administracions públiques catalanes, i atenent els criteris de 

graduació de les sancions, seran sancionades: 
a) Les infraccions lleus, amb sancions pecuniàries, en el seu grau mínim, de 300 

a 3.000 euros; en el seu grau mitjà, de 3.001 a 6.000 euros; i en el seu grau màxim 
de 6.001 a 10.000 euros.

b) Les infraccions greus, amb sancions pecuniàries, en el seu grau mínim de 
10.001 a 20.000 euros; en el seu grau mitjà de 20.001 a 30.000 euros; i en el seu grau 
màxim de 30.001 a 40.000 euros.

c) Les infraccions molt greus, amb sancions pecuniàries, en el seu grau mínim, 
de 40.001 a 100.000 euros; en el seu grau mitjà, de 100.001 a 200.000 euros; i en el 
seu grau màxim de 200.001 a 500.000 euros

3. La recaptació obtinguda del cobrament de les sancions pecuniàries contem-
plades en el punt 1 d’aquest article serà invertida en la promoció de sensibilització a 
favor de la gent gran i per fer front a l’edatisme, la soledat social o aïllament social 
i la soledat no desitjada.

Article 71. Criteris de graduació i concurrència de sancions 
1. Totes les sancions pecuniàries hauran de guardar la deguda adequació i pro-

porcionalitat amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció i de l’import final, 
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sempre que a la infracció no el resulti més beneficiós el seu abonament que la co-
missió de la infracció.

2. Els criteris per tal d’aplicar el grau mínim, mitjà o màxim de la sanció pecu-
niària seran: 

a) La intencionalitat.
b) La naturalesa dels danys causats.
c) Les repercussions que tingui la infracció i la seva permanència o transitorietat, 

així com la repercussió social.
d) La reincidència de la persona infractora.
e) Si es desprèn un benefici econòmic per a la persona infractora després de la 

comissió de la infracció.
f) La condició d’autoritat, agent, personal funcionari o empleat públic de la per-

sona infractora.
g) En tot cas, les infraccions sempre es fixaran en el seu grau màxim quan hagin 

estat comeses per persones titulars de qualsevol càrrec o funció pública o empleats 
públics en l’exercici dels seus càrrecs o funcions.

3. En el cas que concorrin dues o més infraccions imputables a una mateixa per-
sona, essent una d’elles la via per cometre l’altre, s’imputarà a aquesta persona la 
sanció corresponent a la infracció més greu.

Article 72. Potestats d’inspecció i control 
1. La incoació i instrucció dels expedients sancionadors, la imposició de les cor-

responents sancions pecuniàries, així com el control de l’actuació dels agents impli-
cats en la present llei, incloent-hi la potestat inspectora sobre el compliment de totes 
les obligacions, correspondrà a cadascun dels departaments competents en l’àmbit 
de les seves competències.

2. Les entitats o empreses que participin en qualsevol activitat que emani 
d’aquesta llei estan subjectes a inspecció i control, restant obligades a prestar la mà-
xima col·laboració amb les institucions.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera. Pla d’Actuació Integral per la protecció i 
l’envelliment saludable de la gent gran
L’Administració de la Generalitat de Catalunya, en el termini d’un any a comptar 

des de l’entrada en vigor de la llei, aprovarà un Pla d’Actuació Integral per la protec-
ció i l’envelliment saludable de la gent gran.

Disposició addicional segona. Defensor o defensora dels drets de la 
gent gran
En el termini d’un any es modificarà la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del 

síndic de greuges per incloure la figura del defensor o defensora dels drets de la gent 
gran, per tal d’assistir el síndic i exercir les competències delegades en la protecció 
de la gent gran.

Disposició addicional tercera. Creació de l’Agència d’Atenció Integrada 
Social i Sanitària
L’Administració de la Generalitat de Catalunya impulsarà en el termini de tres 

anys, en coordinació amb els departaments responsables de les polítiques socials i 
les polítiques sanitàries, i en col·laboració amb els ens locals, l’Agència d’Atenció 
Integrada Social i Sanitària, com l’instrument que ha de permetre dur a terme totes 
les línies estratègiques d’atenció integrada social i sanitària de Catalunya.
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Disposicions derogatòries

Disposició derogatòria única
Queden derogades quantes disposicions d’igual o inferior rang s’oposin al que es 

disposa en la present llei.

Disposicions finals

Disposició final primera. Desplegament reglamentari
L’Administració de la Generalitat de Catalunya i els titulars dels departaments 

corresponents en cada cas, en l’àmbit de les competències respectives, han de dictar 
inexcusablement, en el termini d’un any a comptar des de l’entrada en vigor de la 
llei, les disposicions reglamentàries que siguin necessàries per a desplegar-la i per a 
executar-ne els preceptes, posant especial incidència en els preceptes dels articles 8. 
«Dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge», art. 9. «Dret a la llibertat ideolò-
gica, religiosa i de culte» i art. 10 «Dret a la informació i a la llibertat d’expressió», 
per als quals establirà protocols de seguiment per controlar i avaluar la seva execu-
ció amb l’objectiu final de millorar-la.

Disposició final segona. Desplegament reglamentari del règim 
sancionador i de les potestats d’inspecció
L’Administració de la Generalitat de Catalunya i els titulars dels departaments 

corresponents en cada cas, en l’àmbit de les competències respectives, han de dic-
tar inexcusablement, en el termini de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor 
de la llei, les disposicions reglamentàries que siguin necessàries per a desplegar-la i 
per a executar-ne els preceptes del Títol XIII pel que fa a la inspecció, la potestat de 
control i el règim sancionador.

Disposició final tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final quarta. Impacte pressupostari
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

recs als Pressupostos de la Generalitat, o una disminució dels ingressos, produiran 
efectes a partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor de la llei.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposició de llei sobre les defensories i sindicatures locals 
de greuges
202-00055/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP ERC, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP

Reg. 78372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del 
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Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei sobre les defensories i sindicatures locals de greuges

Exposició de motius
«El síndic o la síndica municipal de greuges», denominació utilitzada a la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya, o el «defensor local de la ciutadania», 
denominació establerta posteriorment per l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 
2006 i també per la llei 24/2009 del Síndic de Greuges, és la institució de defensa 
i de promoció dels drets humans en l’àmbit de l’administració local, que opera sota 
els principis de proximitat, eficàcia i subsidiarietat.

Aquesta institució té base conceptual, a l’igual que la del Síndic de Greuges de 
Catalunya, en la Constitució espanyola, en l’Estatut d’autonomia de Catalunya i, a 
nivell europeu, en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat 
i en els Principis de Venècia de 2019 sobre la institució de l’ombudsman. El primer 
d’aquests principis estableix que les institucions de defensoria del poble tenen un pa-
per important a desenvolupar en l’enfortiment de la democràcia, de l’estat de dret, de 
la bona administració i en la protecció i promoció dels drets humans i les llibertats 
fonamentals; i tot seguit afegeix que «La institució de l’ombudsman, ha de tenir una 
base jurídica ferma...», cosa que actualment i pel que fa al ombudsman municipal 
només està referenciada mínimament i precàriament a les dues lleis citades.

D’altra banda, també és de referència obligada La Carta Europea de Salvaguarda 
dels Drets Humans a la Ciutat que va néixer l’any 2000 com a extensió de la Decla-
ració Universal dels Drets Humans de l’ONU; és en aquesta Carta on apareix la idea 
de la Sindicatura o Defensoria com a institució independent i imparcial que actua 
com a agent preventiu. La Carta Europea ha estat recepcionada a la Llei 18/2014, 
del 23 de desembre, de modificació de la Carta Municipal de Barcelona amb ocasió 
d’incorporar la regulació bàsica de la Sindicatura de Greuges de Barcelona i molts 
altres municipis de Catalunya que han ratificat i incorporat aquesta Carta al seu or-
denament local. Així tenim com a resultat que una necessitat social sentida per la 
ciutadania ha anat generant decisions polítiques per oferir un servei públic de proxi-
mitat en l’àmbit local i sense discriminacions territorials.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya prescriu a l’article 30.3 que les lleis han de 
regular les garanties dels drets d’accés als serveis públics i a una bona administra-
ció. Amb aquesta proposta legislativa es pretén dotar la ciutadania d’un instrument 
de garantia per prevenir mancances i supervisar els serveis municipals des de la pro-
ximitat per aplicació del principi de subsidiarietat.

D’altra banda, l’Estatut estableix també que els governs locals tenen competèn-
cies pròpies, en els termes que determinin les lleis, en la regulació i la prestació dels 
serveis d’atenció a les persones, i garanteix als municipis un nucli de competències 
pròpies que han de ser exercides amb plena autonomia, subjecta només a control de 
constitucionalitat –que és garantia de drets fonamentals i llibertats publiques– i de 
legalitat –que és el nucli dur d’una bona administració–. Al mateix temps l’Estatut, 
a l’article 92, configura la comarca com un ens local amb personalitat jurídica prò-
pia format per municipis per a la gestió de competències i serveis locals.

La incorporació del síndic i de la síndica municipal de greuges a l’organització 
municipal catalana com a òrgan complementari, efectuada mitjançant la modifica-
ció de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya l’any 2003, i la receptivitat 
de la institució que va fer l’Estatut d’autonomia de 2006, ens han portat a la positi-
va realitat de tenir actualment més de la meitat de la població catalana dotada amb 
el servei de defensoria de proximitat, però la resta de la població resident a més de 
800 municipis –en general la dels municipis més petits i aïllats– no en disposa mal-
grat la creixent implantació a tota Catalunya i també a nivell europeu, com acredita 
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la encara recent resolució de la Comissió Europea per a la Democràcia a través del 
Dret, de 16 de març de 2019. Aquesta Comissió del Consell d’Europa va establir 
els 25 Principis sobre la Protecció i la Promoció de la Institució de l’Ombudsman, 
Síndic de Greuges o Defensor del Poble a qualsevol nivell (Principis de Venècia); el 
primer d’aquests principis imposa el disposar d’un règim jurídic ferm a nivell legal. 
El Síndic de Greuges de Catalunya, en base a aquests principis, va posar de manifest 
el mateix any els que serien al seu criteri punts febles de l’actual institució de rang 
local en l’informe «La Sindicatura o Defensoria com a ombudsman independent. La 
situació a Catalunya», i el més destacable d’aquests punts seria la dificultat per la 
operativitat de la defensoria de proximitat en els municipis menors.

L’efectivitat del principi d’universalitat i del dret a la igualtat rau en aconseguir, 
mitjançant una llei, que es considerin els serveis del Síndic o Síndica Municipal de 
Greuges com a serveis essencials de responsabilitat pública i de base municipal.

La diferència de tracte a unes o altres persones a Catalunya en disposar o no 
d’una defensoria de proximitat dels drets fonamentals i les llibertats públiques i de 
supervisió de l’activitat municipal, és el principal dèficit que vol solucionar la pre-
sent llei. En aquesta línia, la Declaració de Girona de novembre de 2016, fruit del 
Congrés Internacional de Defensors Locals organitzat pel Fòrum de Síndics i Sín-
diques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, afirma que el marc legal de la 
institució és una necessitat imperativa: 

Considerem que en les administracions municipals del segle XXI és fonamental 
implantar la institució de la defensoria local, en coherència amb el principi de sub-
sidiarietat i per donar resposta i garanties a la ciutadania en les queixes, reclama-
cions i suggeriments a l’administració.

Pensem que és necessari evitar la judicialització de les desavinences o conflictes 
entre administració i ciutadania, sempre que sigui possible, assumint la responsabi-
litat de corregir els propis errors, disfuncions o equivocacions, quan són identificats 
pels ombudsman, per facilitar la vida de les persones [...].

L’objectiu d’aquesta llei és que la sindicatura municipal de greuges, en tant que 
servei de proximitat, arribi a tothom per igual, que les diverses institucions de greu-
ges puguin treballar en xarxa per assessorar, supervisar i defensar els drets humans 
de la ciutadania i que en aquestes funcions s’incorporin els Principis de Venècia.

Per totes aquestes raons, la defensoria de proximitat s’ha d’instaurar en tots els 
municipis al servei de veïns i veïnes i de tota persona que resulti afectada per l’ac-
tivitat municipal, sigui o no sigui resident. També en benefici de la pròpia admi-
nistració local, que haurà de sortir beneficiada de la supervisió d’una queixa quan 
s’acredita la correcta actuació municipal o quan s’esmena el greuge detectat. Per tal 
que les seves defensories siguin eficients, cal dotar-les d’una plataforma o sistema 
d’agrupament de les seves oficines tècniques en àmbits territorials no superiors al 
d’una comarca, tot mantenint cada ajuntament la competència sobre els propis as-
sumptes.

Així, el model que es propugna en la present llei es basa en els següents pilars: 
– Universalització mitjançant l’establiment de la Sindicatura o Defensoria a tots 

els municipis i al servei de totes les persones. La institució passa a ser un servei 
essencial de proximitat obligatori de tots els ajuntaments de Catalunya, i amb ga-
rantia de finançament nacional.

– Eficiència, amb recursos tècnics de suport compartits en xarxa voluntàriament, 
com ara passa per exemple amb la xarxa de serveis socials bàsics municipals.

– Homogeneïtat de la regulació bàsica de la Sindicatura o Defensoria a tots els 
municipis, tot respectant l’autonomia local per reglamentar la concreció del funcio-
nament.

– Procediment de tramitació de queixes reglat i específic, però simplificat i aliè 
al procediment administratiu comú.
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– Eficàcia de les decisions de la sindicatura o defensoria local de greuges, que 
obliguen a la revisió d’ofici dels actuacions administratives que han generat greuges 
acreditats.

– Competència exclusiva de cada ajuntament pel nomenament de síndic o síndi-
ca, tramitació de queixes i acceptació o no acceptació de les decisions emeses per 
la sindicatura o defensoria.

En definitiva, l’objectiu és que la ciutadania disposi d’un instrument proper per 
assolir l’equitat i la justícia socials en tota l’activitat pública municipal. Instrument 
que reforça la credibilitat i la transparència de l’administració local.

Aquesta llei s’estructura en tres parts o capítols i unes disposicions complemen-
tàries.

– El capítol primer abasta la regulació conceptual de la institució, les seves fun-
cions, els principis operatius generals i l’estatut personal bàsic de la persona titular.

– El capítol segon conté els procediments d’atenció a la ciutadania i promoció 
dels drets humans a la ciutat.

– El capítol tercer tracta de l’organització de la institució en els aspectes territo-
rials, materials i funcionals i ordena especialment les obligacions de les administra-
cions en el finançament de les sindicatures i defensories locals de greuges.

Proposició de llei sobre les defensories i sindicatures locals de greuges

Capítol 1. Configuració de les sindicatures locals de greuges o 
defensories de la ciutadania

Secció primera. Naturalesa i funcions 

Article 1. Objecte de la Llei
Aquesta llei regula la institució de la Sindicatura Local de Greuges o Defensoria 

de la Ciutadania reconeguda a l’article 78 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
per protegir i defensar els drets constitucionals, estatutaris i de ciutadania als mu-
nicipis de Catalunya.

Article 2. Naturalesa i objectius de les Sindicatures o Defensories.
1. La Sindicatura o Defensoria és un òrgan de caràcter unipersonal que té la mis-

sió de vetllar i defensar els drets i les llibertats públiques de la ciutadania en relació 
amb l’actuació de l’administració municipal.

2. La persona titular de la institució rep la denominació de Síndic o Síndica Lo-
cal de Greuges; no obstant, cada municipi podrà mantenir el nom de Síndic, Síndica, 
de Defensor o Defensora de la ciutadania, o un algun altre de tradicional o històric 
que ja tingui el municipi.

3. La Sindicatura o Defensoria està adscrita orgànicament al Plenari municipal 
I gaudeix d’autonomia organitzativa i funcional d’acord amb aquesta llei i la regla-
mentació municipal corresponent.

Article 3. Àmbit d’actuació 
L’actuació de la Sindicatura o Defensoria abasta la promoció, defensa i verifica-

ció del respecte dels drets humans al municipi, en la forma i amb el contingut se-
güents: 

– Els proclamats per l’Organització de les Nacions Unides en la Declaració Uni-
versal dels Drets Humans, que seran paràmetres de referència en tot cas a nivell de 
valors i pedagogia del dret.

– Els continguts a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.
– Els drets i deures fonamentals i les llibertats públiques establerts al títol pri-

mer de la Constitució, inclosos els principis rectors de la política social i econòmica.
– L’aplicació a l’actuació municipal dels valors, els principis i les normes de la 

Constitució Espanyola i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
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– El compliment, i l’aplicació pel respectiu ajuntament, dels compromisos i prin-
cipis de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat si s’hi ha 
adherit el consistori.

– Els drets de veïnatge recollits a la legislació aplicable.

Article 4. Competències de la Sindicatura o Defensoria
La Sindicatura o Defensoria local promou i defensa els drets humans de proxi-

mitat, entre d’altres, per mitjà de: 
– La informació general i l’assessorament en temes de la seva competència.
– La supervisió d’actuacions de l’administració municipal.
– La resolució de les queixes que se li presentin.
– La investigació i actuacions d’ofici sobre fenòmens socials o activitats muni-

cipals.
– La mediació, conciliació i altres fórmules de resolució de conflictes, entre l’ad-

ministració i el subjecte de la queixa.
– L’emissió de dictàmens o informes generals en matèria de llur competència.
– La difusió dels drets humans a la ciutat.
– La proposta o recomanació d’aprovar modificacions normatives, en l’àmbit de 

la seva competència.
– La cura perquè es garanteixi el dret a una bona administració.
– Aquelles en relació a l’empara dels drets dels ciutadans, el dret a una bona 

administració i aquelles vinculades al compliment ètic i la integritat dels servidors 
públics.

Article 5. Drets de la ciutadania davant la Sindicatura o Defensoria
En tots els casos de competència de la sindicatura municipal de greuges, les per-

sones que creguin que els seus drets s’han vulnerat per accions o omissions de l’ad-
ministració local tenen dret a: 

– Sol·licitar la intervenció de la sindicatura.
– Ser ateses, amb diligència, presencialment o per qualsevol altre mitjà admis-

sible en dret.
– Rebre resposta motivada a tota petició o queixa.

Article 6. Subjectes legitimats per demanar actuació de la Sindicatura o 
Defensoria
1. Qualsevol persona física o jurídica està legitimada per adreçar-se a la Sindi-

catura o Defensoria.
2. Les persones menors d’edat poden dirigir-se personalment i directament a la 

sindicatura i presentar les seves reclamacions i proposicions, i seran sempre escol-
tades a efectes de valorar la problemàtica presentada i procedir en conseqüència en 
el seu interès.

Article 7. Principis d’actuació 
La Sindicatura o Defensoria s’ajusta als següents principis d’actuació: 
a) Empara i defensa.
b) Gratuïtat.
c) Prevenció i pro-activitat: la Sindicatura o Defensoria ha d’actuar d’ofici quan, 

a parer seu, un assumpte d’interès general o particular no estigui prou assumit i atès 
pels poders públics competents.

d) Reserva de dades personals i confidencialitat.
e) Independència.
f) Imparcialitat.
g) Objectivitat.
h) Equitat en l’aplicació i interpretació de les normes, atenent fonamentalment al 

seu esperit i finalitat.
i) Rigor i bona administració i responsabilitat.
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j) Eficàcia.
k) Bona fe i confiança legítima.
l) Igualtat.
m) Transparència.
n) Celeritat.

Secció segona. Estatus de la persona titular de la sindicatura local de 
greuges

Article 8. Provisió i nomenament del càrrec
1. La provisió del càrrec de síndic o síndica és competència del ple del consistori, 

en la forma prevista en cada reglament municipal.
2. Per a poder ésser elegida la persona haurà de ser major d’edat, gaudir de ple ús 

dels drets civils i polítics i tenir vinculació amb el municipi.
3. Per a l’elecció serà precisa, una majoria qualificada El nomenament correspon 

a l’alcalde o a l’alcaldessa i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província.
4. La designació serà per a un mandat de cinc anys, a comptar des de la presa 

efectiva de possessió, i es podrà optar nomes a un segon mandat consecutiu d’igual 
durada.

5. Acabat el mandat, continuarà en funcions fins que es formalitzi la seva reno-
vació, si escau, o sigui elegida la nova persona titular del càrrec. Si aquesta elecció 
fos pertinent, s’haurà de fer en un termini màxim de tres mesos des de la finalització 
del mandat de l’anterior titular.

Article 9. Estatus personal del Síndic o la Síndica Local de Greuges
La persona titular del càrrec,
1. Té consideració d’autoritat municipal i és independent jeràrquicament i fun-

cionalment de l’ajuntament.
2. És inviolable per les opinions que formuli i pels actes que porti a terme en 

exercici de les seves funcions.
3. És inamovible i nomes podrà cessar per les causes previstes en aquesta llei.
4. Rep el tractament i ocupa el lloc protocol·lari equivalent a titular de tinença 

d’alcaldia o regidoria de govern.

Article 10. Cessament del càrrec
1. El cessament de la persona titular de la Sindicatura o Defensoria només es 

produirà per les causes següents: 
a) Mort.
b) Transcurs del temps pel qual fou elegida.
c) Renúncia expressa.
d) Condemna ferma per delicte greu o menys greu.
e) Incapacitat sobrevinguda.
f) Negligència manifesta en l’exercici de les seves funcions o abandó en l’exercici 

de les seves funcions.
2. El cessament serà acordat pel Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable d’al-

menys la mateixa majoria amb la qual la persona va ser escollida. En els casos dels 
apartats f), amb caràcter previ a la votació, el Síndic/a podrà, en aquest mateix ple, 
fer ús de la paraula, tot respectant el dret d’audiència i contradicció.

3. L’oficina de la sindicatura seguirà funcionant encara que la titularitat del càr-
rec estigui vacant o actuï en funcions.

Article 11. Incompatibilitats 
El càrrec de síndic o síndica és incompatible amb: 
– l’exercici de qualsevol càrrec, treball o pertinença en partits polítics o sindicats
– qualsevol mandat representatiu
– qualsevol càrrec públic 
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– les funcions directives en sindicats o associacions empresarials
– les funcions administratives al servei del municipi, organismes públics muni-

cipals o empreses amb participació municipal
– qualsevol activitat professional, mercantil o laboral que comporti una relació 

contractual amb el municipi o conflicte d’interessos amb l’administració municipal, 
i qualsevol altra activitat pública o privada que posi en qüestió la independència i 
objectivitat de la seva tasca.

Article 12. Declaració d’interessos
Per a prendre possessió del càrrec, la persona designada haurà de complir amb 

les previsions de la llei de transparència que siguin aplicables al seu cas.

Article 13. Estatus de la persona titular del càrrec i del personal 
de suport
1. La persona titular de la sindicatura quedarà assimilada a les condicions labo-

rals del personal eventual directiu de l’administració municipal regulada a la legis-
lació de la funció pública municipal, amb l’excepció del termini que serà el propi 
del seu mandat.

2. El personal de suport, tant tècnic com administratiu, estarà subjecte a la de-
pendència orgànica i funcional de la persona titular de la sindicatura, però serà 
l’ajuntament qui haurà de garantir l’existència i els recursos personals de l’oficina, 
amb la definició de les places específiques assignades a la sindicatura local de greu-
ges, assegurant la seva independència o autonomia respecte de la corporació local 
corresponent

Secció 3. Classificació de les sindicatures o defensories

Article 14. Classes de sindicatures o defensories 
Amb l’objectiu que tota la ciutadania de Catalunya disposi de síndic o síndica 

local de greuges en relació a aquelles competències pròpies dels ens locals, les sin-
dicatures es classifiquen en funció del nombre d’habitats dels municipis amb el se-
güent criteri: 

a. Sindicatures de poble o Vila (municipis de fins a 20.000 habitants)
b. Sindicatures de ciutat (municipis de 20.001 a 100.000 habitants)
c. sindicatures de gran ciutat (municipis de més de de 100.000 habitants)
d. sindicatures d’agrupacions de municipis o sindicatures comarcals

Article 15. Estructura de les sindicatures de poble o vila
– En poblacions de fins a 20.000 habitants, es podrà: 
– crear una Sindicatura o Defensoria pròpia del municipi.
– crear sindicatures d’agrupacions de municipis o sindicatures comarcals, que 

agruparan diferents pobles o viles, amb una única persona titular del càrrec.
– establir convenis, per relació de proximitat, amb municipis properes que tin-

guin defensoria pròpia.
En el cas de creació una sindicatura pròpia, la institució haurà de comptar amb: 
– Titular de la sindicatura amb dedicació parcial. El càrrec no serà remunerat 

amb caràcter obligatori, però en tot cas es faran efectives les despeses inherents a 
aquell que es poguessin generar.

– Suport administratiu, posant una persona a disposició del o la titular durant un 
temps suficient per a garantir el correcte funcionament de la sindicatura.

– Garantia d’assessorament jurídic independent quan la persona titular ho re-
quereixi.

Les sindicatures d’agrupacions de municipis o sindicatures comarcals queda-
ran enquadrades dins de la categoria de sindicatures de poble o vila, en els termes 
d’aquest article.
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Article 16. Estructura de les sindicatures de ciutat
Tindran una Sindicatura o Defensoria pròpia els ajuntaments d’entre 20.001 i 

100.000 habitants, d’acord amb les exigències següents: 
Els ajuntaments d’entre 20.001 i 50.000 habitants comptaran com a mínim amb: 
– Un síndic o una síndica a mitja jornada i amb remuneració equiparada a la de 

regidor o regidora a mitja dedicació.
– Una persona administrativa que garantirà, en tot cas, que la ciutadania tingui 

accés a la institució.
– Garantia d’assessorament jurídic independent quan la persona titular ho re-

quereixi.
– Els Ajuntaments d’entre 50.001 i 100.000 habitants comptaran amb: 
– Un síndic o una síndica a temps complet i amb remuneració equiparada com a 

mínim a la de regidor o regidora a temps complet.
– Una persona administrativa amb dedicació completa, que garanteixi l’atenció 

ciutadana.
– Garantia d’assessorament jurídic independent quan la persona titular ho re-

quereixi.

Article 17. Estructura de les Sindicatures de gran ciutat 
Els ajuntaments amb més de 100.000 habitants tindran una Sindicatura o Defen-

soria pròpia, com a mínim amb les exigències següents: 
– Un síndic o una síndica a temps complet i amb remuneració equiparada a la de 

tinença d’alcaldia o regidoria de govern a temps complet.
– Un equip a dedicació completa que constarà com a mínim de: 
– Una persona assessora jurídica.
– Una persona tècnica.
– Una persona administrativa.
– Una persona com a adjunta a la titular del càrrec, si aquest ho sol·licita
La persona adjunta serà nomenada per l’alcaldia, a proposta de la sindicatura 

i amb conformitat prèvia del plenari. Seran requerides iguals majories que per a 
l’elecció de la persona titular del càrrec i gaudirà de les mateixes prerrogatives i que-
darà sotmesa a les mateixes condicions i incompatibilitats d’aquella, a la qual assis-
tirà o suplirà en cas d’absència o d’impossibilitat d’exercir les seves funcions com a 
titular. La persona adjunta assistirà al Síndic/a en l’exercici del càrrec i assumirà les 
funcions que la persona titular li delegui.

En tots els casos, la persona titular de la institució ha de poder elaborar i propo-
sar el seu pressupost propi, o altres solucions en aquest àmbit que li atorguin una 
major autonomia.

Capítol 2. Règim jurídic i procediment 

Secció primera. Règim jurídic i modalitats d’intervenció

Article 18. Règim jurídic general de les peticions i resolucions de les 
Sindicatures Locals de Greuges
La sindicatura, per atendre les peticions de la ciutadania o per endegar actua-

cions de supervisió, ajustarà el seu funcionament al que és previst en aquesta llei i 
subsidiàriament, per analogia, a l’article 29 de la Constitució relatiu al dret de pe-
tició i al seu desplegament legal. Les resolucions adoptades per les sindicatures o 
defensories no generen drets ni es poden recórrer pels seus promotors davant cap 
instància administrativa ni judicial.

Article 19. L’actuació d’Informació, assessorament i derivacions.
1. Tota persona pot demanar informació i orientació a la sindicatura local de 

greuges.
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2. Si la matèria de consulta no correspon a cap administració se l’oferirà, en tot 
cas, informació o assessorament.

3. Si la matèria d’assessorament fos competència d’una altre administració, es 
derivarà la queixa a la institució pertinent.

Article 20. L’actuació de supervisió 
1. La tramitació d’una queixa comporta una investigació dels fets relatats per la 

persona interessada, una anàlisi de la normativa aplicada per l’ajuntament i, si és 
necessari, la supervisió de l’expedient administratiu i la fonamentació jurídica de 
l’actuació administrativa qüestionada.

2. La Sindicatura o Defensoria procedirà a la supervisió d’actuacions adminis-
tratives i activitats municipals en casos de reclamació en queixa per presumpta mala 
pràctica administrativa o operativa del sector públic municipal. A aquests efectes 
s’entén per sector públic: 

– Els òrgans d’administració de l’ajuntament.
– Qualssevol organisme i entitat de dret públic vinculats o dependents de l’ajun-

tament.
– Les entitats de dret privat vinculades o dependents de l’ajuntament.
– Els organismes supramunicipals que tenen relació amb el municipi.
3. La sindicatura també pot supervisar, dins el terme municipal, l’activitat de les 

empreses privades, entitats o institucions que gestionen serveis públics o acomplei-
xen activitats d’interès general o universal, o activitats equivalents de manera con-
certada o indirecta, per tal d’acreditar la correcció i l’equitat de llur actuació en els 
assumptes objecte de queixa.

En el marc de les resolucions que emet sobre els assumptes que es sotmeten a la 
seva supervisió, la Sindicatura o Defensoria recomana i suggereix a l’Administració 
fórmules per reparar els drets de les persones que s’han vist afectats i/o per evitar 
vulneracions futures..

Article 21. L’actuació d’ofici
1. L’actuació d’ofici és la que la Sindicatura o Defensoria porta a terme a inicia-

tiva pròpia.
2. En tot cas i a efectes de documentar una actuació d’ofici, la sindicatura pot de-

manar la col·laboració i auxili necessaris a totes les autoritats, tots els òrgans i tot el 
personal de qualsevol administració pública o empresa proveïdora de serveis públics 
que actuï al seu terme municipal.

Article 22. L’actuació mediadora
1. Aquesta funció permet que el Síndics /Síndiques puguin actuar com a media-

dors entre l’Administració local i la ciutadania, sempre dins el seu àmbit d’actuació.
2. La funció mediadora es durà a terme per la persona titular de la Sindicatura si 

és mediador/a, o a través del personal tècnic qualificat i capacitat per aquests efec-
tes, de la pròpia Sindicatura.

3. En qualsevol cas, l’actuació mediadora quedarà supeditada al compliment del 
previst i exigit en el procediment de mediació, regulat a la normativa pròpia.

4. L’exercici d’aquesta facultat mediadora ha d’estar condicionat a la submissió 
de l’assumpte a mediació mitjançant acord previ de les parts en conflicte, als qui ha 
de correspondre la facultat d’arribar finalment a una solució. En aquest sentit l’ad-
ministració local haurà de designar un interlocutor vàlid per la mediació, amb capa-
citat obligacional.

5. La persona titular de la sindicatura o qualsevol de les parts –ciutadania o 
Ajuntament– podrà proposar un procediment de mediació, en el que caldrà l’accep-
tació de totes les parts interessades.



BOPC 457
19 de desembre de 2022

3.01.02. Proposicions de llei 80

6. La Sindicatura podrà intervenir no només un cop generat el conflicte, sinó 
també, en els procediments de decisió i gestió, és a dir, abans de l’eventual conflicte, 
així com en totes les fases del procediment administratiu.

Article 23. L’actuació de conciliació i altres formes de resolució 
de conflictes
1. La Sindicatura o Defensoria, en el marc del que estableix la legislació vigent, 

podrà proposar a l’administració local objecte de supervisió, als organismes que en 
depenen o a les persones que són objecte d’un procediment d’investigació i a les 
persones afectades, altres fórmules de conciliació o metodologies restauratives, que 
facilitin la resolució del procediment.

2. La intervenció de la Sindicatura o Defensoria en un conflicte per dur a terme 
funcions de conciliació o proposar processos restauratius, requerirà el consentiment 
previ de les parts implicades en el procediment.

3. En exercici de les funcions de conciliació o reparació, la Sindicatura o Defen-
soria es podrà reunir amb les parts implicades i facilitar espais de diàleg i d’escolta 
perquè les parts proposin la millor solució per al seu conflicte i puguin prendre una 
decisió al respecte lliurement.

Secció segona. Tramitació dels procediments

Article 24. Procediment de presentació de les queixes 
Les reclamacions o queixes podran presentar-se oralment, o per escrit físic o te-

lemàtic adreçat a la seu de la sindicatura local de greuges. En cas que es formuli una 
queixa oral, la persona interessada haurà de corroborar la transcripció d’aquesta. La 
sindicatura comptarà amb un portal de internet a través del qual es podrà fer tota la 
tramitació i seguiment de queixes i la notificació de resolucions.

En qualsevol cas haurà de constar la identificació i el domicili de les persones 
interessades. Tot escrit en format físic o electrònic serà registrat i s’admetrà a trà-
mit si consten les dades identificadores necessàries i reuneix els requisits formals 
establerts.

Article 25. Fases del procediment general de presentació de les queixes
El procediment d’atenció a les queixes o demandes d’intervenció de la Sindica-

tura o Defensoria es tramitarà a partir de sol·licitud per escrit o constància en acta 
de compareixença, segons estableix l’article anterior, i seguirà les següents fases: 

– Admissió a tràmit, que pot anar condicionada a un requeriment de concreció 
o millora de la formulació presentada. S’haurà d’admetre o no en el termini de deu 
dies des de l’enregistrament d’entrada.

– Investigació dels fets exposats, que pot incloure petició d’expedients o d’infor-
mes als òrgans municipals qüestionats.

– Pronunciament per resolució expressa de la sindicatura sobre els resultats de 
la instrucció, amb declaració d’existència o no existència de greuge i amb possible 
emissió de recomanacions a l’administració i a les persones interessades per a una 
solució justa del problema analitzat. Aquest pronunciament es farà com a màxim 
tres mesos després de tenir la resposta municipal.

– Les resolucions poden incloure consideracions diverses com ara recomana-
cions, suggeriments, advertències o recordatori de deures legals.

– Notificació a les parts interessades.
– Publicació a la web de la sindicatura, si en disposa, o a la de l’ajuntament amb 

reserva de les dades de les persones físiques.

Article 26. Admissió a tràmit de les queixes
1. S’acceptaran totes les queixes que es presentin a excepció de: 
– Les queixes anònimes 
– Les que no invoquin un dret o un interès legítims personal o general



BOPC 457
19 de desembre de 2022

3.01.02. Proposicions de llei 81 

– Les que no es refereixin a l’àmbit de competències de la Sindicatura o Defen-
soria 

– Aquelles en què s’adverteixi mala fe, ús abusiu del procediment, falta de fona-
ment, manca de respecte a persones o institucions o inexistència de pretensió lògica

– Les que s’haurien de tramitar prèviament per expedients administratiu reglats, 
llevat de casos d’urgència o interès general

– Aquelles sobre matèries en les quals s’hagi dictat sentència ferma
2. Tot i haver de rebutjar les queixes anònimes, la Sindicatura o Defensoria pot 

procedir a l’apertura d’una actuació d’ofici, fent abstracció de la persona originària-
ment interessada, si aporten alguna informació versemblant i de transcendència per 
a la seguretat de les persones, els bens o l’interès col·lectiu.

3. No es poden admetre queixes ni sol·licituds d’actuació d’ofici si ha transcorre-
gut més d’un any des dels actes que les motiven, llevat que els efectes siguin actius 
i les responsabilitats no hagin prescrit.

Article 27. Manca d’actuació prèvia davant les administracions 
Abans de presentar queixa per una actuació o omissió municipal, cal que la per-

sona interessada s’hagi dirigit a l’ajuntament en demanda de solució o aquest tingui 
coneixement del motiu de la queixa.

La sindicatura, en rebre una queixa que no hagi estat adreçada prèviament a l’ad-
ministració competent, ha de demanar a la persona interessada que formuli la peti-
ció davant l’administració i deixarà en suspens la tramitació. Si en el termini de tres 
mesos des de la formulació l’òrgan afectat no ha donat resposta, es donarà continuï-
tat a la tramitació de la queixa. Tot i això, si la sindicatura percep que la situació ob-
jecte de queixa és urgent o considera que no és necessària o procedent la reclamació 
prèvia a l’administració, podrà traslladar la queixa a l’òrgan competent incorporant 
la justificació de la seva decisió.

Article 28. Registre i admissió a tràmit de les queixes
1. La Sindicatura o Defensoria ha de registrar les queixes, acusar-ne la recepció, 

acordar-ne l’admissió o inadmissió a tràmit i comunicar a les persones interessades 
la decisió presa. En cas d’inadmissió d’una petició formalitzada, la resolució ha d’és-
ser motivada per escrit i notificada.

2. L’administració municipal ha de vetllar per l’organització i seguretat d’arxius i 
registres físics i informàtics d’expedients de la sindicatura, tot garantint la confiden-
cialitat de les dades vers tercers i vers la pròpia administració municipal.

Article 29. Instrucció de l’expedient i abast i límits de la supervisió
1. La supervisió per part de la sindicatura no haurà d’esperar la resolució de l’ex-

pedient administratiu qüestionat quan s’invoqui urgència peremptòria o indefensió, 
si concorren indicis de bon dret en el reclamant o ha transcorregut el termini legal 
de resolució administrativa.

2. No poden ser objecte de supervisió les actuacions administratives no emanats 
de l’administració municipal ni les que afectin al nomenament de càrrecs del govern 
o funcionariat municipals.

3. La sindicatura pot suspendre la tramitació d’un procediment d’investigació si 
pren coneixement de l’admissió a tràmit d’una demanda o un recurs o de l’exercici 
de qualsevol altra acció davant els jutjats o els tribunals amb relació als actes que 
són objecte de la investigació, i ha de suspendre en tot cas el procediment si el pro-
cés judicial queda vist per a sentència.

4. Per a l’anàlisi de les queixes presentades, així com les actuacions d’ofici, la 
sindicatura té plena capacitat supervisora i investigadora. Es reconeix a la institució 
la llibertat d’accés a tots els serveis i equipaments, arxius i informació que dispo-
si l’administració local, amb el deure de confidencialitat quan correspongui; així 
mateix, en el compliment d’aquesta funció podrà accedir en interès de les persones 
afectades als expedients administratius en curs i, per interès general, també als tan-
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cats. Si el síndic o la síndica així ho demana, haurà de comptar amb la col·laboració 
del personal municipal.

5. En cas que se sol·liciti accés a un expedient o informe dels departaments, or-
ganismes o dependències administratives, aquesta sol·licitud s’haurà de d’atendre en 
els terminis demanats per la sindicatura i, en tot cas, abans de trenta dies naturals.

Article 30. Col·laboració administrativa en la supervisió 
1. La col·laboració per a la supervisió de l’actuació municipal en el tràmit d’expe-

dients de queixa serà demanada per la sindicatura a l’òrgan interessat i simultània-
ment ho comunicarà a l’alcaldia.

2. L’administració municipal i tots els organismes, instituts i empreses depen-
dents del municipi o administracions supramunicipals amb actuacions al municipi 
auxiliaran a la sindicatura amb caràcter obligatori, preferent i urgent. La investiga-
ció promoguda s’ha de considerar un exercici de transparència en favor de la qualitat 
democràtica i d’eficiència de les actuacions administratives.

3. La Sindicatura o Defensoria informarà l’alcaldia i el plenari tant de les defi-
ciències com de les bones praxis professionals comprovades en el decurs de les col·-
laboracions demanades.

4. Totes les resolucions de la sindicatura i els posicionaments correlatius muni-
cipals seran divulgades a través de la web municipal i, si són d’interès general, es 
comunicaran a través del serveis de premsa.

5. La sindicatura posarà en coneixement de l’alcaldia la manca injustificada de 
col·laboració de persones o departaments, per si fos constitutiva d’infracció.

6. Si en el desenvolupament de les seves funcions observa que l’actuació del per-
sonal municipal podria constituir infracció disciplinària o conducta delictiva, el o 
la titular de la sindicatura ho comunicarà a l’òrgan competent per què prengui les 
mesures que estimi oportunes.

Article 31. Contingut de les resolucions de la Sindicatura Local 
de Greuges 
1. Les resolucions de la sindicatura sobre els greuges denunciats són dictàmens 

valoratius de l’ajustament de les actuacions administratives, expresses o tàcites, a la 
normativa aplicable i a la praxi de bona administració i hauran d’impulsar la revisió 
d’ofici dels actes si així és recomana en la resolució.

2. Quan la persona titular de la sindicatura estimi la reclamació ho comunicarà 
a l’autoritat municipal competent perquè es pronunciï sobre la possibilitat d’atendre 
la petició de la persona agreujada mitjançant l’impuls dels procediments de revisió 
procedents, fins i tot els necessaris per a l’adopció d’una norma de caràcter general. 
L’autoritat municipal s’haurà de dirigir a la sindicatura i a la part interessada rebut-
jant o acceptant raonadament la recomanació en el termini màxim d’un mes.

Article 32. Participació en els òrgans municipals
El o la titular de la Sindicatura o Defensoria podrà prendre part en els consells 

consultius i de participació que hi ha o que hi puguin haver al municipi i podrà pre-
sentar-hi, si s’escau, informes propis. La participació en aquest àmbits serà amb veu 
però sense vot.

Article 33. Presentació d’informes i recomanacions 
La persona titular de la sindicatura només ha de retre comptes de les seves actua-

cions al Plenari del consistori. Podrà sol·licitar la seva compareixença davant aquest 
òrgan municipal, a iniciativa pròpia, sempre que ho consideri convenient per a la 
bona marxa de la institució i, en tot cas, haurà de fer-ho anualment per tal de pre-
sentar públicament al Plenari un informe de les actuacions portades a terme durant 
l’any anterior. Aquest informe es publicarà a la web municipal.

– L’Informe contindrà com a mínim: 
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– El nombre de persones que s’han adreçat a la Sindicatura o Defensoria en 
l’exercici vençut, els motius de la seva compareixença i l’activitat endegada.

– La relació d’actuacions d’ofici.
– El nombre i la matèria de les reclamacions en queixa formulades i l’estat de 

tramitació de totes elles, incloent-hi els expedients pendents d’exercicis anteriors.
– La relació d’expedients resolts en l’exercici amb síntesi del seu resultat.
– La relació de recomanacions i advertiments emesos i notificats al govern mu-

nicipal, amb els corresponents pronunciament finals dels regidors o les regidores 
competents al respecte.

– Si s’escau i és necessari, el síndic o la síndica donarà a conèixer, en un capítol 
apart, els casos, serveis i àrees municipals que no col·laborin amb la seva actuació, 
puguin obstaculitzar les seves investigacions, no facilitin la informació que se’ls 
hagi demanat o aquesta es lliuri amb retards injustificables.

Les declaracions de la sindicatura com a resultat de la resolució de les queixes 
i les recomanacions, de les actuacions d’ofici i de les actuacions de mediació, con-
ciliació o altres fórmules de resolució de conflictes, seran lliurades a l’alcaldia, les 
regidories de l’ajuntament, i als òrgans de gestió municipal afectats.

La persona titular de la sindicatura podrà participar també a les Comissions del 
Ple Municipal, per informar sobre actuacions d’ofici o sobre problemàtiques de greu 
o gran repercussió.

Capítol 3. Funcionament, finançament i requeriments de les defensories 
o sindicatures

Article 34. Oficines
Els ajuntaments facilitaran l’espai adient per a despatx de la persona titular, i en 

el seu cas adjunta, de la sindicatura local de greuges.
També han de facilitar un espai per a l’oficina de suport, si aquesta és municipal.
Si és compartida, mancomunadament, amb altres municipis, l’oficina estarà al 

municipi que acordin els ajuntaments afectats.
En tot cas, l’oficina de suport estarà dotada de l’equipament mobiliari i d’ofimàti-

ca habitual en l’administració pública. Disposarà del programari informàtic adequat 
per la gestió dels expedients i l’atenció a la ciutadania, així com la formació perma-
nent necessària per assegurar l’actualització i l’ampliació de coneixements teòrics i 
pràctics i el millorament de les competències i habilitats del personal professional de 
les sindicatures. En cada exercici hi haurà un programa específic d’actualització de 
coneixements en matèries especifiques per a Sindicatures, en Drets Humans i totes 
les formacions necessàries pel bon funcionament de l’oficina.

Article 35. Pressupost
Els ajuntaments proveiran un pressupost autònom que permetrà fer front a les 

despeses de les sindicatures més enllà del funcionament ordinari.

Article 36. Registre de documents, arxiu d’expedients i protecció 
de dades
1. La Sindicatura o Defensoria de cada municipi enregistrarà l’entrada de docu-

ments de forma autònoma i diferenciada del registre general de l’ajuntament.
2. Les oficines mancomunades de sindicatures digitalitzaran els escrits de les 

queixes i sol·licituds rebudes, mantenint la separació absoluta de documentació de 
cada municipi i d’expedients informatitzats.

3. Les sindicatures i les oficines mancomunades, i totes les entitats implicades 
en el seu cas, asseguraran que el funcionament d’intercanvi d’informació entre les 
Sindicatures o Defensories i el Síndic o la Síndica de Greuges de Catalunya i el De-
fensor o la Defensora del Pueblo es realitza amb normalitat i fluïdesa.
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Article 37. Relacions externes de les sindicatures o defensories
Les sindicatures, en l’exercici de les seves funcions, podran: 
– Relacionar-se directament amb qualsevol òrgan de govern o d’administració 

pública i entitats privades d’iniciativa social o empreses proveïdores de serveis pú-
blics, a efectes de coneixement i, si és el cas, de supervisió. Si les relacions compor-
ten despeses caldrà gestionar-les i justificar-les per les vies ordinàries de la despesa 
municipal.

– Coordinar amb altres sindicatures i defensories i promoure l’establiment de 
protocols d’intervenció conjunta i col·laboració amb el Síndic o Sindica de Greuges 
de Catalunya i el Defensor o la Defensora del Pueblo.

– Cooperar –sens perjudici de la pròpia independència– amb altres institucions 
públiques i privades en activitats d’interès general i en actes de promoció i garantia 
dels drets fonamentals i les llibertats públiques.

– Formalitzar, directament o a través del ens de coordinació entre elles, convenis 
de cooperació amb col·legis professionals, universitats i altres institucions acadèmi-
ques i d’investigació. També podran participar en accions formatives actives i passi-
ves alienes, a banda de les organitzades pel propi ajuntament.

Article 38. Informació a la ciutadania i divulgació de la funció i figura de 
la Sindicatura Local de Greuges.
Per tal de garantir que cap persona se senti en indefensió, el consistori ha d’es-

tablir un sistema permanent informatiu i de comunicació externa, a través de les 
oficines d’atenció a la ciutadania, dels centres cívics i de la web municipal, sobre 
la possibilitat de dirigir-se a la Sindicatura o Defensoria per obtenir assessorament 
independent i, si és el cas, per presentar una reclamació pel funcionament dels ser-
veis públics municipals. A més en tots els comunicats i respostes del ajuntament hi 
constarà que el ciutadà te dret a recorre a la Sindicatura o Defensoria.

Les resolucions dels ajuntaments que afectin persones amb un interès directe i 
legítim hauran de fer constar, de forma expressa, el dret de qualsevol part interessa-
da a presentar queixa davant la sindicatura en cas de disconformitat.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari
1. El govern de la Generalitat ha d’aprovar, en el termini d’un any des de la publi-

cació d’aquesta llei, el Reglament d’aplicació del capítol tercer sobre l’organització 
territorial i el finançament de les sindicatures locals, previ dictamen favorable del 
Consell de Governs Locals.

2. Cada ajuntament regularà, en el respectiu Reglament Orgànic Municipal, els 
aspectes d’aquesta llei relatius a l’elecció, investidura, incompatibilitats, retribució, i 
procediments d’atenció a la ciutadania i circuits administratius de coordinació amb 
la sindicatura.

Disposició addicional. Aplicació supletòria a Barcelona
Aquesta llei podrà ser d’aplicació supletòria a la Sindicatura de Greuges de 

l’Ajuntament de Barcelona en els aspectes no contemplats a la Llei 18/2014, de la 
Carta Municipal de Barcelona, o als seus reglaments orgànics.

Disposició derogatòria
Amb l’entrada en vigor d’aquesta llei quedaran derogats l’apartat c) del paràgraf 

1 de l’article 48, i l’article 59 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i qualsevol altre 
disposició que s’oposi al que estableix la present llei.
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Disposició final segona. Impacte pressupostari 
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

recs als Pressupostos de la Generalitat, o una disminució dels ingressos, produiran 
efectes a partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor de la llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
Aícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Co-
lomer, GP ECP; portaveus

Proposició de llei d’adopció de mesures urgents enfront la 
inactivitat de la propietat en cas d’ocupació il·legal d’habitatges 
amb alteració de la convivència veïnal
202-00056/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 78819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

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

nya, Marta Madrenas i Mir, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei sobre l’adopció de mesures enfront la inactivitat de 
la propietat en cas d’ocupació il·legal d’habitatges amb alteració de la 
convivència veïnal

Exposició de motius
El Codi civil de Catalunya, en el seu article 541-1 estableix que la propietat ad-

quirida legalment atorga als titulars el dret a usar de forma plena els béns que en 
constitueixen l’objecte i a gaudir-ne i disposar-ne. Per altra banda, l’article 541-2 del 
mateix cos legal, especifica que les facultats que atorga el dret de propietat s’exercei-
xen, d’acord amb llur funció social, dins dels límits i amb les restriccions establertes 
per les lleis. Esdevé legitimat, per tant, el poder legislatiu, per crear i determinar lí-
mits i restriccions al domini sempre que responguin a la utilitat social dels béns. En 
aquest mateix sentit s’hi ha pronunciat reiterada jurisprudència.

Per altra banda, i a més del que contempla el Codi Civil de Catalunya, la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, faculta al legislatiu a establir 
mesures o mecanismes que puguin donar resposta a problemàtiques diverses com 
la que es produeix quan les persones jurídiques grans tenidores permeten l’ocupa-
ció sense títol habilitant d’una finca de la seva propietat, i aquest ús incorrecte de 
l’immoble genera una alteració de la convivència, de l’ordre públic, o posa en perill 
la seguretat o la integritat de l’immoble, i no n’exerciten l’acció per la seva desocu-
pació.

En la major part dels casos, aquesta problemàtica es produeix quan la titularitat 
de la propietat pertany a persones jurídiques grans tenidores que es desentenen so-
vint de les seves obligacions vers l’immoble i vers la convivència amb el veïnat. No 
actuar davant situacions que generen alteració de la convivència, desordres públics, 
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o fins i tot, permetre que l’immoble s’usi per fets delictius, contravé la funció social 
de l’habitatge, i suposa, a més, l’incompliment dels deures de la propietat.

Davant la negligència en la seva responsabilitat que suposa la inacció de la pro-
pietat en front aquestes situacions conflictives, cal establir els mecanismes que per-
metin als Ajuntaments i a les comunitats de propietaris actuar per restablir la con-
vivència, sempre i quan la propietat sigui una persona jurídica considerada gran 
tenidor per la legislació catalana en vigor (actualment definició establerta en la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica).

A més, tan si l’acció de desallotjament ha estat promoguda per l’ajuntament, com 
si ho ha estat per la comunitat de propietaris on s’ubica l’immoble, l’Ajuntament es-
tarà facultat a adquirir temporalment l’ús de l’habitatge per destinar-lo a polítiques 
públiques d’habitatge social.

S’estableix, per tant, un procediment que s’haurà d’iniciar amb un requeriment 
previ a la propietat de la finca, per tal què iniciï el desallotjament en els casos d’alte-
ració de la convivència o desordres públics. La propietat tindrà un termini màxim de 
30 dies naturals per, o bé acreditar documentalment que l’ocupant de l’immoble té 
títol habilitant per ocupar-lo, o bé acreditar documentalment l’exercici de l’acció de 
desallotjament. Transcorregut aquest termini sense que el propietari hagi donat com-
pliment al requeriment en un sentit o altre, l’Ajuntament esdevindrà legitimat per a 
exercitar les accions de desocupació o desallotjament, en substitució de la propietat.

L’administració podrà imposar qualsevol de les sancions ja establertes a la Llei 
d’habitatge de Catalunya, i a més, i com a nova capacitat, podrà adquirir tempo-
ralment l’ús de l’habitatge, per tal de destinar-lo a polítiques públiques d’habitatge 
social.

Per tot l’anterior, es proposen les següents modificacions legislatives: 

Proposició de llei

Article 1. Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret 
a  l’habitatge
1. Es modifica l’article 5, sobre el compliment de la funció social, apartat 2, al 

qual s’afegeix una lletra g): 
Article 5. Compliment de la funció social
[...]
2. Hi ha incompliment de la funció social de la propietat d’un habitatge o un edi-

fici d’habitatges en el supòsit que: 
[...]
g) Quan els propietaris, persones jurídiques grans tenidors, no iniciïn les ac-

cions de desallotjament requerides per l’administració competent o la comunitat de 
propietaris, i l’habitatge es trobi ocupat sense títol habilitant i d’aquesta situació se 
n’hagi derivat una alteració de la convivència, de l’ordre públic, o posi en perill la 
seguretat o la integritat de l’immoble.

2. Es modifica l’article 41, sobre la detecció d’utilitzacions i situacions anòmales 
dels habitatges, apartat 1, al qual s’afegeix una lletra c): 

Article 41. Detecció d’utilitzacions i situacions anòmales dels habitatges
1. Són utilitzacions anòmales d’un habitatge o d’un edifici d’habitatges: 
[...]
c) L’ocupació sense títol habilitant en supòsits que alterin la convivència o l’ordre 

públic, o posi en perill la seguretat o la integritat de l’immoble.

3. S’introdueix un nou article 44 bis, que queda redactat en els termes següents: 
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Article 44 bis. Accions per actuar davant d’ocupacions sense títol habilitant en 
supòsits d’alteració de la convivència o de l’ordre públic o que posin en perill la se-
guretat o la integritat de l’immoble.

1. En els supòsits d’ocupació d’un immoble sense títol habilitant, la propietat, si 
és persona jurídica gran tenidor, està obligada a exercitar les accions necessàries 
per a desallotjar-lo quan d’aquesta situació se n’hagi derivat una alteració de la con-
vivència, de l’ordre públic, o posi en perill la seguretat o la integritat de l’immoble.

2. En el cas que es produeixi el supòsit descrit en el punt anterior i la propietat 
no exerciti les accions necessàries per al desallotjament, l’Ajuntament del municipi 
on s’ubiqui l’immoble, com a administració competent, podrà instar a la propietat el 
compliment de la seva obligació.

L’ajuntament requerirà a la propietat, per tal que en un termini màxim de cinc 
dies naturals, acrediti documentalment l’existència de títol d’ocupació habilitant si 
s’escau; exigint en el mateix requeriment, que en un termini màxim de 30 dies natu-
rals acrediti documentalment el compliment de l’obligació d’exercici de les corres-
ponents accions de desallotjament.

3. Si en el termini de trenta dies naturals a comptar des de la recepció del re-
queriment, o publicació en el tauler d’anuncis municipal, la propietat no ha acredi-
tat documentalment que l’ocupant de l’immoble té títol habilitant per ocupar-lo, ni 
ha acreditat documentalment haver exercitat les accions judicials corresponents pel 
desallotjament, l’Ajuntament, com a administració competent, esdevindrà legitimada 
per a substituir-la en el seu exercici i obtenir el desallotjament de l’immoble ocupat.

4. L’ajuntament, que actuï en substitució de la propietat, tindrà dret al reembos-
sament íntegre dels costos derivats del procediment, sens perjudici de la imposició 
de les sancions que resultin procedents.

4. Es modifica l’article 118, sobre la quantia de les sancions, apartat 7, que queda 
redactat en els termes següents: 

Article 118. Quantia de les sancions
[...]
7. Les multes fixades per aquest article es condonen fins al 80% de l’import cor-

responent en el cas que els infractors hagin reparat la infracció objecte de la reso-
lució sancionadora. En el supòsit de la infracció regulada per l’article 124.1.k), els 
ajuntaments podran adquirir temporalment l’ús de l’habitatge durant un termini de 
set anys. L’administració l’haurà de destinar a polítiques públiques de lloguer social, 
i podrà rescabalar-se amb les rendes que percebi del deute originat per l’exercici ju-
dicial de les accions corresponents i de les despeses derivades d’adequar l’habitatge 
a la normativa d’habitabilitat. Podrà, a més, destinar-les al cobrament de les san-
cions imposades.

Els ajuntaments també podran adquirir temporalment per un termini de set anys 
l’ús dels habitatges que hagin estat desocupats a instancies de les comunitats de 
propietaris, tal i com ve regulat en l’article 553-40 bis del Codi Civil de Catalunya.

5. Es modifica l’article 124, sobre les infraccions greus, apartat 1, en el qual 
s’afegeix una lletra k): 

Article 124. Infraccions greus
1. Són infraccions greus en matèria de qualitat del parc immobiliari: 
[...]
k) Incomplir el requeriment de l’administració competent en el supòsit de l’arti-

cle 44 bis en el termini establert.

Article 2. Modificació de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
1. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 553-40, que queden redactats en 

els termes següents: 
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Article 553-40. Prohibicions i restriccions d’ús dels elements privatius i comuns
1. Els propietaris i els ocupants, amb títol o sense, no poden fer en els elements 

privatius, ni en la resta de l’immoble, activitats o actes contraris a la convivència 
normal en la comunitat o que malmetin o facin perillar l’immoble. Tampoc no po-
den dur a terme les activitats que els estatuts, la normativa urbanística o la llei ex-
clouen o prohibeixen de manera expressa.

2. La presidència de la comunitat, si es fan les activitats o els actes a què fa refe-
rència l’apartat 1, per iniciativa pròpia o a petició d’una quarta part dels propietaris, 
ha de requerir fefaentment a qui les faci que deixi de fer-les. Si la persona requerida 
persisteix en la seva activitat, la junta de propietaris pot exercir contra els propieta-
ris i els ocupants de l’element privatiu l’acció per a fer-la cessar, que s’ha de tramitar 
d’acord amb les normes processals corresponents. Una vegada presentada la deman-
da, que s’ha d’acompanyar amb el requeriment i el certificat de l’acord de la junta 
de propietaris, l’autoritat judicial ha d’adoptar les mesures cautelars que consideri 
convenients, entre les quals, la cessació immediata de l’activitat prohibida.

Quan l’actuació contrària a la convivència o que malmeti o faci perillar l’immo-
ble es realitzi per qui ocupa l’element privatiu il·legítimament i sense la voluntat del 
propietari, la junta de propietaris pot exercitar l’acció exclusivament contra l’ocupant 
infractor, o els ignorants ocupants, si no coneix la seva identificació, sense necessitat 
de requeriment previ, i obtenir el desallotjament de l’element ocupat.

2. S’afegeix un article 553-40 bis, que queda redactat en els termes següents: 
Article 553-40 bis. Dret per actuar davant situacions d’alteració de la convivèn-

cia o de l’ordre públic o que posin en perill la seguretat o la integritat de l’immoble.
1. En els supòsits d’ocupació de l’habitatge sense títol habilitant, la propietat, si 

és persona jurídica gran tenidora, està obligada a exercir les accions necessàries per 
a desallotjar-lo quan d’aquesta situació se n’hagi derivat una alteració greu de la con-
vivència, de l’ordre públic o posi en perill la seguretat o la integritat de l’immoble.

2. Les comunitats de propietaris, podran requerir a la propietat el compliment 
de l’obligació establerta per l’apartat 1. Per fer-ho, la junta de propietaris, haurà de 
requerir fefaentment a la propietat el compliment de l’obligació establerta per l’apar-
tat 1. La publicació del requeriment en el tauló d’anuncis de la comunitat, produeix 
l’efecte de notificació efectiva quan la personal no ha reeixit.

3. Si en el termini de trenta dies naturals a comptar des de la recepció del re-
queriment, o de la publicació en el tauló d’anuncis en el seu cas, la propietat no ha 
acreditat a la comunitat de propietaris l’inici de l’acció judicial corresponent aquesta 
estarà legitimada per a substituir-la en el seu exercici i obtenir el desallotjament de 
l’habitatge ocupat.

4. L’acció de desallotjament i l’adopció de les mesures cautelars, s’han de tra-
mitar d’acord amb les normes processals corresponents. Una vegada presentada la 
demanda, que s’ha d’acompanyar amb el requeriment i el certificat de l’acord de la 
junta de propietaris, l’autoritat judicial ha d’adoptar les mesures cautelars que consi-
deri convenients, entre les quals, la desocupació immediata de l’habitatge.

5. La comunitat de propietaris, que ha actuat en substitució de la propietat té dret 
al reembossament íntegre dels costos derivats del procediment.

Disposició final primera. Habilitació pressupostària
Els preceptes que comporten la realització de despesa amb càrrec als Pressupos-

tos de la Generalitat, produiran efecte al partir del primer dia de l’entrada en vigor 
de la Llei de Pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament 
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
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Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Ge-

neralitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Marta Madrenas i Mir, diputada, GP JxCat

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. 78151; 78153; 78157; 78440; 78541; 78619 / Admissió a tràmit: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

Reg. 78151

A l’atenció de 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, lnhumans o Degradants format per diversos experts aliens 
a la institució. Dos dels seus membres han de ser proposat per “centres universitaris 
de recerca en matèria de drets humans”

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 la Universitat Pompeu Fa-
bra presenta la candidatura del professor Josep Joan Moreso, catedràtic de Filosofia 
del dret de la nostra Universitat, per formar part del Consell assessor del Síndic de 
Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, lnhumans 
o Degradants. A aquests efectes, i per tal que la seva candidatura sigui considerada, 
adjunto el currículum vitae de la professor Moreso.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment

Barcelona, 23 de novembre de 2022
Oriol Amat i Salas, rector de la Universitat Pompeu Fabra

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Reg. 78153

A l’atenció de 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, lnhumans o Degradants format per diversos experts aliens 
a la institució. Dos dels seus membres han de ser proposat per «centres universitaris 
de recerca en matèria de drets humans»

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 

Fascicle tercer
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ha la dels professionals abans esmentats, per la present la Universitat Pompeu Fabra 
presenta la candidatura de la professora Elena Larrauri per formar part del Consell 
assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o 
Penes Cruels, lnhumans o Degradants. A aquests efectes, i per tal que la seva can-
didatura sigui considerada, adjunto el currículum vitae de la professora Larrauri.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment

Barcelona, 23 de novembre de 2022
Oriol Amat i Salas, rector de la Universitat Pompeu Fabra

N. de la r.: El currículum de la candidata pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Reg. 78157

A l’atenció de 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 del Síndic de Greuges de Catalunya. Quatre dels seus membres han de 
ser nomenats “a proposta d’organitzacions no governamentals de defensa deis drets 
humans, especialment de les que treballen per la prevenció de la tortura”.

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 Assessor hi ha les que s’han de proposar per part d’organitza-
cions no governamentals, formulo la present candidatura, en tant que presidenta del 
Patronat de la Fundació Victor Grífols i Lucas, institució amb gairebé 25 anys de 
trajectòria, que té per missió la divulgació, docència i recerca de la bioetica mitjan-
çant el diàleg entre ciències i humanitats, incloent disciplines de diferents àrees de 
coneixement, entre elles el dret i tot el que implica el respecte als drets fonamentals 
de les persones. Atenent al seu grau d’expertesa i llarga trajectòria en els temes de 
bioètica i biodret, proposem a la Sra. Núria Terribas Sala, directora de la Fundació, 
com a candidata per a ser membre de l’esmentat Consell Assessor. A aquests efectes, 
adjuntem breu currículum vitae de la Sra. Terribas per tal que la seva candidatura 
sigui considerada.

Atentament,

Barcelona, 24 de novembre de 2022
Dra. Victoria Camps Cervera, presidenta del Patronat de la FVGiL

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Reg. 78440 

A la Mesa del Parlament
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, lnhumans 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 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 Assessor hi ha les que s’han de proposar per part dels col·le-
gis professionals de l’àmbit del Dret, en tant que president del Consell de Col·legis 
d’Advocats de Catalunya, adjunto l’acceptació a la presentació de la candidatura i 
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currículum vitae de l’Excma. Sra. Maria Pastor Santana, respecte de la que el Ple 
del Consell dels llustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, en la seva sessió de 28 
de novembre de 2022, va acordar presentar la seva candidatura, als efectes que sigui 
considerada per al càrrec.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Barcelona, a 30 de novembre de 2022
Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell de Col·legis d’Advocats de Ca-

talunya

N. de la r.: El currículum de la candidata pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Reg. 78541

A l’atenció de 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’al-
tres Tractes o Penes Cruels, lnhumans o Degradants format per diverses persones 
expertes alienes a la institució del Síndic de Greuges de Catalunya. Quatre dels seus 
membres han de ser nomenats «a proposta d’organitzacions no governamentals de 
defensa dels drets humans, especialment de les que treballen per la prevenció de la 
tortura».

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 Assessor hi ha les que s’han de proposar per part d’organitza-
cions no governamentals, en tant que Direcció de l’entitat IRÍDIA, associació sense 
ànim de lucre constituïda el 22 de setembre de 2015, especialitzada en la defensa de 
drets civils i polítics, amb especial dedicació a promoure l’eradicació del maltracta-
ment i la tortura, proposem la Doctora Aina Estarellas com a membre de l’esmentat 
Consell Assessor. A aquests efectes, adjuntem el currículum vitae de la Sra. Estare-
llas, metgessa forense de destacada trajectòria professional i des d’ahir presidenta de 
la nostra organització, per tal que la seva candidatura sigui considerada.

Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Barcelona, 1 de desembre de 2022
Anaïs Franquesa Griso, Andrés García Berrio

N. de la r.: El currículum de la candidata pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Reg. 78619

A la vicepresidenta primera del Parlament
H. vicepresidenta primera,
Tenint present el procediment que està en marxa per a la renovació dels 12 mem-

bres del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i 
d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants i que, en virtut de l’article 
77.3 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, dos dels mem-
bres han de ser a proposta de centres universitaris de recerca en matèria de drets hu-
mans, en la meva qualitat de rector de la Universitat de Barcelona, proposo la can-
didatura del Dr. Alejandro Forero Cuéllar, membre destacat de la nostra comunitat 
científica perquè sigui considerada a aquest efecte.

El Dr. Alejandro Forero és professor del Departament de Dret Penal i Criminolo-
gia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, i investigador de l’Obser-
vatori del Sistema Penal i els Drets Humans d’aquesta Universitat, reconegut també 
com a centre de recerca SGR per la Generalitat de Catalunya.
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S’adjunta un currículum abreujat del Dr. Forero, destacant els elements més re-
llevants en la seva qualitat d’expert en la matèria de la prevenció de la tortura, tant a 
Catalunya com en l’exterior, convençut que la seva presència en el Consell Assessor 
pot ser de gran valor en l’aposta d’aquesta Universitat per la transferència del conei-
xement i el servei públic.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Barcelona, 29 de novembre de 2022.
Joan Guardia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el respecte dels topònims catalans 
i aranesos en el Google Maps
250-00884/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2022 al 29.12.2022).
Finiment del termini: 30.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2022.

Proposta de resolució sobre la gestió del Pius Hospital, de Valls
250-00886/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2022 al 29.12.2022).
Finiment del termini: 30.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2022.

Proposta de resolució sobre el Dia Universal dels Infants
250-00887/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2022 al 29.12.2022).
Finiment del termini: 30.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2022.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública 
per a gent gran a Barberà del Vallès
250-00888/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2022 al 29.12.2022).
Finiment del termini: 30.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2022 al 29.12.2022).
Finiment del termini: 30.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2022 al 29.12.2022).
Finiment del termini: 30.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2022.



BOPC 457
19 de desembre de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 94

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2022 al 29.12.2022).
Finiment del termini: 30.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2022.

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats
250-00892/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2022 al 29.12.2022).
Finiment del termini: 30.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2022.

Proposta de resolució sobre un finançament just per als alumnes 
de les escoles de música
250-00893/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2022 al 29.12.2022).
Finiment del termini: 30.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2022.

Proposta de resolució sobre una transició energètica justa i de 
proximitat
250-00894/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2022 al 29.12.2022).
Finiment del termini: 30.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2022.

Proposta de resolució sobre la creació de la direcció general de la 
gent gran
250-00895/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2022 al 29.12.2022).
Finiment del termini: 30.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2022.

Proposta de resolució sobre la implantació del batxillerat esportiu 
a l’Institut La Valira, de la Seu d’Urgell
250-00896/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2022 al 29.12.2022).
Finiment del termini: 30.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2022.

Proposta de resolució sobre la interconnexió ferroviària d’alta 
velocitat transfronterera
250-00897/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.12.2022 al 29.12.2022).
Finiment del termini: 30.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2022.



BOPC 457
19 de desembre de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 96

Proposta de resolució sobre les urbanitzacions d’Argentona que no 
tenen serveis bàsics
250-00898/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 78156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Elena Díaz 

Torrevejano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució sobre unes urbanitzacions a Argentona, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya, actualment, hi ha aproximadament 700 urbanitzacions que no dis-

posen de serveis bàsics com poden ser el clavegueram, un correcte servei d’enllu-
menament, o de subministrament d’aigua, entre d’altres. Dues d’aquestes urbanitza-
cions són Can Raimí i Can Cabot al municipi d’Argentona. Urbanitzacions que van 
ser construïdes just abans d’entrar en democràcia com a conseqüència de l’afany es-
peculador de promotors i propietaris de sòl rústic, sense cap tipus de supervisió per 
part de l’Ajuntament de l’època.

Durant els anys 80, els veïns i veïnes treballen i desenvolupen un primer projecte 
d’urbanització, però aquest projecte no s’aconsegueix tirar endavant per la soledat 
i la feblesa de les diverses juntes i per la falta de recolzament de l’Ajuntament vers 
les associacions i els veïns.

Després de 50 anys de democràcia, i davant la falta de lideratge i actuacions de 
les institucions públiques a Argentona, més de 300 famílies viuen en una urbanit-
zació que no disposa d’un servei de primera necessitat com el clavegueram; malgrat 
els esforços i el treball realitzat per les associacions de veïns.

Hem de ser conscients, que aquestes organitzacions es troben en una situació 
d’indefensió, donat que després de tants anys de lluita, no tenen capacitat fiscal, ni 
múscul financer, ni arquitectes, enginyers o juristes per dur a terme actuacions molt 
complexes, fins i tot, per ajuntaments petits.

És per això que han de rebre el suport i els recursos necessaris per part de l’ad-
ministració pública per ajudar a resoldre una situació del tot injusta.

Malgrat aquests inconvenients, el veïnat i les associacions de les urbanitzacions 
de Can Raimí i Can Cabot han redactat un segon projecte d’urbanització pel qual 
necessiten el suport i els recursos existents a les diverses administracions.

La Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanís-
tics, promoguda per la Generalitat de Catalunya, hauria d’anar dotada d’unes línies 
pressupostàries destinades a donar múscul financer als Ajuntaments de Catalunya 
per donar suport a l’execució de les obres d’urbanització en aquestes urbanitzacions, 
però els darrers anys no ha estat dotada de pressupost.

Donat que a l’any 2022 es obligatori que aquestes urbanitzacions disposin 
d’aquests serveis essencials dins una societat europea moderna, considerem impres-
cindible poder dotar d’una partida d’ajudes per fer front a aquestes despeses d’exe-
cució de les obres d’urbanització pendents.

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. Habilitar una subvenció econòmica destinada a l’Ajuntament d’Argentona, per 

revertir als veïns i veïnes que han de fer front a les quotes d’urbanització, mitjançant 
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una partida pressupostària inclosa al pressupost de la Generalitat de Catalunya, per 
a sufragar les despeses derivades de les obres de millora de la urbanització.

2. Que l’Institut Català de Finances (ICF) de la Generalitat faciliti línies de crè-
dit per a beneficiar a les famílies afectades per fer front a les despeses derivades de 
les obres de millora de la urbanització.

3. Fer de mediador amb les companyies subministradores de serveis per a arribar 
als acords necessaris per fer front a les «separates» del projecte relacionats amb el 
serveis bàsics de la urbanització: aigua, clavegueram i llum.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Elena Díaz Torreve-

jano, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la supressió d’ajuts, subvencions 
i contractes amb Acció Cultural del País Valencià
250-00899/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 78171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la supresión de ayudas, sub-
venciones y contratos con la entidad Acció Cultural del País Valencià, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pancatalanismo es una ideología política que defiende el carácter de nación 

del conjunto de los regiones, provincias y territorios que, bajo una aparente lengua 
común, aspira a la constitución de un estado independiente del resto de España, con 
el nombre de países catalanes. Mediante la presión política, mediática y social, el 
separatismo catalán pretende avanzar en sus afanes rupturistas mediante una estra-
tegia expansiva buscando, especialmente, una coartada en otras zonas de España.

Acció Cultural del País Valencià es una de esas entidades pancatalanistas alinea-
das con los objetivos del separatismo. Esta asociación, creada en el año 1971, tiene 
entre sus objetivos «la promoción de la lengua y la cultura propias del País Valen-
ciano, así como de la conciencia civil que se deriva de ella». Entre sus fundadores 
está Joan Fuster, personaje clave del separatismo valenciano contemporáneo y con-
siderado uno de los artífices del concepto «Países Catalanes». Entre las actividades 
que lleva a cabo la asociación está la de impartir clases de lengua catalana, impulsar 
campañas de defensa del requisito lingüístico para la administración pública, la con-
vocatoria de movilizaciones ciudadanas, y configurar una red de repetidores para 
que TV3 y Catalunya Radio se pudieran ver y oír en territorio valenciano.

La Base de Datos Nacional de Subvenciones constata cómo Acció Cultural del 
País Valencià recibió entre los años 2018 y 2022 un total de 5.192.202,45 euros con-
cedidos por el Departamento de Presidencia y por la Oficina de Apoyo a la Inicia-
tiva Cultural. Entre las subvenciones llama especialmente la atención la convocato-
ria destinada para financiar la cuota anual del préstamo hipotecario derivado de la 
compra del edificio «El Siglo». Tan solo en esta partida, en el pago de la hipoteca 
correspondiente a la compra del Edificio «El Siglo», ubicado en la Comunidad Va-
lenciana, la Generalitat ha destinado más de tres millones de euros.
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En el espacio de «Transparencia» de la entidad se omite cómo la Generalitat de 
Catalunya financió la cuota anual del préstamo hipotecario derivado de la compra 
del edificio «El Siglo», correspondiente al año 2018, por un importe de 654.582,16 €.

Asimismo, con fecha 8 de marzo de 2022 se le adjudicó 9.075,00 € a la enti-
dad en concepto de «Presentación Proyecto Aina.Cat en Octubre Centro de Cultura 
Contemporánea de Valencia» por parte del Departamento de la Vicepresidencia y 
de Políticas Digitales y Territorio.

Con todo, Acció Cultural del País Valencià además de promover el separatismo y 
hacer uso de la cultura como herramienta ideológica, recibe subvenciones y ayudas 
en un momento de convulsa crisis social, económica y energética. Ahora más que 
nunca, urge hacer un uso responsable, austero y racional del dinero público; y todo 
ello pasa por poner fin a subvenciones y ayudas a entidades como Acció Cultural 
del País Valencià.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Único: Suprimir cualquier ayuda con fondos públicos, contrato público o consig-

na presupuestaria que tenga como destinataria la entidad «Acció Cultural del País 
Valencià».

Palacio del Parlamento, 29 de noviembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre el garantiment en el sistema de sanitat 
pública del tractament de la salut bucodental en el període de 
recanvi dentari
250-00900/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 78172 i 78208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

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

María Elisa García Fuster, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución para garantizar desde el Sistema de Sanidad 
Público (SNS) el tratamiento sobre la salud bucodental en el período de recambio 
dentario, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En los últimos años, el Departamento de Salud ha priorizado cuestiones ajenas 

a la salud frente a aquellas que afectan al bienestar de la sociedad o a los más vul-
nerables. Así, vemos como las legislaciones promulgadas por los distintos gobier-
nos han antepuesto políticas sanitarias orientadas a cubrir un programa ideológico, 
como son, los cambios de sexo, el aborto y la eutanasia, en lugar de las políticas que 
mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, como es la salud buco-denal.

La salud buco-dental, se define por la FDI World Dental Federation cómo «po-
lifacética e incluye, entre otros aspectos, la capacidad de hablar, sonreír, oler, sa-
borear, tocar, masticar, tragar y transmitir una serie de emociones a través de las 
expresiones faciales con confianza y sin dolor, incomodidad ni enfermedad del com-
plejo craneofacial». Si bien, la salud bucodental ha sido reconocida durante décadas 
como un componente esencial de la salud y el bienestar general de las personas, la 
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gran mayoría de las afecciones bucodentales pueden tratarse perfectamente bajo la 
atención odontológica adecuada.

En el año 2020, la Organización Colegial de Dentistas de España declaró que 
nuestro país es el cuarto de la Unión Europea con menor tasa de visitas periódicas 
al dentista. A su vez, el Consejo General de Dentistas aseguraba que los niños en 
edad temprana no se veían atendidos lo suficiente con prestaciones odontológicas.

Las conclusiones a las que llegó el estudio «La Salud Bucodental en España 
2020», remarcaban que existe una previsión ascendente para los próximos 10 años 
con un importante aumento de la demanda de cuidados dentales en la población más 
joven (de 0 a 12 años). Esto es, los niños con dentición temporal se perfilan como 
uno de los grandes grupos donde aumentará la necesidad de tratamientos dentales 
en el futuro.

Por otra parte, otro estudio realizado en el 2015, bajo el título de «Encuesta de 
salud oral en España de 2015», reflejaba una propensión a las caries activas de los 
niños de 12 años con menor nivel socioeconómico es del 17,9%, frente al 8,9% de 
los niños de mayor nivel socioeconómico.

El Consejo General de Dentistas, justifica tal diferencia en el coste que supone 
este servicio y apunta a que probablemente es un factor disuasorio para la sociedad 
española, ya que la mayor parte de los tratamientos dentales tienen un coste que 
resulta prácticamente inasumibles para las economías familiares, en especial para 
las familias numerosas. Y es que, el gasto medio estimado para para una familia 
en salud bucodental es de 400 euros anuales por cada uno de sus miembros, y ello 
asumiendo que no existan problemas sobreañadidos y que se realice una higiene 
oral correcta.

El 24 de octubre del 2020 entró en vigor la Ley 12/2020, de 13 de octubre, de 
la atención pública de la salud bucodental, donde se prevé «l»a regulación de todas 
las actividades relacionadas con la salud bucodental, para prevenir las enfermeda-
des bucodentales, proteger y promover la salud bucodental, garantizar la seguridad 
y la calidad de la atención de la salud bucodental y organizar y promover el acceso 
equitativo, tanto territorial como social, a los servicios de atención de la salud bu-
codental del sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, a fin de 
incorporar progresivamente todas las prestaciones asistenciales básicas de la salud 
bucodental a la cartera pública de servicios.

Esta ley propone que los servicios de odontología sean gratuitos para aquellos 
menores de 14 años, las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social 
y las que tienen algún tipo de diversidad funcional. Por otra parte, incluye a los me-
nores tutelados, así como, a los beneficiarios de renta básica de ciudadanía indepen-
dientemente de la situación administrativa de ambos colectivos.

Esta ley fue recurrida por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
Cataluña que la tachaban de engañosa y poco rigurosa y con un claro fin electoralista.

En cualquier caso, la ley no ha sido desplegada de manera eficaz ni eficiente en 
cuestiones básicas como la atención gratuita a los niños antes del recambio de den-
tición debido, y ello en gran medida a causa de la falta de odontólogos contratados 
por la administración pública. Los datos apuntan a que de los 5.937 odontólogos y 
estomatólogos registrados por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cata-
luña, apenas 300 ejercen en el sistema sanitario público catalán, según los últimos 
datos recogidos por el IDESCAT. Esto se traduce en largas listas de espera que en 
la mayoría de los casos superan hasta los cinco meses.

La razón subyace en la negativa de muchos odontólogos a formar parte del Sis-
tema Catalán de Salud, debido tanto a las condiciones laborales, que implica una 
sobrecarga asistencial inasumible, como a las condiciones económicas ofrecidas 
por la Generalidad de Cataluña. La administración propone un salario base men-
sual de 2.158,49€ brutos al mes para los dentistas adscritos a la sanidad pública, lo 
que supone una reducción del 60% del salario estándar de un odontólogo que preste 
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servicios en la sanidad privada, siendo el promedio en dicho sector de 5.272 € bru-
tos al mes.

De tal forma que, para que pueda materializarse una propuesta sólida en torno 
a unos servicios bucodentales de calidad en Cataluña, la Generalidad debe acelerar 
aquellas políticas que promuevan la inversión y atiendan especialmente las necesi-
dades de aquellos que se encuentren en una etapa más vulnerable, como es la etapa 
del recambio denticional.

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. Aumentar la inversión en salud bucodental en los presupuestos del ejer-

cicio 2023 garantizando el tratamiento odontológico para todos aquellos ciudadanos 
que lo requieran.

Segundo. Garantizar la atención bucodental en todos los CAP`s de las personas 
con nacionalidad española de forma prioritaria, prestando especial atención a la po-
blación infantil, personas con necesidades especiales y a la atención de urgencias 
odontológicas, procurando no superar el tiempo de espera de 48h.

Tercero. Aumentar la retribución económica de los odontólogos que prestan ser-
vicios en el sistema público catalán de salud, equiparando sus salarios a la retribu-
ción media nacional.

Palacio del Parlamento, 29 de noviembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

María Elisa García Fuster, diputada, GP VOX

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari d’atenció sanitària 
d’urgència del CAP Sitges a vint-i-quatre hores
250-00901/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 78174 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

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

María Elisa García Fuster, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución para la ampliación del horario de atención 
sanitaria de urgencia del CAP de Sitges las 24 horas del día, para que sea sustancia-
da ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El municipio de Sitges concentra una población estable de 30.217 habitantes para 

los que supone su principal residencia. Aparte, este municipio supone un lugar pri-
vilegiado, donde no solo crecen anualmente las segundas residencias, sino que ade-
más, es uno de los sitios turísticos preferidos de nuestra comunidad autónoma tanto 
para españoles como para extranjeros. Según datos del Ayuntamiento de Sitges, en 
junio de 2021, esta localidad llegó a alcanzar los 16.349 visitantes en un sólo día. 
Una cifra que aumenta de forma exponencial los servicios que debe ofrecer el muni-
cipio, incluidos, los servicios sanitarios, que se concentran en un único CAP, el CAP 
de Sitges, situado en la Avenida del Camí dels Capellans.

Este CAP limita su asistencia a 12h encontrándose colapsado la mayor parte de 
las veces, sobresaturando a los profesionales que prestan servicio allí, no solo por la 
población autóctona sino también por la gran cantidad de visitantes. Por esta razón, 
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los ciudadanos de Sitges llevan años reclamando un servicio 24h siendo desatendi-
das sus constantes quejas por el Departamento de Salud.

Para poder tener acceso a una asistencia sanitaria digna, ya sea por colapso en el 
horario laboral que se ofrece asistencia sanitaria como por encontrarse en el hora-
rio en el que el CAP se encuentra cerrado, los sitgetanos deben movilizarse a otras 
áreas de salud o acudir directamente a urgencias de los hospitales colindantes, Sant 
Antoni Abad o Sant Camil, con la consiguiente sobrecarga asistencial de los servi-
cios de urgencias.

Lamentablemente, esta situación difiere totalmente de la equidad territorial que 
el gobierno de la Generalidad de Cataluña pretende hacer creer que existe, especial-
mente en lo que se refiere a equidad en los servicios sanitarios públicos.

Es notorio, que la Consejería de Salud ha demostrado un claro desinterés por 
atender las necesidades de los sitgetanos, obviando las necesidades sanitarias que 
presenta el municipio de Sitges y las demandas que la ciudadanía lleva años solici-
tando. Los ciudadanos de Sitges no pueden seguir sufriendo el abandono por parte 
del Departamento de Salud, especialmente cuando se le ha otorgado en el 2022 el 
mayor presupuesto que ha tenido en su historia y hasta la fecha actual, sólo ha eje-
cutado al 39,7% de éste.

Por esta razón, consideramos prioritario dotar a este municipio de los servicios 
de asistencia sanitaria que, no solo son reclamados por la ciudadanía, sino que ade-
más, son necesarios para ofrecer una asistencia de calidad que se ajuste a la pobla-
ción que reside y visita Sitges.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Establecer un horario de asistencia sanitaria continuada las 24 horas del día, 7 

días a la semana, en el CAP del municipio de Sitges para responder a la necesidad 
del municipio. 

2. Aumentar de forma urgente el personal sanitario que ejerce en el CAP de Sitges 
con el fin de que pueda ser cubierto un horario continuado de 24h diarias y 7 días a 
la semana sin que ello suponga una sobresaturación para los trabajadores.

Palacio del Parlamento, 29 de noviembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

María Elisa García Fuster, diputada, GP VOX

Proposta de resolució sobre les mesures per a impulsar l’hidrogen 
com a vector energètic
250-00902/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 78176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre medidas para impulsar el hi-
drógeno como vector energético, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció 
Climàtica, con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
Primero. El hidrógeno como combustible en todas sus modalidades se ha cons-

tituido como una pieza clave para conseguir la eficiencia energética y cumplir con 
la normativa vigente. El sector del hidrógeno tiene una alta probabilidad de cambiar 
radicalmente en los próximos años el mercado energético, puesto que este vector 
energético se está situando como la opción más viable como acumulador de ener-
gía, ya que permitirá almacenar y transportar energía, y de esta manera integrar las 
energías renovables de manera masiva.

Segundo. Son numerosos los proyectos iniciados en todo el mundo vinculados 
con la utilización de este vector energético. La carrera entre los distintos países para 
situarse como referentes en esta materia ha comenzado, tal es así, que según las es-
timaciones de la consultora IHS Markit, la cartera de proyectos de fábricas de hi-
drógeno verde a desarrollar superará en el año 2030 los 23.000 MW de capacidad, 
280 veces superior a la actual, cifrada en 82 MW. La Unión Europea estima que el 
hidrógeno supondrá un 14% del mix energético, frente al 2% actual.

Tercero. El hidrógeno verde se produce vía electrólisis del agua utilizando fuen-
tes renovables y limpias. Es decir que no generan emisiones al medio ambiente. El 
proceso de electrólisis es un proceso electroquímico donde se disocia la molécula 
del agua en sus dos componentes, hidrógeno y oxígeno.

Existen diversos sistemas, siendo la electrólisis alcalina el sistema más emplea-
do, en tanto que se pueden llegar a alcanzar eficiencias del 80%. Se estima que a 
partir del año 2030 el coste del hidrógeno verde podría caer por debajo de los dos 
dólares el kilogramo, lo que lo haría competitivo frente al producido a partir de gas 
natural y con captura de CO2. Según la consultora Goldman Sachs se prevé que el 
mercado del hidrógeno verde tenga un valor del entorno de 10 billones euros para 
2050.

El hidrógeno verde presenta al menos alguna de las siguientes características 
positivas: 

1. Menor impacto medioambiental y respeto a la biodiversidad.
2. Existe una amplia disponibilidad de este recurso natural.
3. Se puede emplear como combustible de forma directa y como vector energé-

tico para almacenamiento de energía.
4. No es tóxico.
5. A diferencia de otras energías, puede almacenarse tanto en estado líquido como 

gaseoso y distribuirse a través de gasoductos o medios de transportes.
6. En el campo de la automoción, permite una extensa autonomía tras el repos-

taje similar al combustible tradicional.
Cuarto. Entre sus desventajas se encuentra el elevado coste de producción. Debi-

do a que el hidrógeno forma enlaces químicos realmente fuertes con prácticamente 
todos los elementos de la tabla periódica, no se encuentra en forma pura en la natu-
raleza. Para obtenerlo, es necesario usar una gran cantidad de energía para romper 
esos enlaces y posteriormente encontrar una manera de almacenarlo y transportarlo. 
Sin embargo, esta situación está cambiando por dos motivos: 

1. Primero, cantidades significativas de exceso de electricidad renovable están 
disponibles a escala de red; en lugar de almacenar el exceso de electricidad en con-
juntos de baterías, la electricidad adicional se puede utilizar para impulsar la elec-
trólisis del agua, «almacenando» la electricidad en forma de hidrógeno.

2. En segundo lugar, los electrolizadores son cada vez más eficientes y por tanto 
más grandes. Cabe destacar los proyectos que se están desarrollando en Puertolla-
no (Ciudad Real) e Iberlyzer en País Vasco. El método de electrólisis más reciente 
utiliza una membrana de intercambio de protones (PEM). Invierte el principio de la 
pila de combustible y no precisa electrolito líquido.

Por todo ello los costes están descendiendo de forma rápida gracias a las econo-
mías de escala y a la curva de aprendizaje generada en los procesos. En este sentido, 
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la Comisión Europea informa de que en los últimos años los costes de los electroli-
zadores han bajado un 60%, con previsión de reducirse a la mitad en 2030.

Quinto. La Hoja de Ruta del Hidrógeno, publicada en octubre por el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estableció unos objetivos muy 
ambiciosos que se plasman en 60 medidas concretas. El objetivo final es posicionar 
a España como referente tecnológico en la producción y aprovechamiento del hidró-
geno renovable, a través del impulso de la cadena de valor del hidrógeno mediante la 
creación de clústers tecnológicos y proyectos piloto a escala regional, el fomento de 
la innovación industrial, el apoyo a las zonas de transición justa y la disponibilidad 
de energía renovable a precios competitivos.

Sexto. Cabe destacar que una gran parte del territorio de Cataluña, presenta con-
diciones medioambientales excepcionales dentro de la península ibérica para el de-
sarrollo de proyectos de energías renovables (tanto fotovoltaicos como eólicos).

Es conocido, que el gran inconveniente que presentan las energías renovables 
es su inestabilidad en la producción en base a factores ambientales. Inconveniente 
que por otro lado, puede ser soslayado a futuro con el desarrollo de hidrógeno ver-
de como tecnología almacenamiento energético de alta capacidad y duración en el 
tiempo. Las tecnologías del hidrógeno pueden ayudar a conseguir y construir nue-
vos modelos de desarrollo basados en la sostenibilidad.

Por lo expresado anteriormente, se puede entender que Cataluña reúne todos los 
componentes necesarios para convertirse en una región de referencia en la produc-
ción de energía a futuro utilizando como vector el hidrógeno verde.

Es vital comprender que Cataluña no puede desaprovechar esta oportunidad, sino 
que debe crear un ecosistema favorable, que debería desarrollarse en torno a la cola-
boración público privada que represente y abarque toda la cadena de valor tecno-in-
dustrial que configura el vector energético del hidrógeno verde. El objetivo no debe 
ser otro que convertirse cuanto antes en una de las regiones líderes en la producción 
de hidrógeno proveniente de fuentes de energía renovable.

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. Impulsar la creación de un Cluster empresarial específico en torno al 

hidrógeno verde que fomente la colaboración público privada, con el objetivo de 
atraer inversiones en Cataluña para el desarrollo del hidrógeno como energía limpia 
de origen renovable.

Segundo. Establecer las condiciones y estrategia para la producción de hidró-
geno renovable, su almacenamiento, transporte y distribución en el mercado local, 
con pleno respeto y lealtad a las directrices prefijadas por el Gobierno de España.

Palacio del Parlamento, 29 de noviembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX
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Proposta de resolució sobre el reforçament de la seguretat al centre 
històric de Lleida
250-00903/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 78179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para el refuerzo de la seguridad 
en el casco antiguo de Lérida, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Centro histórico de Lérida, popularmente conocido como el Casc Antic, es el 

distrito que conforma la parte más antigua de la ciudad de Lérida.
Todos los agentes sociales y los habitantes de la zona, más de 11.000, coinciden 

en la degradación que ha padecido la zona, especialmente durante los últimos años. 
Los vecinos del casco antiguo llevan tiempo denunciando el insostenible ambiente 
de inseguridad e incivismo que reina en sus calles.

Los problemas que se dan de forma cotidiana en el casco antiguo son muchos. 
El consumo de alcohol y drogas se ha convertido en un hecho habitual. Además, la 
captación de clientes en la calle por parte de traficantes para realizar sus negocios 
criminales se realiza con total impunidad. A esta situación, se suma la existencia de 
casi medio centenar de bares ilegales que se encuentran ubicados en pisos del ba-
rrio, que hacen imposible el descanso y la normalidad en la vida de los vecinos. En 
la conocida plaza del Dipòsit ha tenido lugar, durante mucho tiempo, un mercado 
ilegal que ocupaba la vía pública y que impedía la libre circulación de los vecinos 
por la plaza.

Por si fuera poco, existe una presión migratoria descontrolada que ha provocado 
una mayor inseguridad y problemas de convivencia. Muchos temporeros extranjeros 
malviven en solares, viviendas ocupadas ilegalmente o albergues que sobrepasan 
ampliamente el límite de su capacidad, especialmente en temporada de recogida de 
fruta. Las peleas han dejado de ser anécdotas para convertirse en hechos usuales en 
las calles del centro histórico.

Pese a denunciar públicamente esta situación ante todas las administraciones, y 
pese a la colaboración existente con la Guardia Urbana y con los Mossos d’Esqua-
dra, los vecinos se topan con la incapacidad, ineficacia o falta de interés de la Ad-
ministración para resolver los graves problemas de convivencia, insalubridad e inse-
guridad en el casco antiguo de la ciudad. La falta de presencia policial permanente 
y la inexistencia de una comisaría en el centro histórico acentúan la sensación de 
impunidad que tienen para operar los delincuentes en esta zona de la ciudad.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Reforzar la dotación de los Mossos d’Esquadra en la ciudad de Lérida, con 

especial atención a la zona centro, que acumula una parte muy importante de in-
fracciones y delitos.

2. Instar al Ayuntamiento de Lérida a intensificar la presencia y actuación de las 
patrullas de la Guardia Urbana en el casco antiguo de la ciudad. De igual manera, 
aumentar la frecuencia del patrullaje, con especial atención a las horas nocturnas, y 
asegurar que la presencia policial en todo el centro histórico es permanente.
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3. Ampliar el patrullaje mixto de agentes de Mossos d’Esquadra y Guardia Ur-
bana en el casco antiguo de Lérida para lograr una mayor eficacia en las actuacio-
nes policiales.

4. Impulsar, junto al Ayuntamiento de Lérida, un plan de seguridad específico 
para la zona centro. Con redadas en las calles para frenar la delincuencia, la venta 
de drogas, la prostitución y los negocios ilegales en el casco antiguo de la ciudad.

5. Poner a disposición del Cuerpo Nacional de Policía a todos aquellos inmigran-
tes ilegales que sean detenidos e identificados por infracciones o delitos, para proce-
der a su expulsión del país en cumplimiento de la Ley de Extranjería.

6. Elaborar un plan marco de rehabilitación de todos los edificios del casco an-
tiguo en mal estado, y proceder a la limpieza y vigilancia de los solares de la zona 
para evitar tanto ocupaciones como la proliferación de barracas.

7. Instalar una Comisaría Mossos d’Esquadra en el centro histórico de Lérida, 
dotándola de personal y medios suficientes para el ejercicio de sus funciones.

8. Afrontar las anteriores medidas en un plazo máximo de seis meses.

Palacio del Parlamento, 29 de noviembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre mesures de millora de l’autopista AP-7 
per a aturar l’accidentalitat
250-00904/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 78463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu, Mercè Esteve i Pi, diputada, Irene Negre i 

Estorach, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre mesures de millora de l’AP-7 per aturar la sinistralitat, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Fa uns mesos es va produir l’aixecament de peatges de l’AP-7 provocant un aug-

ment considerable de circulació per aquesta via d’alta capacitat.
La manca de planificació i de previsió del Ministeri de Transports, Mobilitat i 

Agenda Urbana ha provocat a hores d’ara un col·lapse circulatori a la via molt difícil 
de gestionar i que posa en risc la seguretat dels viatgers i usuaris de la via.

Per aquest motiu, l’Estat ha de donar resposta com ha fet a Madrid, rescatant les 
vies radials de peatge, per solucionar el problema de congestió de trànsit.

Aquest augment de la sinistralitat que posa en perill a les persones ha de ser 
atesa per part de totes les administracions implicades. No es pot seguir obviant que 
existeix un problema molt greu al que s’ha de donar resposta.

D’acord amb les dades proporcionades pel conseller d’Interior, la majoria d’ac-
cidents, exactament el 90%, són provocats pels avançaments de camions; no és, per 
tant, la velocitat la causant principal dels accidents a la via i, per tant, no són els ra-
dars o limitacions de velocitat el què evitarà l’alta sinistralitat.

Amb la reducció de velocitat a 100 km/h el territori perdem en mobilitat i tam-
bé en competitivitat. Ens preocupa molt la sinistralitat i els problemes de mobilitat 
i estem a favor de totes les mesures que redueixen accidents, però no estem a favor 
d’imposar només mesures recaptatòries.
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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. Instar al Govern de l’Estat a dur a terme el més aviat possible la construcció 

del 3r carril al tram ebrenc.
2. Instar al Govern de l’Estat a fer efectiu el rescat de les vies d’alta capacitat de 

peatge a Catalunya, al igual que ha fet a Madrid.
3. Estudiar els punts de l’AP-7 on caldria instal·lar punts de velocitat variable i 

implantar-los un cop es tinguin clares les necessitats.
4. Impulsar un Pla de controls de trànsit per garantir la circulació per la dreta 

dels conductors, alliberant la resta de carrils.
5. Establir la prohibició d’avançament entre camions en determinades franges 

horàries.
6. Implementar mesures de regulació de trànsit efectives, com ara els avisos d’ac-

cident i reconduir el trànsit per vies secundàries o habilitar, en cas que sigui possi-
ble, un carril addicional de manera temporal fins a resoldre-ho.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Mercè Esteve i Pi, Irene Negre i Estorach, 

diputades, GP JxCat

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria a Sant Feliu 
de Codines
250-00905/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 78464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Mario García Gómez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el servei de pediatria 
a Sant Feliu de Codines, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Les demandes del 25% del pressupost sanitari a l’Atenció Primària són essen-

cials per donar resposta a les necessitats de la ciutadania en el seu accés al dret a la 
salut després d’anys de retallades nocives pel sistema i de l’impacte de la crisi de la 
COVID-19. Un exemple és el servei de pediatria al municipi de Sant Feliu de Co-
dines (Vallès Oriental).

Amb una població de 6.500 habitants, compta amb un CAP, obert des del 21 de 
març de 2022, que dóna assistència als ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu de Co-
dines i Gallifa i pertany a l’ABS de Caldes de Montbui. L’atenció pediàtrica al mu-
nicipi topa amb la falta de relleu generacional dels professionals, generalitzada a tot 
el territori català.

Fins fa 10 anys, el servei de pediatria s’assegurava mitjançant una persona pro-
fessional en pediatria i una d’infermeria pediàtrica de dilluns a divendres en horari 
de matí o tarda. Però des de que va marxar la darrera pediatra el servei ha anat mo-
dificant-se evidenciant-ne les mancances.
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El punt d’inflexió va ser a l’octubre de l’any passat quan l’ABS de Caldes de Mont-
bui va comunicar que es substituïa la infermera pediàtrica per jubilació i que durant 
15 dies possiblement s’hauria d’anar a Caldes de Montbui si es necessitava el servei 
de pediatria. Davant d’aquesta decisió, es va crear una plataforma ciutadana que rei-
vindica un servei de metge/ssa pediàtrica i d’infermer/a pediàtrica amb places fixes 
pels dos professionals durant 5 dies laborables a la setmana i 40 hores setmanals.

Així com el restabliment del servei d’urgències nocturnes donat que hi ha aten-
ció d’urgències domiciliaries a Caldes de Montbui però prèvia trucada al 061 o di-
rectament a l’Hospital de Mollet del Vallès.

Actualment el servei compta amb una infermera pediàtrica de dilluns a divendres 
(mati o tarda) i una pediatra que només atén 2 dies a la setmana en horari de matins.

L’Ajuntament ha mantingut reunions amb l’ABS de Caldes de Montbui, l’ICS, el 
Departament de Salut i la Plataforma.

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. Garantir el servei de pediatria i d’infermeria pediàtrica de dilluns a divendres 

al CAP de Sant Feliu de Codines - Dr. de los Pinos.
2. Recuperar el servei d’urgències nocturnes al CUAP de Caldes de Montbui.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Mario García Gó-

mez, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el consum de carn d’oví i cabrum
250-00906/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 78465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

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

Salvador Vergés i Tejero, portaveu a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Jeannine 
Abella i Chica, diputada 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 el consum de carn oví i cabrum, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment, a Catalunya hi ha aproximadament 480.000 caps de bestiar d’oví, 

fa 10 anys n’hi havia 600.000 i si ens remetem a dades de 2008, la població ovina 
superava els 750.000. El sector de l’oví i el cabrum català inclou en l’actualitat unes 
3.550 explotacions d’oví i 2.880 de cabrum. El fet que les explotacions avui dia no 
siguin viables sense comptar amb subvencions i el descens de consum a Catalunya 
posen en risc la continuïtat dels ramats a Catalunya.

Durant la pandèmia, amb el tancament de la restauració el preu del corder i el 
cabrit van descendir de forma considerable. Aquesta davallada va poder ser aturada 
per l’obertura a nous mercats internacionals. Aquest fet va posar de manifest que, 
d’una banda, el consum de carn de corder o cabrit a les llars catalanes és esporàdic 
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i principalment de restauració i d’altra que les exportacions són les que estabilitzen 
el preu.

Amb l’ànim de potenciar el consum de carn de corder i cabrit com una mesura 
més per assegurar la continuïtat de l’ofici de pastor.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Crear una campanya de promoció de la carn de corder i cabrit als mitjans de 

comunicació públics tot posant en valor l’ofici de pastor i el producte d’alta qualitat 
que produeixen en un termini de sis mesos.

2. Crear una campanya per donar a conèixer als sectors de l’elaboració càrnia, 
dels plats preparats i de la restauració (especialment a aquelles empreses que tenen 
concessions de prestació de servei de restauració a organismes públics) les opcions 
culinàries menys conegudes i més econòmiques de la carn de corder.

3. Crear un programa per oferir als centres educatius que doni a conèixer la ra-
maderia extensiva ovina i cabruna ja sigui a través de visites didàctiques fora del 
centre o en visites de professionals del sector als centres escolars a partir del curs 
2023-2024.

4. Realitzar els canvis normatius necessaris perquè als menús escolars s’oferei-
xi, com a mínim un cop al mes la carn de porcí, d’aviram, de boví o èquid, i d’oví 
o cabrum.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Salvador Vergés i Tejero, portaveu a la 

CARPA; Jeannine Abella i Chica, diputada, GP JxCat

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets humans a la Xina
250-00907/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 78481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

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

nya, Josep Rius i Alcaraz, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 
i Cooperació del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Joaquim Jubert Mon-
taperto, 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 la vulneració dels drets humans a la Xina, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La República Popular de la Xina exerceix una vulneració sistemàtica dels drets 

humans contra les seves minories nacionals. L’ètnia cultural majoritària de la Xina 
és l’ètnia Han, present arreu del país que abasta més del 90% de la població xinesa, 
que supera els 1.400 milions d’habitants (2021). Tanmateix, el teixit social de la 
Xina està conformat per més d’una cinquantena d’ètnies entre les quals es troben 
les comunitats uigurs i tibetana.

Les regions autònomes de Xinjiang i el Tibet són els dos grans territoris occiden-
tals de la Xina, fronterers amb Àsia Central i la serralada de l’Himàlaia respectiva-
ment. A Xinjiang hi habita majoritàriament l’ètnia Uigur que està conformada per 
prop de deu milions de persones i es caracteritza per ser musulmana al professar la 
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religió de l’islam. El Tibet, per la seva part, té una comunitat d’ètnia tibetana de més 
de sis milions de persones i practiquen el budisme com a religió.

La diferència ètnica, cultural, religiosa i lingüística dels uigurs i tibetans, així 
com el seu caràcter transfronterer al mantenir vincles amb altres regions i territoris 
del continent asiàtic, han estat considerats per les autoritats xineses i el partit únic 
del Partit Comunista Xinès com una amenaça a la uniformitat del model social i na-
cional que defensen des de Beijing.

Nombrosos països, organitzacions internacionals i organitzacions no-governa-
mentals han denunciat el règim de restriccions que pateix la població xinesa per la 
manca de drets fonamentals i llibertats individuals i col·lectives, des de la llibertat 
d’expressió, associació, premsa, religió, exercici del sufragi universal, la manca de 
processos democràtics i la censura a Internet fins a les violacions dels drets laborals 
i l’aplicació de la pena capital. Un conjunt de violacions dels drets humans dels quals 
el respecte a les minories nacionals no n’està exempt.

Les ètnies uigur i tibetana de les regions de Xinjiang i el Tibet, per la seva dife-
rència cultural exposada, es troben perseguides sota aquest brutal règim de repres-
sió però amb un major èmfasi pel seu caràcter diferencial al sistema majoritari Han. 
Són nombroses les denúncies internacionals i els casos en què aquestes dues comu-
nitats pateixen la vulneració i abús de drets humans per part del govern xinès, amb 
censura religiosa, cultural, lingüística i política, aplicació de tortures, internament 
en camps de detenció, aplicació de treballs forçats, manca de seguretat jurídica i ga-
ranties processals, provocant l’exili de milions de persones.

Per altra banda, l’ONG Safeguard Defenders ha revelat recentment l’existència 
d’oficines parapolicials il·legals del règim xinès arreu del món per perseguir els seus 
ciutadans que han fugit del país. S’han descobert més de cinquanta oficines para-
policials en un total de 30 països. L’Estat espanyol destaca per ser el país on hi ha 
més oficines d’aquest tipus i a Catalunya se n’han descobert fins a un total de tres 
a la capital catalana, Barcelona. Una prova més del sistema de repressió del règim 
xinès i un inacceptable pel manteniment de les bones relacions bilaterals entre Ca-
talunya i la Xina.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Denuncia la vulneració sistemàtica dels drets humans a les províncies del Ti-

bet i Xinjiang contra les seves minories ètniques i culturals.
2. Condemna l’existència d’oficines parapolicials a l’estranger i especialment a 

Catalunya per perseguir i vigilar els seus ciutadans en sòl català.
3. Constata la necessitat que la Unió Europea exigeixi el respecte dels drets hu-

mans a la República Popular de la Xina per tal de mantenir unes bones relacions 
bilaterals.

4. Insta al Govern de la Generalitat a exigir la fi de la repressió a Xinjiang i el 
Tibet així com la clausura de les oficines parapolicials a Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Josep Rius i Alcaraz, portaveu a la CAETC; 

Joaquim Jubert Montaperto, diputat, GP JxCat
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Proposta de resolució sobre l’equiparació professional dels docents 
del cos de professors tècnics de formació professional amb el cos de 
professors d’ensenyament secundari
250-00909/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 78483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

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, Cristina Casol Segués, 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 l’equiparació profes-
sional dels docents del cos de professors tècnics de formació professional al cos de 
professors d’ensenyament secundari, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 2 d’abril de 2019, la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya, va 

adoptar la resolució 250-00561/12 «Sobre l’equiparació laboral i retributiva del do-
cents del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional al cos de Professors 
d’Ensenyament Secundari». En aquesta principalment s’instava el Govern de l’Estat 
a fer les gestions per a crear un cos únic de professors de formació professional en el 
marc del subgrup A1 i a establir de manera progressiva un complement per als pro-
fessors tècnics de formació professional adscrits al subgrup professional A2, amb 
l’equiparació de llurs salaris al dels professors d’ensenyament secundari, adscrits al 
subgrup professional A1.

El 4 d’octubre de 2022, el Consell de Ministres del govern espanyol va aprovar 
el Reial Decret 800/2022, mitjançant el qual es regula la integració del Professorat 
del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional amb titulació universitària 
o equivalent al cos de Professorat d’Ensenyaments Secundaris i es van modificar 
diversos reials decrets relatius al professorat d’ensenyament no universitari deixant 
sense aquesta possibilitat a la resta de professorat del Cos de Professorat Tècnic de 
Formació Professional.

Aquest mesura, amb caràcter retroactiu a 19 de gener de 2021, suposa una millo-
ra de les condicions laborals, professionals i salarials d’una part d’aquest professorat 
que s’integren al subgrup A1.

La Resolució de la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya anava di-
rigida a tot el professorat del Professorat Tècnic d’FP (i per analogia al nou Cos de 
Professorat Especialista de Sectors Singulars d’FP i al professorat del Cos de Mes-
tres de Taller d’arts i Disseny) sense excepcions, en reconeixement a la injustícia que 
aquest col·lectiu pateix des de fa més de 32 anys.

Per la seva banda, després de l’aprovació i publicació de la Llei Orgànica d’Or-
denació i Integració de la Formació Professional, la docència a l’FP queda reservada 
als docents del cos de Professorat Tècnic de Formació Professional (cos a extingir), 
al professorat d’especialitats docents del cos d’Ensenyaments Secundaris i al profes-
sorat del Cos d’Especialistes de Sectors Singulars de la Formació Professional. Per 
tant, l’adscripció docent de la formació professional se situa en tres cossos docents. 
Situació aquesta pedagògicament, administrativa i laboral sense cap tipus de bene-
fici ni millora al sistema educatiu, en especial a l’FP.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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1. Obrir la convocatòria pública a la qual es refereix el Reial Decret 800/2022 
perquè el professorat del Cos de Professorat Tècnic d’FP amb titulació universitària 
o equivalent, pugui sol·licitar la seva integració al Cos de Professorat d’Ensenya-
ments Secundaris.

2. Obrir el procediment administratiu procedent perquè el professorat del Cos de 
Professorat Tècnic d’FP que no pugui integrar-se al cos de Professorat d’Ensenya-
ments Secundaris se’ls equipari el seu salari al professorat del Cos de professorat 
d’Ensenyaments Secundaris en data de 19 de gener de 2021.

3. Sol·licitar al Govern de l’Estat que faci les gestions necessàries per a crear un 
cos únic de professors de formació professional en el marc del subgrup A1 establert 
per l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Anna Erra i Solà, portaveu a la CE; Cristina 

Casol Segués, diputada, GP JxCat

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències 
nocturnes del CAP Montcada i Reixac
250-00910/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 78617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Mario García Gómez, diputat del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, David González Chanca, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socia listes i Units per Avançar, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari 
Socialis tes 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 reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP de Montcada i Reixac, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El municipi de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), amb una població de 

quasi 37.000 habitants, presenta unes característiques urbanístiques i geogràfiques 
pròpies que solen dificultar l’accés als serveis i recursos públics de la població. La 
particular orografia del territori i la via del ferrocarril que el creua suposa greus di-
ficultats de mobilitat interna i limitacions greus dels desplaçaments dels seus veïns 
i veïnes.

El servei d’urgències nocturnes es va retirar del CAP Centre de Montcada al 
2011, en plena època de retallades del serveis sanitaris a Catalunya, i des de l’ales-
hores els veïns i veïnes de Montcada el porten reclamant de manera mensual amb 
diferents concentracions davant de la porta del CAP.

Actualment, els veïns i veïnes de Montcada tenen com a centre d’urgències el 
CUAP Casernes de Sant Andreu (Barcelona), la qual cosa dificulta encara més l’ac-
cessibilitat al servei, més en el cas d’una urgència de nit i col·lectius especialment 
vulnerables com infants i gent gran.

El Ple municipal de Montcada i Reixac es va manifestar al respecte per darrere 
vegada en 2021 mitjançant l’aprovació d’una moció on s’exigia a la Generalitat la 
immediata obertura de les urgències nocturnes. A més, en les successives legislatu-
res des de que es van tancar les urgències nocturnes aquesta demanda s’ha vingut 
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traslladant a aquest Parlament, per tal de que els ciutadans i ciutadanes puguin gau-
dir d’un servei sanitari continuat.

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 recuperar el servei d’urgències noc-

turnes del CAP de Montcada i Reixac.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Mario García Gó-

mez, David González Chanca, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública 
per a la gent gran a la Seu d’Urgell
250-00911/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 78621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Òscar 

Ordeig i Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Sílvia Romero Galera, 
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 Propos-
ta de resolució sobre la construcció d’una residència pública a la Seu d’Urgell, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
És una dada objectiva irrefutable que la població de la Seu d’Urgell i la comar-

ca de l’Alt Urgell s’està envellint, fins i tot per sobre de la mitjana a Catalunya. 
Actualment hi ha un 20% de persones majors de 65 anys i aquesta dada anirà en 
augment. Les places de residència que disposa actualment la ciutat són totalment 
insuficients.

La construcció d’una nova residència és una qüestió amb un ple consens entre 
la societat urgellenca, com així ho demostra la creació d’una Plataforma Pro Resi-
dència a la Seu d’Urgell que demanda, de manera justa i necessària, la construcció 
d’aquesta residència pública a aquest municipi. L’objectiu és molt clar: donar els 
serveis i les atencions que la gent gran del municipi necessiten. De fet, aquesta pla-
taforma va entregar al Secretari General de Drets Socials, Oriol Amorós, 3.792 sig-
natures recollides en poques setmanes.

Aquesta reivindicació, a més, compta amb el recolzament de tots els grups mu-
nicipals que formen el Ple municipal. El cost de les places privades no és assumible 
i l’oferta de places públiques és insuficient. Ara més que mai és imprescindible la 
construcció del complex residencial amb places de residència i pisos tutelats.

Sembla que cal recordar que la gent gran forma part d’una generació que amb la 
seva feina 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. Com a societat hem de ser capaços d’oferir a les persones grans 
d’avui i de demà la garantia d’una etapa de vida plena.

Cal afegir que el Govern d’Espanya ha previst 3 milions d’euros als pressupostos 
generals aprovats per a la construcció d’aquest centre residencial. Per tant, aquest 
grup parlamentari considera que és totalment necessari que la Generalitat doti pres-
supostàriament una partida per tal de garantir la seva construcció.
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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 d’una partida pressupostària suficient per a la construcció d’un complex 

residencial amb places públiques de residència i pisos tutelats per a la Gent Gran a 
la Seu d’Urgell.

2. Concertar les places necessàries per assegurar-ne la seva viabilitat econòmica.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Òscar 

Ordeig i Molist, Judit Alcalá González, Sílvia Romero Galera, diputats, GP PSC-
Units

3.10.30. Debats generals

Debat sobre el grau d’implantació de les energies renovables i el 
compliment dels objectius per al 2030 i el 2050 en matèria energètica
255-00008/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 78041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, que constitueixen una cinquena part dels membres d’aques-

ta cambra, d’acord amb el que estableix l’article 156.1 del Reglament del Parlament,

Sol·liciten
Que es faci un debat general al Parlament sobre el grau d’implantació de les 

energies renovables a Catalunya i compliment dels objectius 2030 i 2050 en matèria 
energètica.

D’acord amb el que disposa l’article 156.4 del Reglament del Parlament, a con-
tinuació es consigna el guió dels temes que es proposen com a objecte del debat: 

Exposició de motius
A Catalunya, la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que té com a fina-

litats reduir les emissions de GEH i afavorir la transició cap a una economia neutra 
en emissions, va ser aprovada per un ampli consens del Parlament. De fet, l’objectiu 
de reducció d’emissions de GEH fixat a la Llei per a l’any 2030 és del 40% respecte 
a l’any base (1990), del 65% per al 2040 i del 100% per al 2050, molt més ambi-
ciós que els objectius europeu i espanyol. A més, la Llei parla d’impulsar un model 
energètic en què el consum de combustibles fòssils tendeixi a ser nul, per tal que el 
2030 es pugui assolir el 50% de participació de les energies renovables en el sistema 
elèctric català per a poder arribar al 100% de renovables el 2050.

En tot cas, la Llei de 2017 preveu un conjunt d’instruments de planificació secto-
rial, plans, estratègies i programes, aprovats mitjançant diversos acords del Govern, 
que, si bé no tenen el caràcter de normes jurídicament vinculants, s’articulen com a 
eixos estratègics de la política catalana envers el canvi climàtic.

No obstant això, el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020 (PECAC), l’Es-
tratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 (ESCACC) i el Progra-
ma d’Infraestructura Verda dins el marc de l’Estratègia de Biodiversitat 2020 han 
caducat. I els documents compromesos a la Llei de canvi climàtic no s’han fet: ni 
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l’ESCACC 2021, ni s’ha portat al Parlament el Pacte Nacional per a la Transició 
Energètica (PNTE), ni la Llei de transició energètica de Catalunya.

Hi ha operatiu, això sí, únicament l’inventari d’emissions GEH a Catalunya amb 
dades del 2019.

Pel que fa al desplegament de les energies renovables, no és fins a finals del 2019, 
després de l’aprovació per part del govern de la Generalitat de la Declaració d’emer-
gència climàtica, que es va aprovar el decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de 
mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables a 
Catalunya. Els documents que sustenten aquest decret Llei són la Moció 103/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre el pla d’acció dels departaments davant l’emergèn-
cia climàtica, la Moció 104/XII sobre la crisi ecològica i els conflictes ambientals i 
territorials, la Moció 67/XII sobre la salvaguarda del patrimoni natural, la protecció 
del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, la Moció 6/XII sobre la transició 
energètica, la Moció 119/XII sobre l’emergència climàtica i la Resolució 546/XII so-
bre orientació política general del Govern.

El decret Llei 16/2019 pretenia eliminar barreres administratives i establia un 
nou procediment de tramitació més àgil. En concret, simplificava la implantació de 
renovables en antropitzats, l’eficiència en habitatges, adaptava la Llei d’urbanisme a 
la sostenibilitat i, sobretot, agilitzava la implantació en sòl no urbanitzable, admis-
sible sempre que les lleis no impedeixin que l’actuació no sigui prohibida expres-
sament pel planejament territorial i urbanístic per raó dels terrenys afectats. Arran 
del decret Llei del govern es van presentar 521 propostes (379 d’instal·lacions foto-
voltaiques i 142 d’eòliques) però només una part, gairebé 400, van ser analitzades, 
solament 253 han estat autoritzades i únicament 4 han arribat a informació pública. 
Si l’objectiu, fixat al mateix decret Llei era desencallar una potència estancada a 
1.270 MW quan és necessari multiplicar-la per 10, la realitat és que no ha canviat res 
des de llavors. A més, el plantejament que fins avui s’ha fet de les energies renova-
bles ha produït a les comarques i municipis on s’ha portat a terme un efecte que l’ha 
fet percebre com un fet negatiu i nociu per la gent que hi viu al territori. Les dar-
reres dades disponibles, tenint en compte l’impacte de la covid-19, assenyalen que: 

– L’any 2020, Catalunya va reduir un 2,2% de les emissions contaminants res-
pecte al 1990, segons les estimacions que fa el mateix govern.

– La contribució de les energies renovables al consum brut d’energia final va ser 
del 9,9%, molt lluny dels objectius europeus. Des de l’any 2014 no hi ha hagut una 
incorporació significativa d’energies renovables en el mix elèctric català.

– L’energia elèctrica de procedència verda pesa un 19,8%, sobretot per l’aporta-
ció de les centrals hidroelèctriques, que l’any 2020 van generar el 12% del total de 
l’electricitat produïda a Catalunya. L’energia eòlica només suposa el 5,8% i la foto-
voltaica l’1,1% del total

– Si a Espanya l’electricitat renovable ja és més de la meitat de la potència instal-
lada (54%), a Catalunya tot just arriba al 30%. De fet, Catalunya només té un 6,5% 
de la potència renovable instal·lada a l’Estat.

Pel que fa a l’activitat d’autoconsum, l’any 2020 s’ha caracteritzat per un gran 
increment de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic. En concret, es van posar en 
marxa 5.869 instal·lacions, 3,5 vegades més que l’any anterior, que van sumar una 
potència de 49,5 MW. En definitiva, Catalunya ha perdut el tren de les energies reno-
vables, tot i que va ser la comunitat autònoma pionera en la introducció de l’energia 
eòlica –llavors l’única renovable– a Espanya. El primer aerogenerador de l’Estat es 
va instal·lar a Vilopriu, al Baix Empordà, l’any 1984. I el 1991 s’inaugurava el parc 
eòlic del Pení, a Roses, el primer d’Espanya. Ara bé, 20 anys després, Catalunya se 
situa a la cua d’Espanya en energies renovables, molt lluny dels objectius marcats 
per als anys 2030 i 2050. Fa deu anys que som en una moratòria de facto a l’ener-
gia neta. I el camí per impulsar les energies renovables a Catalunya continua ple de 
pedres, malgrat que tant la península com sobretot Catalunya, per la seva mediter-
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raneïtat, són territoris més vulnerables al canvi climàtic (augment de temperatura 
addicional de 0,5°C).

És una realitat que Catalunya fa molts anys que està d’aturada en transició ener-
gètica i producció de renovables, una situació alarmant i intolerable. La conseqüèn-
cia és que, ara, resulta necessari un canvi ràpid i urgent, i patim una amenaça se-
riosa d’excés d’emissions GEH i, per tant, de no complir els acords internacionals i 
europeus, de dependre d’energies brutes i, de pas, del mercat exterior. L’autoconsum 
en renovables és indispensable i és la primera acció per ser la que menys impacte té 
sobre el territori. Però pot aportar el 30% com a màxim de l’energia que es neces-
sita a Catalunya. Els projectes per a una descarbonització a Catalunya, valorats en 
termes de creació d’ocupació en renovables, suposarien la creació de 27.000 llocs 
de treball en construcció i 1.100 en llocs de treball permanents. Les projeccions de 
futur del PROENCAT 2050, segons dades de la mateixa Generalitat, evidencien que 
la implantació d’energies renovables afecta necessàriament territori no antropitzat. 
En concret, serien imprescindibles 30 GW d’energies fotovoltaiques sobre terreny o 
no antropitzats i, com a mínim, 16,8 GW d’eòlica en no antropitzats com a escenari 
mínim d’afectació territorial i amb suficients renovables per al conjunt complet d’ús 
d’energia de Catalunya. Una altra cosa és renunciar a les energies renovables en es-
pais no antropitzats. Però això implica tenir només 25 TWh d’energies renovables, 
fet que exigiria importar energia amb 13 línies de 400 kV de 3 o 4 cicles, com as-
senyala també el PROENCAT 2050. Per cada línia de 400 kv –eq a 300 a 270 aero-
generadors de 5,5 M. La pèrdua és de l’entorn de 643 M€ en vida útil de 25 anys i 
nombrosos llocs de treball. Hi ha tres línies que pretenen evacuar a Catalunya 7.297 
MW recorrent 402 km del territori. El canvi a Catalunya requereix un debat seriós 
sobre on i com s’implanten les renovables al territori, ja que implica afectar 67.000 
ha de territori no antropitzat (2% del total quan en l’actualitat tenim el 6,8% de terri-
tori antropitzat). El cost previsible és de 60.000 M€, però el cost de no fer res és molt 
més elevat. La inacció suposa renunciar a un estalvi de 200.000 M€ a mitjà termini, 
acceptar unes 400 morts prematures i perdre 53.210 llocs de treball (previsions pel 
2030). Impedeix etiquetar que tenim productes verd i una economia menys competi-
tiva a causa del cost del CO2, i ocasiona assumir costos en termes de PIB desmesu-
rats (9.000 M€/any i 4,2% PIB). A més, cal assumir que el tancament de les nuclears 
ens deixarà en una situació de vulnerabilitat absoluta i dependència total. Aquest és 
el panorama si només assumim el canvi a autoconsum a Catalunya (30% energia 
ús final). És per tot això que la transició ecològica és imprescindible per mantenir i 
augmentar la competitivitat de la nostra economia. D’una altra banda, és prou clar 
que el plantejament que fins avui s’ha fet de les energies renovables ha estat percebut 
a les comarques i municipis afectats com un fet negatiu i nociu pel territori. Aques-
ta visió és fruit d’un desplegament equivocat en les formes i en el fons, i ens ha de 
fer entendre que no es pot portar a terme un canvi de model energètic tan important 
sense tenir en compte la gent que hi viu i que hi vol seguir vivint als pobles del nos-
tre món rural català. És també molt evident que actualment el desequilibri entre les 
possibilitats de vida del món urbà i el món rural són part compartida dels discursos 
de tot el marc polític, i és una realitat que fa que cada cop el món rural perdi més 
població en enfront de les grans ciutats i nuclis més urbans, essent una exigència de 
primer ordre frenar aquesta tendència i fer polítiques en busca d’aquest reequilibri 
territorial desitjable per al futur de Catalunya. En conseqüència, tenim una Cata-
lunya rural que té problemes molt greus de pèrdua d’oportunitats i que comporta 
un despoblament cada vegada més accelerat que Catalunya no es pot ni s’hauria de 
permetre, i tenim també la necessitat ineludible de portar a terme aquesta transició 
energètica, que el canvi climàtic fa inajornable. Són reptes que hem de convertir en 
oportunitats si volem donar una resposta sense deixar ningú enrere, amb un model 
de vida més equilibrat i amb garanties d’un futur millor per tots i totes. Per tant, el 
desplegament de les energies renovables ha de suposar una aposta per la cohesió en-
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tre tots els territoris de Catalunya, entre el món rural i el món urbà, entre els que se-
ran productors i els que seran consumidors d’aquesta energia. El govern de la Gene-
ralitat ha d’aportar solucions per fer front a l’obligació que tenim d’impulsar aquest 
canvi de model energètic i, al mateix temps, proposar mesures que afavoreixin el 
futur i les possibilitats de vida de la gent que viu a aquests pobles productors nets 
d’energia renovable. La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic (amb una 
participació completa de tots els actors locals i territorials) té el deure de presentar 
l’ESCACC 2021-2030 per debatre-la a la Taula Social del Canvi Climàtic i portar-la 
a terme amb moltíssima urgència, tal com succeeix amb la presentació al Parlament 
del PNTE. La presentació de totes aquestes iniciatives ha de permetre un gran acord 
de país per a les energies renovables en espais de major eficàcia i menor afectació i 
major participació ciutadana. Cal articular un sistema just i equilibrat, de consens, 
amb els diferents territoris, que inclogui la participació de la ciutadania i de tots els 
agents implicats en el procés de canvi per mitjà de la Taula Social i el debat amb el 
món local. És necessari, d’una banda, establir amb claredat i facilitar l’entrada de la 
ciutadania i les comunitats energètiques en la generació i distribució i creació de be-
neficis associats a les energies renovables i, d’altra banda, especificar com a princi-
pis reguladors la necessitat indiscutible de les energies renovables, la major eficàcia 
i la menor afectació segons característiques i afectacions dels territoris sota criteris 
compartits i raonables.

Objectiu del debat 
– Analitzar les causes i les conseqüències de l’endarreriment en la implantació 

d’energies renovables a Catalunya.
– Que d’aquesta sessió emanin les modificacions de llei o propostes legislatives 

necessàries per assegurar una implantació d’energies renovables a Catalunya que 
permetin assolir els objectius 2030 i 2050.

– Que es detallin els compromisos, demandes i propostes d’acció el màxim de 
concretes per assegurar complir els objectius 2030 i 2050.

Temari del Debat
– Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya.
– Estratègia Solarcat.
– Estudis i documentació completa de la Prospectiva Energètica de Catalunya 

(PROENCAT) 2050.
– Actualització de les dades de les emissions de gasos efecte hivernacle a Cata-

lunya dels anys 2021 i 2022.
– Informe de l’estat del Medi Ambient 2016-2019.
– Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per al vehicle 

elèctric a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC).
– Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC).
– Estratègia catalana per a la renovació energètica d’edificis (ECREE).

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Ju-

dit Alcalá González, Oscar Aparicio Pedrosa, Helena Bayo Delgado, Eva Candela 
Lopez, Dolors Carreras Casany, Elena Díaz Torrevejano, Mireia Dionisio Calé, As-
sumpta Escarp Gibert, Ramon Espadaler Parcerisas, Mario García Gómez, Rocio 
Garcia Pérez, Pol Gibert Horcas, Cristòfol Gimeno Iglesias, David González Chan-
ca, Rosa Maria Ibarra Ollé, Gemma Lienas Massot, Marta Moreta Rovira, Esther 
Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, Joaquim Paladella Curto, Silvia Paneque 
Sureda, Ferran Pedret i Santos, David Pérez Ibáñez, Jordi Riba Colom, Mónica 
Ríos García, Sílvia Romero Galera, Beatriz Silva Gallardo, Juan Luis Ruiz López, 
Jordi Terrades Santacreu, Rubén Viñuales Elías, diputats, GP PSC-Units
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
del mercat laboral
302-00216/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 79580 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.12.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 79580)

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació del mercat laboral (tram. 302-00216/13).

Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 8

8. Publicar mensualment informes sobre les ofertes del mercat laboral de forma 
territorialitzada, i fer arribar a les entitats públiques especialitzades en diferents 
àmbits, i als centres de formació professional pública i privada / concertada, i cen-
tres universitaris. Així mateix, elaborar i publicar anualment, un estudi més ampli, 
territorialitzat i, amb la col·laboració dels sectors productius i de serveis més afec-
tats, sobre les necessitats no cobertes del mercat laboral.

Esmena transaccional 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 11

11. Que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya abordi les necessitats indivi-
duals de cada persona, amb la finalitat d’ajudar-les a obtenir un treball digne i de 
qualitat, i a potenciar que les empreses, el sector empresarial es converteixi en un 
aliat del sistema d’ocupació de Catalunya, tot promovent les relacions de complici-
tat, complementarietat i col·laboració amb les agències d’ocupació existents.

Esmena transaccional 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 12

12. Seguir treballant amb els centres i el teixit productiu per assolir progressi-
vament l’objectiu del 40% d’alumnes de FP en la modalitat dual, i presentar en seu 
parlamentaria, el primer trimestre de 2023, un pla de treball per assolir aquest ob-
jectiu.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el grau 
de compliment de la Llei 16/2017, del canvi climàtic
302-00218/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 79671; 79675; 79676 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.12.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 79671)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el grau de compliment de la Llei 16/2017, del canvi 
climàtic (tram. 302-00218/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1

1. Amb la corroboració que és necessari desplegar la Llei 16/2017, del Canvi Cli-
màtic i d’acord amb l’article 1 de la Llei 16/2017 de I’1 d’agost, del Canvi Climàtic, 
que té per «objecte [...] mesures encaminades a la mitigació i adaptació al canvi cli-
màtic», i havent constatat que els períodes de sequera s’han convertit en un proble-
ma estructural de país, és necessari un gran acord transversal per al Pacte Nacional 
de l’Aigua, que inclogui, per tal de garantir la seguretat hídrica dei sistema Ter Llo-
bregat, l’impuls accelerat de les infraestructures i accions ja contemplades al pla de 
gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2022-27, i complementant-les, si és 
necessari, amb les següents mesures: 

a) Les ampliacions de les dessalinitzadores (ITAM) existents i la valoració d’una 
nova ITAM del Foix, compensant sempre –si escau– la pèrdua de superfície agríco-
la, i treballant perquè el més aviat possible tota l’electricitat necessària d’aquestes 
plantes provingui de fonts renovables de proximitat.

b) La potenciació de processos de recàrrega i instal·lacions de tractament i ex-
plotació intensiva durant sequera dels aqüífers de l’àmbit metropolità, en especial 
els aqüífers del Baix Llobregat i del Besòs, repotenciant i complementant totes les 
infraestructures ja construïdes en anteriors sequeres.

c) Les adequacions i modernitzacions necessàries de les plantes potabilitzadores 
de l’àmbit metropolità dels rius Llobregat i Besòs.

d) Les instal·lacions de regeneració i distribució d’aigües de les plantes depura-
dores del Besòs, alhora que continuar potenciant la regeneració del Baix Llobregat.

e) Intensificar el control de captacions i usos d’aigua, així com l’impuls de mo-
dels de previsió hidrològica i tecnologia de difusió de l’estat i ús del recurs aigua a 
Catalunya en temps real i per al conjunt d’usuaris i ciutadans.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; por-

taveus
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 79675)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el grau de compliment de la Llei 16/2017, del canvi 
climàtic (tram. 302-00218/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 6

6. Liderar una estratègia de recerca sobre el canvi climàtic, que defineixi les 
prioritats de recerca pública sobre aquest àmbit a Catalunya i les desenvolupi mit-
jançant programes de recerca conjunts on participin les universitats, els centres de 
recerca ubicats a Catalunya, amb especial atenció a l’IREC, i els organismes del Go-
vern competents en matèria d’adaptació i mitigació al canvi climàtic.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 79676)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el grau de compliment de la Llei 16/2017, del canvi 
climàtic (tram. 302-00218/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 4

4. Actualitzar el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya i l’estratègia 
d’adaptació al canvi climàtic, avançant de forma ambiciosa en l’adaptació del terri-
tori i dels sectors econòmics i empresarials davant dels impactes del canvi climàtic, 
tenint en compte la transició justa, i avançant cap a l’aprovació del Pla territorial 
per a la implantació de les instal·lacions d’energies renovables a Catalunya (PLA-
TER) assegurant-ne una implantació territorial equilibrada.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’accessibilitat 
al sistema públic de salut
302-00219/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 79655; 79665 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.12.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 79655)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la 
transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’accessibilitat al sistema públic de salut (tram. 302-00219/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 1

1. Treballar per l’aprovació durant l’any 2023 d’un decret d’Accessibilitat al Sis-
tema de Salut que estableixi temps màxims d’espera garantits per tots els serveis 
sanitaris existents per tal d’assegurar l’accés, la qualitat i l’equitat de forma integral 
i que contempli, entre d’altres que: 

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 79665)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la 
transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’accessibilitat al sistema públic de salut (tram. 302-00219/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 1 d

1.d. S’estableixi un mecanisme de reclamació i priorització del Servei Català de 
la Salut de donar una alternativa en cas d’incompliment del termini màxim garantit. 
En aquest supòsit, s’ha de proposar un altre centre on si es pugui complir, prioritzant 
sempre els centres del Siscat i amb criteris de proximitat geogràfica.

Esmena transaccional 2
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 2

2. Fixar un calendari per establir les mesures necessàries perquè la llista d’es-
pera sigui comptabilitzada des del moment en què el professional sanitari pren la 
decisió clínica de la derivació, no des del dia que s’ha programat efectivament.
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Esmena transaccional 3
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts 
per Catalunya
De modificació del punt 6

6. Intensificar la incorporació a l’Atenció Primària dels mecanismes de telemedi-
cina i de millores tecnològiques per augmentar les vies d’interacció entre els profes-
sionals sanitaris entre si i amb la ciutadania, permetent una millora de l’accessibi-
litat quan sigui possible, mantenint –com a mínim– la mateixa qualitat assistencial 
i permetent millorar l’accessibilitat presencial de tots aquells ciutadans als qui la 
bretxa digital els dificulti aquestes vies telemàtiques, garantint l’accessibilitat, pro-
ximitat, capacitat de resolució i longitudinalitat.

Esmena transaccional 4
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts 
per Catalunya
De modificació del punt 8

8. Incrementar el nombre de professionals sanitaris per fer front al dèficit crònic 
de professionals que pateix el sistema: 

a. Instant al govern espanyol a incrementar de manera significativa les places 
MIR i IIR que s’ofereixen a Catalunya, per respondre a les necessitats derivades de 
cobrir el dèficit de professionals sanitaris al Sistema públic de Salut de Catalunya, 
que es veurà incrementat per les Jubilacions previstes els propers anys, resolent així 
la falta de relleu generacional al personal sanitari. En aquest sentit, fent especial 
atenció a fomentar i incentivar l’especialitat MIR en Medicina Familiar i Comuni-
tària i en Pediatria i IIR.

b. Incrementant de manera significativa les places per cursar estudis universita-
ris de medicina a les facultats catalanes, tal i com s’ha fet aquest curs amb els estu-
dis d’infermeria.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’abordatge de 
les violències sexuals
302-00222/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 79546; 79547 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.12.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 79546)

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció 
següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’abordatge de les violències sexuals (tram. 302-00222/13).
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Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP de Ciutadans
De modificació i addició del punt 9

9. Desplegar la coeducació en el currículum educatiu i implementar a tots els 
centres educatius l’educació sexoafectiva com a contingut curricular tal com esta-
bleix el Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’edu-
cació bàsica, vetllant en tot moment per garantir l’adequació del seu contingut i 
dels materials que l’acompanyin a l’edat i la capacitat de comprensió dels alumnes.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Ignacio 

Martín Blanco, GP Cs; portaveus

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 79547)

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre l’abordatge de les violències sexuals (tram. 302-00222/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del nou punt 11

11. Adaptar els serveis d’atenció i prevenció de les violències masclistes a les ne-
cessitats específiques de les joves i adolescents.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament 
de la Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista
302-00223/13

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 79710 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.12.2022

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

Podem, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la 
Moció subsegüent a una interpel·lació (tram. 302-00223/13) presentada el 28 de no-
vembre de 2022 i amb número de registre 78010.

On hi diu: 
«6. Desenvolupar les funcions de l’Agència de Protecció de Dades [...]»
Hi ha de dir: 
«6. Desenvolupar les funcions de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades [...]»

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2022
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP
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ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 79649; 79657; 79664 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.12.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 79649)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parla-
ment, presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 17/2020, de mo-
dificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 302-00223/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’En Comú Podem
De modificació de l’esmena 6 

11. Executar tots els recursos previstos pel Departament d’Igualtat i Feminismes 
als pressupostos 2022, tant els propis com aquells que provenen del Pacte d’Estat 
contra les violències masclistes, per evitar que s’hagin de tornar aquests recursos. 
Així mateix, exposar a la pàgina web del Departament de forma clara i accessi-
ble tota la informació de com s’han executat aquests recursos, quin origen tenen, 
a quines entitats i institucions s’han lliurat, per a quins programes i quina dotació 
han rebut.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, por-

taveu adjunta GP ECP

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM, GRUP PARLAMENTARI 

DE CIUTADANS (REG. 79657)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

Podem, Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 17/2020, de modificació de la Llei 
5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 302-00223/13).

Esmena transaccional 1
GP d’En Comú Podem, GP de Ciutadans
De modificació de l’Esmena 1 

1 bis. El Parlament de Catalunya considera necessari: 
a. Reformar el Codi de Conducta per incloure el dret i el deure dels diputats i 

diputades de conèixer i respectar el Protocol del Parlament de Catalunya per a la 
prevenció, la detecció, l’abordatge i la resolució de situacions d’assetjament sexual, 
per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere i 
exigir el seu acompliment. Així mateix, incorporar com a falta molt greu la partici-
pació dels seus membres en actes de violència masclista, inclosa la violència digital 
que es produeix a les xarxes.

b. Signar un pacte per part de tots els partits polítics amb representació al Par-
lament de Catalunya pel qual es comprometin a no servir-se de comptes falsos de 
Twitter ni de cap altra xarxa social per llançar atacs masclistes digitals contra ad-
versàries polítiques.



BOPC 457
19 de desembre de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 124

c. Que aquestes dues iniciatives s’estenguin als diputats i diputades d’altres par-
laments autonòmics i de les Corts Generals, i als partits polítics que hi tenen repre-
sentació.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2022
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP; Ignacio Martín Blanco, 

portaveu GP Cs

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

D’EN COMÚ PODEM (REG. 79664)

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na, Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 17/2020, de modificació 
de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 302-
00223/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP d’En Comú Podem
De modificació de l’esmena 4 al punt 5

5. Treballar conjuntament amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per 
dissenyar i posar en marxa mecanismes de coordinació amb les plataformes digi-
tals intermediàries per tal de signar els convenis previstos a l’article 27 de la Llei 
17/2020 durant el segon semestre del 2023.

Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP d’En Comú Podem
De modificació de l’esmena 5 al punt 7

7. En el marc del Pla d’Escoles Lliures de Violències i els protocols d’actuació 
amb el Departament d’Educació, tenir en compte les violències digitals i millorar les 
eines actuals de detecció i capacitació en l’ús de les pantalles i els recursos digitals 
des d’una perspectiva crítica a internet, que ofereixi recursos pedagògics a la comu-
nitat educativa per formar i sensibilitzar sobre els riscos, empoderar en el control 
de la identitat digital i la privacitat, i per identificar allò que constitueix violència 
en l’entorn digital, com el ciberassetjament o ciberbullying, grooming, sextorsió, sex-
preading, staiking i doxing, body-shaming, cibercontrol, entre altres.

Esmena transaccional 3
GP d’Esquerra Republicana, GP d’En Comú Podem
De modificació de l’esmena 6 al punt 8

8. Presentar als grups parlamentaris una estratègia per implementar el servei pú-
blic gratuït de peritatge informàtic a Catalunya, per certificar la prova de les violèn-
cies masclistes digitals a les víctimes de violències digitals.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC; Susanna Segovia Sánchez, portaveu 

adjunta GP ECP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre energia, 
biodiversitat i canvi climàtic
302-00224/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 79666; 79677 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.12.2022

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 

CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER 

AVANÇAR, GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 79666)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Alícia Romero Llano, portaveu del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes 
presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre energia, biodi-
versitat i canvi climàtic (tram. 302-00224/13).

Esmena transaccional 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana
Entre el punt 5, l’esmena 1 del GP PSC i l’esmena 3 del GP ERC

5. Impulsar la creació d’una comissió de treball composada per diversos repre-
sentants del món científic en l’àmbit de la conservació de la natura i representants 
de les direccions generals amb competències en conservació de la natura, que esta-
bleixi les prioritats d’actuació i el repartiment corresponent en funció de les dispo-
nibilitats econòmiques del Fons de Patrimoni Natural. Garantint-ne la participació 
de les entitats que promouen la defensa, protecció, conservació de la natura, de la 
propietat rural, dels sectors agroforestal, pesquer, ecologista, així com una repre-
sentació proporcionada dels ens locals.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; 

Marta Vilalta i Torres, GP ERC; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 

CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

(REG. 79677)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableix l’article 
161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes 
presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre energia, biodi-
versitat i canvi climàtic (tram. 302-00224/13).
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Esmena transaccional 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
d’Esquerra Republicana
Transacció del punt 10 amb esmena 5 del GP ERC

10. En aquells municipis amb centrals hidroelèctriques la gestió dels quals s’hagi 
recuperat per part de l’ACA, estudiar els mecanismes que possibilitin als seus ajun-
taments la participació en la seva gestió

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; por-

taveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’auge de la 
judeofòbia a les institucions catalanes
302-00225/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 79845 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Anna 

Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente mo-
ción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre l’auge de la judeofòbia a les ins-
titucions catalanes (tram. 300-00253/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña: 
1. Expresa su compromiso con la lucha contra la desigualdad por motivo de raza, 

de ideología, de cultura, de origen y de cualquiera de los otros motivos de discrimi-
nación, incluida, por supuesto, la judeofobia.

2. Declara que el auge de la judeofobia en las instituciones catalanas perjudica a 
las personas de las comunidades judías de nuestro entorno, siendo una amenaza a la 
convivencia que promueve la discriminación por estigmatización, hecho que debe 
ser tratado en atención a la Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no-discriminació, cuya 
finalidad es evitar cualquier tipo de discriminación por manifestaciones islamofóbi-
cas, cristianofóbicas o judeofóbicas.

3. Reconoce a la gran ciudad israelí de Tel Aviv como una de las más tolerantes 
y abiertas a los derechos LGTBI a nivel mundial.

4. Condena las actividades del BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) hacia 
la comunidad judía.

5. Invita a reflexionar sobre el hecho que la comunidad judía está formada por 
miles de personas en Cataluña, entre las cuales hay personas de todas las edades, 
sectores y creencias diferentes en la que hay tanta diversidad como en cualquier otra 
comunidad.

6. Rechaza las consecuencias de que el Ayuntamiento de Barcelona haya roto el 
hermanamiento con Tel Aviv, vigente desde 1998, que puede perjudicar y menosca-
bar los derechos a las comunidades judías de nuestra comunidad.

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
7. Fiscalizar que las entidades que promueven la judeofobia no se financien con 

dinero público.
8. No ceder espacios o locales públicos a organizaciones judeofóbicas o que pro-

muevan la judeofobia.
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9. Retirar el apoyo del Govern de la Generalitat a los folletos de la iniciativa ju-
deófoba que insta al Ayuntamiento de Barcelona a adoptar los trámites pertinen-
tes para suspender las relaciones institucionales con el estado de Israel, incluido el 
acuerdo de amistad y cooperación Barcelona-Gaza-Tel Aviv.

Palacio del Parlament, 15 de diciembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’ocupació
302-00226/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 79859 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques d’ocupació (tram. 300-00257/13).

Moció
El Parlament de Catalunya constata: 
1. Que no s’està complint l’article 1.d. de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’or-

denació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, on es 
garanteix el dret subjectiu a l’ocupabilitat de les persones i les accions a rebre per 
part dels desocupats.

2. Que la reforma laboral de 2021 ha suposat unes xifres record de contractació 
indefinida, provocant un creixement interanual del 95% d’aquest tipus de contractes 
i assolint les millors xifres d’ocupació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
3. Presentar, en els propers tres mesos i davant la Comissió d’Empresa i Treball 

del Parlament de Catalunya, la proposta de reforma del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya.

4. Assegurar al proper pressupost els recursos necessaris per rebaixar les ràtios 
de tècnics per desocupats que actualment tenen les oficines territorials del SOC, 
avançant cap els criteris fixats per l’OIT.

5. Presentar, en els propers tres mesos i davant la Comissió d’Empresa i Treball 
del Parlament de Catalunya, un pla de xoc per incrementar la inserció laboral dels 
desocupats inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya.

6. Complir amb el nombre d’acreditacions professionals compromeses a l’aprova-
ció de la Llei de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

7. Derogar la Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, i redactar una nova ordre 
que compleixi els requisits mínims establerts al Reial Decret 818/2021, de 28 de 
setembre, donat els perjudicis que comporta pels Centre Especials de Treball l’ac-
tual ordre publicada; especialment en allò que fa referència a les subvencions del 
SMI, l’obligació a transitar cap a la empresa ordinària i la subvenció de mesures al-
ternatives.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de les 
polítiques de funció pública
302-00227/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 79860 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre el balanç de les polítiques de funció pública (tram. 300-00258/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer una reserva en el pressupost del 2023 per a garantir que durant el primer 

trimestre es pugui desenvolupar un nou pla de barris.
2. Aprovar en els pressupostos del 2023 un fons de cooperació local extraordina-

ri per fer front a les despeses derivades de la Covid i la guerra d’Ucraïna.
3. Promoure i facilitar l’aprovació del preceptiu reglament d’organització i fun-

cionament del Consell de Governs Locals, en el qual es doti a la institució dels re-
cursos pressupostaris, materials i de personal necessaris amb el consens de l’ACM i 
l’FMC en el primer trimestres del 2023.

4. Aturar la reforma de la llei de l’EAPC fins que no es consensuï amb tots els 
actors socials i polítics (Sindicats, Universitats, Consell rector, entitats municipalis-
tes més representatives i Grups parlamentaris) un text àmpliament recolzat i capaç 
de generar un acord sobre la reforma que es proposa que haurà de respectar l’auto-
nomia local.

5. Treballar amb els diversos grups Parlamentaris la nova llei d’ocupació, amb la 
voluntat de ser aprovada a finals del 2023.

6. Concretar de forma urgent i a través d’un decret llei, la organització i concre-
ció de la promoció interna del personal fixe. Definir l’articulació de les noves ads-
cripcions del personal perquè respongui als llocs de treball que els diferents depar-
taments i organismes dependents necessitin.

7. Crear en un termini de 6 mesos un programa d’ajudes econòmiques per sufra-
gar les despeses dels processos selectius corresponents a la classificació A del Cos de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya prioritzant els joves menors de 30 anys.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el programa 
Coeduca’t
302-00228/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 79861 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2022

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre el progra-
ma Coeduca’t (tram. 300-00254/13).
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Moción
El Parlament de Catalunya insta al Gobierno a: 
1. Eliminar con carácter inmediato el Programa Coeduca’t para que no sea una 

referencia autorizada en la formación del profesorado ni en su desarrollo educativo 
en las aulas.

2. Suprimir el enfoque coeducativo basado en la perspectiva de género y el 
modelo de educación afectivo-sexual consignado en los currículums del Decreto 
175/2022, de 27 de septiembre, de ordenación de las enseñanzas de educación bási-
ca y el Decreto 171/2022, de 20 de septiembre, de ordenación de las enseñanzas de 
Bachillerato.

3. Derogar cualquier normativa que pueda atentar contra la libertad de los padres 
a educar a sus hijos según sus convicciones morales, que vulneren la patria potestad 
y/o que inviertan la carga de la prueba, eliminando la presunción de inocencia, tal y 
como está contemplado en la Constitución Española.

4. Suprimir toda subvención pública, ayuda o contrato que tenga como destina-
taria la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos o cualquier otra asocia-
ción, entidad, plataforma u organismo que tenga como objetivo promover el modelo 
de educación afectivo-sexual y el enfoque coeducativo basado en la perspectiva de 
género.

5. Eliminar de los planes educativos o extra-curriculares la educación afecti-
vo-sexual y mientras no se eliminen, se implante la obligatoriedad de que los padres 
deben ser informados expresamente sobre cualquier materia, charla, taller o activi-
dad que afecte a cuestiones sobre Ideología de género, el feminismo, la diversidad 
LGTBI o la educación sexual, prestando los padres su consentimiento individuali-
zado mediante el pin parental.

Palacio del Parlament, 16 de diciembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
exterior
302-00229/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 79868 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Carles Riera Albert, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la política exterior (tram. 300-
00256/13).

Moció
Atesa la importància i prioritat estratègica d’una diplomàcia pública i d’una po-

lítica exterior catalana, sobirana, que respongui a les necessitats de projecció in-
ternacional del nostre País i al compromís internacionalista davant els nous reptes 
globals, en base als principis de la justícia global social i ambiental, la defensa dels 
drets col·lectius dels pobles, la pau, la cooperació i la solidaritat.

Atenent als compromisos adoptats al Pla Director de Cooperació al Desenvolu-
pament 2019-2022 aprovat per aquest Parlament el proppassat 19 de juliol de 2019, 
que contempla que els recursos d’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) hauran 

Fascicle quart
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d’arribar a representar el 0,7% dels ingressos corrents no condicionats l’any 2030, 
tal i com recomanen l’Assemblea General de les Nacions Unides i els compromisos 
adoptats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Tenint en compte que el vigent Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 
2019-2022 preveia un augment de 62 milions d’euros en aquest període i que, en 
canvi, l’augment real de l’AOD ha estat només de 20 milions, i que això ha suposat 
que actualment la Generalitat de Catalunya tan sols destini el 0,2% dels ingressos 
corrents no condicionats a l’AOD i no el 0,33% previst en el moment d’aprovar el 
Pla Director 2019-2022.

I considerant que, si es vol assolir el 0,7% l’any 2030 encara cal augmentar en 
més de 200 milions d’euros aquesta partida i que tan sols queden vuit anys per arri-
bar al 2030, cal anar incrementant l’AOD en 25 milions en cada anualitat respecte 
l’anterior.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desenvolupar i aplicar una diplomàcia pública i una política exterior sobirana, 

d’acord amb els mandats del Parlament de Catalunya, exercint-la en tots els fòrums 
i instàncies internacionals.

2. Davant els conflictes internacionals i la seva resolució, promoure i aplicar en 
tots els fòrums i instàncies internacionals una política exterior antimilitarista i anti-
bel·licista.

3. Denunciar i rebutjar la política militar espanyola, europea i de l’OTAN, i no 
cooperar-hi.

4. Oposar-se a les infraestructures internacionals energètiques i de mobilitat que 
afecten el nostre territori, que vulnerin la nostra sobirania i que siguin contràries a 
la justícia global, social i ambiental i a la lluita contra el canvi climàtic.

5. Promoure i desenvolupar polítiques i instruments que facin del nostre País un 
referent internacional en la resolució democràtica de conflictes, en l’antifeixisme i 
en la promoció de la justícia global social i ambiental, dotant de capacitat d’incidèn-
cia internacional i dels recursos corresponents el programa de Defensores dels drets 
humans, el del futur Centre Català d’Empresa i Drets Humans i tots aquells instru-
ments públics i civils que contribueixin a aquests objectius.

6. No cooperar amb la política espanyola i europea de migracions i fronteres i 
desenvolupar i exercir una política catalana d’acollida i asil, antiracista i inclusiva, 
de regularització de les persones migrades i de ple reconeixement dels seus drets 
fonamentals, civils, socials i polítics, excloent el racisme institucional i promovent 
el tancament dels CIE.

7. Defensar en tots els fòrums i instàncies internacionals els drets col·lectius dels 
pobles, la seva sobirania i el seu dret a l’autodeterminació davant totes les formes i 
expressions del colonialisme, l’imperialisme, l’apartheid, l’ocupació de territoris i la 
vulneració de drets fonamentals, mantenint, consolidant i incrementant la coopera-
ció amb els pobles palestí, kurd i saharaui, així com amb altres pobles que lluiten 
per la seva autodeterminació i pels seus drets col·lectius.

8. Desplegar i aplicar la Proposta de Resolució aprovada pel Parlament sobre 
l’Administració Autònoma del Nord i Est de Siria.

9. Denunciar i rebutjar totes les formes del colonialisme i de l’apartheid, opo-
sant-se a tota forma de col·laboració política, econòmica i comercial amb estats i 
règims que els practiquen i refusant la col·laboració amb les activitats econòmiques 
i comercials realitzades en territoris colonitzats o ocupats, segons resolucions i pro-
nunciaments de les instàncies de Nacions Unides.

10. Que en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, des del 2023 hi hagi un 
augment de 25 milions anuals acumulatius i que es destinin al pressupost de l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), ja que aquest és l’orga-
nisme públic especialitzat en la matèria i l’única partida pressupostària on es pot 
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concretar l’augment de l’AOD dins la llei anual de pressupostos. I, en conseqüència, 
atès que el pressupost de l’ACCD del 2022 ha estat de 37.543.883,24 €, el pressupost 
esperat per l’any 2023 per a l’ACCD sigui de 62.543.883,24 euros.

11. Que el nou Pla Director de cooperació al desenvolupament 2023-2026, ac-
tualment en elaboració, marqui de nou com a objectiu l’horitzó del 2030 com any 
d’assoliment del 0,7% dels ingressos corrents no condicionats, i el 0,5% al 2026 com 
a compromís intermedi.

12. Promoure i defensar activament en tots els fòrums i instàncies internacionals 
el dret a l’autodeterminació del Poble català, la resolució democràtica del conflicte 
polític mitjançant l’exercici d’aquest dret, així com la denúncia de la repressió exer-
cida per l’Estat espanyol i la reivindicació de l’amnistia.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-NCG

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
per l’envelliment actiu i digne
302-00230/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 79872 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Jessica González Herrera, diputada del Grup Par-

lamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques per l’envelliment actiu i digne (tram. 300-00255/13).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’incrementar els fons des-

tinats al Sistema d’atenció a la dependència per garantir un nivell adequat i digne a 
les persones grans i amb necessitats de cures de llarga durada i, per aquesta finalitat, 
manifesta que cal doblar els esforços de les Administracions per assolir els nivells 
de despesa equiparables als països Europeus, amb una inversió d’entre el 2,5% i el 
3% del seu PIB.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que es una prioritat de país enfortir el 
nostre sistema d’atenció a la dependència i el conjunt de serveis, per garantir una 
resposta digne a l’envelliment de la nostra societat, i per ser una qüestió de justícia 
i de reparació per l’impacte de la COVID en les vides de les persones que han patit 
les conseqüències de la feblesa del sistema.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
3. Realitzar un estudi diagnòstic amb aplicabilitat, en el termini de tres mesos, 

des d’una perspectiva feminista interseccional que permeti: 
a. Conèixer en profunditat la situació de la gent gran d’origen estranger a Catalu-

nya, aportant dades a l’anàlisi i propostes de polítiques per garantir l’accés als drets, 
als serveis públics, la participació social i comunitària i les discriminacions.

b. Implementar un pla d’acció per garantir la igualtat de tracte i no discrimina-
ció de les persones grans LGBTI als serveis d’atenció, casals, centres sociosanitàris, 
etc, i treballar en campanyes específiques, adreçades al conjunt de la societat, per la 
promoció dels drets i la visibilitat de les persones grans LGBTI que pateixen dobles 
discriminacions per LGTBIfòbia i edatisme.

c. Preveure els mecanismes per actuar en situacions de violència institucional 
contra els col·lectius de persones grans migrades i LGBTI.
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4. Promoure el diàleg vinculant entre el Govern i els òrgans consultius que abor-
di els reptes de l’envelliment i la cura de la nostra societat i les condicions de vida 
dignes per a la gent gran i les persones cuidadores, per donar visibilitat i reconeixe-
ment a les seves reivindicacions.

5. Elaborar un Pla de xoc per la millora de la gestió del Sistema de Dependència per: 
a. solucionar les baixes ratios d’atenció i prestació que té Catalunya; 
b. abordar les llistes d’espera per als serveis que són les més altes de l’Estat; 
c. revisar i adequar el sistema de copagament de les persones usuàries i les seves 

famílies, adaptant-lo a la norma.
d. modificar el sistema de valoració de la dependència per millorar l’accessibili-

tat als serveis en terminis inferiors a dos mesos i millorar la flexibilitat i mobilitat 
en les prestacions i serveis.

6. Implementar l’adaptació del sector al nou Model de Residències impulsat pel 
Ministeri de Drets Socials, donant prioritat a l’increment de les ràtios de gerocul-
tores i professionals d’atenció directe i a l’adequació de les unitats de convivència

7. Donar compliment al compromís de revisar la Cartera de Serveis Socials per, 
d’una banda atendre les necessitats de finançament adequat dels diferents sectors i, 
d’altra, incorporar nous serveis socials que promouen models per l’autonomia per-
sonal, que estan impulsant els ajuntaments i els que fan atenció amb impacte en la 
salut mental i emocional de les persones i d’innovació social.

8. Presentar, en tres mesos, un estudi per la revisió dels preus en la contractació 
pública dels serveis d’atenció a la dependència, especialment, en el servei d’atenció 
domiciliària, que analitzi els escenaris econòmics per garantir la dignificació de les 
condicions de treball del sector, per incrementar salaris i reduir la parcialitat de les 
jornades de les treballadores.

9. Donar impuls a la innovació social a través del foment i suport a projectes cen-
trats en la persona i en les necessitats canviants del seu cicle vital, especialment, a 
aquells que proporcionen models alternatius d’habitatge amb serveis.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Jessica González Herrera, diputada, GP ECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures
302-00231/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 79927 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2022

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

nya, David Saldoni i de Tena, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures 
(tram. 300-00259/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. A complir amb els acords adoptats en les mocions i resolucions d’aquest Par-

lament en relació amb les infraestructures de mobilitat.
2. A estudiar sistemes de velocitat variable a l’AP-7 per tal de tenir una fotografia 

de si funcionen i, si cal o no, mantenir la reducció actual.
3. Fer efectiu amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana el con-

veni d’acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte de la Ronda Nord 
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dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell, proposada en el «Pla Específic de Mo-
bilitat del Vallès» i l’execució de les obres per part del Govern de la Generalitat de 
Catalunya.

4. Fer les adaptacions o millores ambientals necessàries per fer efectiu el perllon-
gament de la carretera C-32 entre Blanes i Lloret.

5. Instar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Es-
panya, durant el 2023: 

a) A acordar el model de traspàs de recursos econòmics necessaris per a l’ade-
quada gestió dels serveis ferroviaris que siguin de competència del Govern de la 
Generalitat, per tal que s’aprovi a la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals.

b) Cedir la titularitat de les infraestructures que puguin ser segregades de la Xar-
xa Ferroviària d’Interès General dins de Catalunya necessàries per poder prestar els 
serveis.

c) Que l’acord sobre el traspàs dels recursos econòmics es complementi amb una 
revisió del Pla de Rodalies 2020-2030, que inclogui el conjunt del sistema ferroviari 
català i garanteixi la coherència en els projectes de millora i el seguiment de l’exe-
cució d’actuacions, i l’adequada coordinació entre els administradors d’infraestruc-
tures i els titulars dels serveis.

6. A vetllar pel compliment dels acords subscrits a Comissió Mixta d’Assumptes 
Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat de Catalunya, per tal d’executar la sentèn-
cia del Tribunal Suprem 1 668/201 7 relativa a la Disposició Addicional Tercera de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i en la que es va acordar incloure en els pressu-
postos generals de l’Estat la partida de 759 milions d’euros entre els exercicis 2021 
i 2024, per compensar el dèficit inversor en infraestructures a Catalunya el 2008 i a 
destinar aquests recursos a infraestructures de mobilitat.

7. A reclamar al Govern de l’Estat que doni compliment a la Disposició Addici-
onal 3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya pel que fa als imports corresponents 
als anys 2009 a 2013 per tal de destinar-los a infraestructures de mobilitat.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; David Saldoni i de Tena, diputat GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment 
dels drets polítics i civils davant la reforma prevista del tipus penal 
de desordres públics agreujats
302-00232/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 79928 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2022

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

lunya, Josep Rius i Alcaraz, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el garan-
timent dels drets polítics i civils davant la reforma prevista del tipus penal de desor-
dres públics agreujats (tram. 300-00260/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que l’1 d’octubre es va celebrar un referèndum oficial convocat pel 

Govern a l’empara de la llei 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d’autodeter-
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minació, aprovada per aquest Parlament i, per tant, cap dels que el van fer possible i 
hi van participar no van cometre cap delicte sinó que van exercir un dret fonamental.

2. Expressa el seu suport i solidaritat a totes les persones encausades per la re-
pressió de l’Estat espanyol contra el moviment independentista i constata que la re-
forma del delicte de desordres públics agreujats del Codi penal restringeix el dret 
fonamental de manifestació i reunió, genera més inseguretat jurídica, i atorga una 
gran arbitrarietat als tribunals espanyols.

3. Insta el Govern de la Generalitat a que, tot i la reforma aprovada al Congrés 
del delicte de desordres públics agreujats, prengui totes les mesures necessàries per 
a garantir el dret fonamental de manifestació i reunió als ciutadans de Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Josep Rius i Alcaraz, portaveu adjunt, GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques en 
matèria de memòria històrica
302-00233/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 79929 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2022

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques en matè-
ria de memòria històrica (tram. 300-00262/13).

Moció
El Parlament de Catalunya
1. Referma el seu compromís d’impulsar les iniciatives parlamentàries indispen-

sables en matèria de memòria democràtica basades en els principis de dret interna-
cional de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició, per tal de condemnar 
la dictadura franquista i reconèixer les víctimes de la repressió.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2. Eliminar tots els símbols franquistes que encara es mantenen a la via pública 

en tot el territori català, i en especial, fer efectiva la retirada del monument situat 
enmig del riu a Tortosa, que encara hi roman per un procediment judicial obert.

3. Fomentar el coneixement de la memòria democràtica de Catalunya a través de 
diferents espais senyalitzats i dignificats, en col·laboració amb ajuntaments i entitats 
memorialistes.

4. Consolidar, durant l’any 2023, totes les eines a l’abast per localitzar i identifi-
car les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. En 
concret, culminar els treballs iniciats per a l’exhumació del militant Cipriano Mar-
tos, antifranquista torturat i mort a mans de la guàrdia civil franquista, per tal de 
poder-ne lliurar les restes a la família.

5. Enllestir a principis de l’any 2023 els tràmits de l’Avantprojecte de llei de me-
mòria democràtica, per tal de poder iniciar el procediment legislatiu corresponent 
en seu parlamentària.

6. Continuar impulsant polítiques públiques en matèria de memòria democràtica 
a través de la recerca i difusió del paper de les dones i el moviment LGBTI+ en la 
lluita i la defensa de la democràcia i de la seva recuperació. Així mateix, promoure 
un currículum acadèmic en els diferents nivells del sistema educatiu que inclogui la 
memòria democràtica.
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7. Instar el Govern de l’estat espanyol a: 
a. Instar a col·laborar i treballar amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 

de BCN i amb les entitats i institucions implicades per tal de traspassar-ne la titula-
ritat i resignificar l’actual edifici de la prefectura de Via Laietana, espai de tortura 
durant el franquisme, com a centre de memòria, dignitat, democràcia, informació, 
divulgació i reparació de les persones víctimes de la dictadura franquista, i de la re-
sistència i la lluita per les llibertats democràtiques.

b. Procedir a la realització d’un acte formal, solemne i de desgreuge per part del 
Govern espanyol al Molt Honorable President Lluís Companys, condemnat a mort i 
executat, com a mesura de repressió, durant la dictadura franquista.

c. Expedir d’ofici, d’acord amb tot el que disposa la Llei 11/2017, del 4 de ju-
liol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, els certificats de nul·litat 
de les sentències promogudes pel Tribunal Especial per a la Repressió de la Maço-
neria i del Comunisme, el Tribunal d’Ordre Públic i els Tribunals de Responsabili-
tats Polítiques i Consells de Guerra, així com fer constar en els expedients judicials 
corresponents la nul·litat de la sentència, tal i com estableix la Llei 20/2022, de 19 
d’octubre, de Memòria Democràtica, aprovada recentment a les Corts Generals es-
panyoles.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la campanya de vacunació contra la grip
300-00263/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 79680 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.12.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre la campanya de vacunació contra la grip, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de desembre 
de 2022, amb el text següent: 

– Interpel·lació al Govern sobre la campanya de vacunació contra la grip.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la política penitenciària
300-00264/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 79714 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.12.2022

A la Mesa del Parlament
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre la política penitenciaria, 
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para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próximos días 21 y 22 
de Diciembre de 2022, con el siguiente texto: 

– Interpelación al Gobierno sobre la política penitenciaria.

Palacio del Parlament, 15 de diciembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Interpel·lació al Govern sobre la mobilitat al Vallès Occidental 
i al Vallès Oriental
300-00265/13

PRESENTACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 79717 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.12.2022

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre la mobilitat al Vallès Occidental i al Vallès Oriental, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20, 21 i 
22 de desembre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la mobilitat al Vallès Occidental i al Vallès Oriental.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2022
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP

Interpel·lació al Govern sobre les perspectives en matèria educativa
300-00266/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 79727 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.12.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les perspectives del Govern en 
matèria educativa, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 21 i 22 de desembre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre les perspectives del Govern en matèria educativa.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre el compliment dels acords 
parlamentaris en matèria d’infraestructures
300-00267/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 79728 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.12.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
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lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el compliment dels acords parla-
mentaris en matèria d’infraestructures, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de desembre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre el compliment dels acords parlamentaris en matèria d’infraestructures.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la cultura digital
300-00268/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 79732 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.12.2022

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’impuls a la cultura digital, per tal que si-
gui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de desembre, 
amb el text següent: 

– Sobre l’impuls a la cultura digital.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la recuperació dels béns immatriculats 
per l’Església
300-00269/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 79733 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.12.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Montserrat Vinyets Pagès, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senten la Interpel·lació al Govern sobre la recuperació dels béns immatriculats per 
l’església, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
21 i 22 de desembre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la recuperació dels béns immatriculats per l’església.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Montserrat Vinyets Pagès, diputada GP CUP-NCG
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Interpel·lació al Govern sobre la mobilitat sostenible
300-00270/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 79734 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.12.2022

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la mobilitat sostenible, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de desembre, amb 
el text següent: 

– Sobre la mobilitat sostenible.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la desburocratització de la pagesia
300-00271/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 79735 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.12.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la desburocratització de la pagesia, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de de-
sembre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la desburocratització de la pagesia.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del delta 
de l’Ebre
406-00003/13

RENÚNCIA A LA PRESIDÈNCIA

Reg. 78004 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.12.2022

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 J. Lluís Salvadó Tenesa ha estat donat de baixa com a president de la 
Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

BAIXA DE MEMBRES

Reg. 78003 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.12.2022

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 del Reglament del Parlament, comunica que 
el diputat J. Lluís Salvadó Tenesa ha estat donat de baixa com a membre de la Co-
missió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 78005 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.12.2022

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’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 78006 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.12.2022

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica que 



BOPC 457
19 de desembre de 2022

4.50.01. Compliment de resolucions 140

la diputada Maria Jesús Viña i Ariño ha estat proposada presidenta de la Comissió 
d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 203/XIV, relativa a l’Informe 
de fiscalització 3/2021, sobre el Consorci Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018
290-00166/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 78745 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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 203/XIV, relati-
va a l’Informe de fiscalització 3/2021, sobre el Consorci Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 290-00166/13), us informo del 
següent:

Barcelona, 5 de desembre de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Annex
A continuació es presenta l’informe de compliment de les observacions més sig-

nificatives recollides en l’apartat de conclusions de l’informe de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes al MNAC corresponent a l’exercici 2018:

«1. El MNAC va trametre els comptes de l’exercici 2018 pendents d’aprovació i 
l’informe d’auditoria a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes el 28 de 
juny del 2019. El Patronat va aprovar els comptes anuals corresponents a l’exercici 
2018 el 3 de desembre del 2019, fora del termini establert. Els comptes aprovats no 
es van presentar a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes, si bé coin-
cideixen amb els provisionals presentats pel MNAC.»

Tal com es va dir en les al·legacions, es va tractar d’un fet puntual. La voluntat 
del Museu és convocar les reunions de Patronat amb la periodicitat habitual, que és 
una reunió abans del 30 de juny, quan ens arribi l’informe d’auditoria (per aprovar 
els comptes de l’any anterior), i una segona reunió abans del 31 de desembre (per 
aprovar el pressupost de l’any següent).

«2. Atesa la naturalesa del MNAC com a consorci de dret públic i les caracterís-
tiques dels espais i béns que gestiona, els preus de les entrades al Museu, dels llo-
guers d’espais i les tarifes per a la reproducció d’imatges del MNAC i la comercia-
lització d’aquestes reproduccions, tenen naturalesa jurídica de taxa. D’acord amb la 
legislació aplicable i amb la jurisprudència, el MNAC no pot crear taxes, sinó que 
únicament pot fixar-ne les quanties quan aquestes hagin estat creades per llei del 
Parlament de Catalunya. D’altra banda, el MNAC ha aplicat alguns preus en la ven-
da d’entrades i gratuïtats en les activitats que organitza, que no havien estat formal-
ment aprovats per l’òrgan competent (vegeu els apartats 2.2.1.1 i 2.2.1.2).»
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Tal com es va manifestar en les al·legacions, davant d’aquest tema, el Museu creu 
convenient promoure un estudi a fons de la doctrina i jurisprudència d’aquesta te-
màtica i l’impacte econòmic que pot suposar, ja que les principals fonts d’ingressos 
propis del Museu són el lloguer d’espais i els ingressos per taquilla (que poden su-
posar el 20% del pressupost d’ingressos, en un any sense pandèmia), i, per tant, en 
el supòsit en el que es considerés que aquestes contraprestacions fossin taxes i, en 
conseqüència, operacions no subjectes a l’IVA i no generadores del dret a deducció 
d’IVA, l’impacte econòmic i financer al Museu Nacional seria molt rellevant, en la 
mesura que no resultaria deduïble l’IVA suportat en la prestació d’aquests serveis, a 
la vegada que disminuiria l’import de la prorrata aplicable a les despeses en comú.

Tot i no haver rebut cap requeriment en aquest sentit, el Museu està valorant 
encarregar-lo en la mesura que tingui disponibilitat pressupostària per fer-ho. En 
relació a la segona part de l’observació que fa referència a gratuïtats aplicades pel 
Museu sense haver estat formalment aprovats per l’òrgan competent, tal com es va 
dir en les al·legacions, es tracta de situacions puntuals amb molt poca transcendència 
econòmica i que, en qualsevol cas, sempre han estat aprovades per l’Administrador. 
En aquest sentit, el passat mes de novembre es va aprovar una modificació de les ba-
ses d’execució del Pressupost amb el següent text: «Incorporació de les facultats de 
l’administrador per a fixar descomptes i preus especials dels diferents serveis i usos 
del Museu en base a l’acord aprovat per la Comissió Delegada en reunió celebrada 
el 13 de maig de 2010».

«3. El MNAC aplicava una bonificació del 10% als operadors que actuaven d’in-
termediaris en la captació de clients del Museu. No consta que aquesta bonificació 
hagués estat aprovada formalment per l’òrgan competent del MNAC (vegeu l’apar-
tat 2.2.1.2).»

L’aprovació d’aquesta bonificació queda emparada pel nou redactat de les bases 
d’execució del pressupost, en els termes recollits en l’apartat anterior. A més d’això, 
i tal com es va manifestar en les al·legacions, en les tarifes de l’any 2019, aprovades 
en la sessió de Patronat de 2 d’abril de 2019, en l’apartat de «Rodatges, filmacions i 
activitats generals», queda recollida la següent facultat de l’Administrador: «valorar 
la possibilitat d’oferir un descompte a agències intermediàries que acreditin la cap-
tació de clients».

«4. El MNAC va registrar els sobrants de transferències corrents, que l’exercici 
2018 van ser de 233.881 €, com a Patrimoni net en lloc de com un passiu a curt ter-
mini com corresponia d’acord amb la normativa aplicable (vegeu l’apartat 2.2.1.2).»

En la formulació dels comptes anuals del 2021, aquest saldo ja consta com un 
passiu a curt termini.

«5. El MNAC i els òrgans competents de les administracions consorciades no 
van subscriure un contracte programa com preveuen els Estatuts (vegeu l’apartat 
2.2.1.2).»

Aquesta observació també queda recollida en l’apartat de recomanacions. En 
aquest punt, el Museu Nacional és el primer interessat en formalitzar un contracte 
programa, però existeix una dificultat molt elevada de les entitats consorciades d’as-
segurar un marc financer estable, atesa la situació d’incertesa econòmica.

«6. El MNAC va atorgar als patrocinadors i mecenes a més de la difusió corres-
ponent, beneficis valorables econòmicament i, en alguns casos, inversions addicio-
nals en publicitat. Aquest fet va fer que el negoci jurídic que acabava tenint lloc no 
s’ajustés ni a la figura del conveni de mecenatge ni a la del contracte de patrocini 
(vegeu l’apartat 2.2.1.2).»

Tal com es va manifestar en les al·legacions, els fets recollits en l’informe posen 
d manifest la necessitat de revisar la Llei de Mecenatge 49/2002, de la qual el Mu-
seu es beneficiària, en el sentit de millorar els incentius i beneficis fiscals que atorga 
a les empreses per fomentar el patrocini en el sector cultural.
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«7. L’exercici 2018 el MNAC va tenir 55 treballadors temporals, l’antiguitat de 36 
dels quals era superior a vuit anys (vegeu l’apartat 2.2.2).»

El Museu Nacional està aplicant les mesures recollides en la Llei 20/2021, de 
28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupa-
ció pública. En aquest sentit, el Patronat del Museu va aprovar el passat 26 de maig 
l’oferta pública d’estabilització del personal laboral temporal anterior al 31 de de-
sembre de 2017 (34 places).

«8. L’any 2018 el MNAC va aplicar al personal funcionari provinent de l’Ajun-
tament de Barcelona l’Acord de condicions de treball d’aquesta Administració, tot i 
que a partir del 21 de juliol del 2018 li era d’aplicació la normativa de la Generalitat 
(vegeu l’apartat 2.2.2.1).»

El Museu Nacional ja no aplica les condicions especials de treball de l’Ajunta-
ment, ja que no té personal en actiu d’aquesta administració.

«9. Hi havia diferències entre les condicions de treball del personal a què s’apli-
cava la normativa de l’Ajuntament de Barcelona i el personal a què s’aplicava la nor-
mativa de la Generalitat, en aspectes com els dies de vacances i d’assumptes per-
sonals i també en les retribucions percebudes per a llocs de treball similars (vegeu 
l’apartat 2.2.2.1).»

Aquestes diferències, que provenen de l’acord de traspàs del personal funcionari 
de l’Ajuntament al Museu Nacional de l’any 1991, en l’actualitat no s’apliquen per-
què el Museu, des de finals del 2020, ja no té funcionaris de l’Ajuntament en plan-
tilla.

«10. L’RLT vigent el 2018 no incloïa l’import dels complements de comanda-
ment, responsabilitat, equiparació i especial dedicació, i no va anar acompanyada 
d’una valoració de llocs de treball ni recollia una descripció de funcions de les pla-
ces previstes. S’havien fet modificacions en l’RLT que no havien estat aprovades pel 
Patronat, que és l’òrgan a qui els Estatuts atribueixen les màximes responsabilitats 
pel que fa al govern del Museu (vegeu l’apartat 2.2.2.1).»

En la RLT presentada al Patronat de 25 de novembre de 2021, es va presentar la 
RLT amb la descripció dels complements de comandament, responsabilitat, equipa-
ració i especial dedicació, amb la seva valoració econòmica, com a documentació 
que acompanyava el tràmit d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses per a 
l’exercici 2022.

Pel que fa a les modificacions de la RLT que no havien estat aprovades pel Pa-
tronat, tal com es va manifestar en les al·legacions, durant el 2018 el Museu va ne-
cessitar dur a terme modificacions i ajustaments de la plantilla, sempre d’acord amb 
l’article 9.2 de les bases d’execució del pressupost del 2017 vigents el 2018 i aprova-
des pel Patronat en la sessió de 30 de novembre de 2016 que estableix que correspon 
conjuntament a la Direcció i a l’Administració, amb un informe previ de la perso-
na responsable de l’Àrea de Serveis Econòmics i de Recursos Humans, i donant-ne 
compte a la Comissió Delegada, la competència per a la reclassificació i l’ajusta-
ment transitori o definitiu de les retribucions dels llocs de treball que integren la 
plantilla del Museu Nacional. Aquestes modificacions també es van fer d’acord amb 
l’article 9.3 de les bases d’execució de pressupost esmentades que estableixen que: 
«en relació a les jubilacions de personal procedent de l’Ajuntament que es puguin 
produir durant l’exercici en curs, per tal de readaptar aquests llocs a la realitat del 
Museu i a les seves necessitats de personal, adequant-los a les categories laborals 
corresponents i assignant les funcions que en cada cas correspongui, es faculta a 
l’Administrador per a fer les actuacions i ajustaments necessaris en els llocs esmen-
tats. Igualment podrà realitzar ajustaments en llocs de treball vacants o amb reserva 
no coberts que precisin d’adaptacions a les noves necessitats del Museu». Aquestes 
variacions es van aprovar pel Patronat en la primera reunió que aquest òrgan va ce-
lebrar, que va ser el 2 d’abril de 2019. En aquesta sessió es va aprovar expressament 
la RLT del Museu, en la que es van incorporar aquestes modificacions. Per tant, es 
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tracta d’un fet puntual que no s’ha de repetir si el Museu pot convocar les reunions 
de Patronat amb la periodicitat habitual, que és una reunió abans del 30 de juny (per 
aprovar els comptes de l’any anterior), per aprovar el pressupost de l’any següent).

«11. El MNAC no disposava d’una equiparació dels seus llocs de treball amb els 
de la Generalitat que hagi permès fer una comparació de les retribucions. Les retri-
bucions totals percebudes per alguns llocs de treball del MNAC ocupats per grups 
professionals dels grups C i D amb complement de comandament o de responsabi-
litat, eren equivalents a les percebudes per funcionaris de la Generalitat dels grups 
A1 o A2 (vegeu els apartats 2.2.2.1 i 2.2.2.2).»

D’aquesta observació deriva la recomanació de l’informe que «el règim jurídic 
del personal del MNAC ha de ser el corresponent al de l’Administració de la Ge-
neralitat i les seves retribucions no poden superar les establerts per llocs de treball 
equivalents en aquella. Per tant, el MNAC hauria de fer un estudi per adequar els 
grups professionals segons el nivell de titulació, coneixements i experiència per ac-
cedir-hi amb les funcions a realitzar, per equiparar funcionalment i retributivament 
tot el seu personal amb el que dins l’Administració de la Generalitat exerceix tas-
ques similars o equiparables.

En relació aquest punt, el Museu està duent a terme un estudi de revisió de la 
seva estructura salarial, a la vegada que de l’actual sistema de descripció dels llocs 
de treball (DLT) i de la RLT. Paral·lelament, el Museu té en curs diverses sol·licituds 
d’informes a la Direcció General de Pressupostos i la Direcció General de Funció 
Pública sobre l’assignació de complements fora de conveni.

«12. El MNAC havia subscrit amb el seu administrador un contracte laboral tem-
poral per obra i servei. Aquest tipus de contracte no és l’adequat per a formalitzar 
aquesta relació. A més, la retribució l’havia fixat el director mentre que era el Patro-
nat a qui corresponia fer-ho (vegeu l’apartat 2.2.2.2).»

Pel que fa a aquest punt, recordar que ja en el seu dia la Sindicatura de Comp-
tes va acceptar les al·legacions presentades pel Museu. Respecte la primera part de 
l’observació, recordar que amb la recent reforma laboral ja no seria possible utilitzar 
aquesta modalitat de contracte. No obstant això, cal tenir present, tal com es va ma-
nifestar en les al·legacions, que aquesta plaça va ser aprovada per la Comissió De-
legada en reunió celebrada el 6 d’abril de 2017. Igualment, en la reunió esmentada 
es va acordar procedir, un cop aprovada la proposta per part de la Junta de Museus 
de Catalunya, a la contractació de l’Administrador, i es va facultar al president del 
Patronat per a portar a terme totes les actuacions necessàries, incloent la fixació de 
la retribució i de la resta de condicions del seu contracte. En cap cas la retribució va 
ser fixada pel director.

»13. El MNAC va abonar diversos complements que no s’ajustaven a la normati-
va vigent (vegeu l’apartat 2.2.2.2).»

Aquesta observació està relacionada amb la número onze.
«14. Per a dos treballadores en comissió de serveis s’havia superat la durada mà-

xima de dos anys establerta en la normativa (vegeu l’apartat 2.2.2.2).»
Actualment aquestes incidències ja estan resoltes.
«15. A un treballador se li va concedir una excedència voluntària amb reserva de 

lloc de treball per un període acumulat de tres anys, mitjançant resolucions de con-
cessió anuals que es van anar prorrogant, fet que incompleix la normativa aplicable 
(vegeu l’apartat 2.2.2.2).»

Actualment aquesta incidència ja està resolta.
«16. En l’anàlisi del control horari d’una mostra de deu treballadors s’han obser-

vat diversos aspectes que incompleixen la Circular del MNAC sobre jornada i hora-
ris (vegeu l’apartat 2.2.2.3).»

Aquestes incidències van venir provocades pel canvi de sistema informàtic, que 
va passar del paper al format digital i va generar algunes disfuncions en el funcio-
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nament i els mecanismes de control i seguiment, i que a data d’avui ja estan de tot 
solucionades.

«17. El MNAC no disposava de l’autorització de la Generalitat per contractar per-
sonal propi no provinent de les administracions consorciades d’acord amb l’article 
121 de la Llei 40/2015 (vegeu l’apartat 2.2.2.4).»

Des de fa anys, el Museu està sol·licitant l’esmentada autorització per poder tirar 
endavant contractacions directes de personal no provinent de les administracions 
consorciades.

«18. El desembre del 2020 el Portal de la transparència del MNAC 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 (vegeu 
l’apartat 2.2.2.5).»

El Museu està treballant en l’objectiu de resoldre aquesta incidència, que està re-
lacionada amb els treballs que actualment s’estan fent de revisió i actualització de la 
RLT. El Museu Nacional intenta oferir la màxima transparència de la seva gestió i 
transparència, i també va ser avaluada per AENOR en l’auditoria anual que el Mu-
seu va passar per renovar la seva certificació de Responsabilitat Social.

«19. El 10 de gener del 2018 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
va aprovar per unanimitat desestimar el recurs presentat per l’antic adjudicatari del 
contracte del servei de neteja a favor d’un nou adjudicatari. Aquesta Resolució va ser 
comunicada pel Tribunal al MNAC el 12 de gener del 2018. El MNAC va incom-
plir l’obligació de notificació formal a les parts interessades i no va respectar el dret 
d’assumir el contracte per tres dels set licitadors que hi tenien dret (vegeu l’apartat 
2.2.3.2).»

El Museu ja va reconèixer que aquests fets es van produir per un error puntual, 
i que no han de tornar a passar.

«20. De l’anàlisi d’una mostra d’expedients de contractació es fan diverses ob-
servacions relatives a la divisió o no en lots de l’objecte del contracte, a la definició 
de millores com a criteri d’adjudicació, a l’assignació de la codificació CPV atenent 
a l’objecte dels contractes, a la norma general aplicada per la determinació dels per-
centatges dels costos d’absentisme, estructura i benefici industrial computats en el 
càlcul del pressupost base de licitació i sobre la seva evidència documental, i a la 
constitució de la garantia definitiva (vegeu l’apartat 2.6).»

En els cas de la divisió de lots, el Museu justifica en els expedients de contracta-
ció el criteri adoptat, tal com estableix la Llei de contractes del Sector públic. Res-
pecte l’assignació de la codificació CPV, s’elegeixen els que es considera que són els 
que millor descriuen l’objecte del contracte, i els més adients per tal de propiciar la 
concurrència. Respecte l’observació que la determinació dels percentatges dels cos-
tos d’absentisme, estructura i benefici industrial computats en el càlcul del pressu-
post base de licitació i sobre la seva evidència documental, el Museu calcula, sempre 
que és possible, aquesta percentatges a partir de fons externes d’informació (IDES-
CAT, base de dades Banc d’Espanya, i altres). Respecte l’observació de la constitu-
ció de la garantia definitiva, es tracta d’un fet puntual, fruit del canvi del programa 
informàtic de gestió econòmica.

«21. En la revisió dels contractes menors, s’han detectat incidències relacionades 
amb la contractació separada de prestacions que haurien d’haver estat objecte d’un 
únic contracte pel fet de constituir una unitat operativa o funcional o d’estar relacio-
nades amb contractacions successives per cobrir necessitats recurrents o previsibles. 
Aquestes incidències han donat com a resultat l’elusió dels requisits de publicitat o 
els relatius als procediments d’adjudicació que haurien correspost. Per aquest motiu, 
constitueixen un fraccionament indegut del contracte i, en conseqüència, un incom-
pliment dels articles 86.2 del TRLCSP i 99.2 i 118.2 de l’LCSP. A més, en una part 
d’aquests contractes també s’ha incomplert la prohibició de subscriure contractes 
menors amb un mateix contractista (vigent en el període fiscalitzat) que individu-
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alment o conjuntament superin els valors màxims autoritzats per a aquest tipus de 
contractes (vegeu l’apartat 2.6.1).»

Les incidències detectades són fruit de necessitats sobrevingudes que el museu 
no ha pogut preveure anticipadament com a conseqüència de la pròpia dinàmica 
de l’activitat del Museu, i del canvi de la Llei de Contractes del Sector públic, que 
va entrar en vigor el 9 de març de l’any 2018, i que va suposar una modificació de 
l’import límit de la contractació menor (passant de 17.999€, a 14.999€). Tot i això, 
el Museu està implantant mesures per millorar en la tramitació dels expedients de 
contractació, com ara la implantació d’eines compartides d’informació, i promoure 
el treball per projectes, que han de permetre una millor planificació i coordinació 
interna i reduir el risc que es produeixin necessitats sobrevingudes.

«22. L’inventari del MNAC inclou la totalitat de les obres de la col·lecció de pin-
tura, escultura i arts de l’objecte, els dibuixos i cartells i la major part de fotogra-
fies. L’octubre del 2020 es treballava en la incorporació a l’inventari dels gravats, 
en la informatització de l’inventari de numismàtica i en la catalogació del Fons de 
especial de petits catàlegs i postals (vegeu els apartats 2.7.1.1 i 2.7.2). D’aquesta ob-
servació es desprèn la següent recomanació: “El MNAC hauria de continuar en el 
seu esforç per completar l’inventari de gravats i finalitzar la informatització del de 
numismàtica i la catalogació del fons especial de petits catàlegs i postals”.»

El Museu està duent a terme un esforç per completar l’inventari de gravats i fi-
nalitzar la informatització del de numismàtica i la catalogació del fons especial de 
petits catàlegs i postals, destinant personal propi a realitzar aquestes tasques. Es 
tracta d’un fons molt gran, que requereix de la participació de diferents perfils pro-
fessionals (documentalistes, registradors, conservadors, o el servei de fotografia).

«23. MNAC disposa d’un detall d’obres pendents de localitzar, que el març 
del 2020 comprenia dues-centes cinquanta-cinc obres i sis llibres (vegeu l’apartat 
2.7.1.1). D’aquesta observació es desprèn la següent recomanació: “El MNAC hauria 
de continuar revisant el seu inventari i fent les actuacions necessàries per aclarir la 
situació de les obres i llibres pendents de localitzar.”»

El Museu té detallada la situació de les seves obres. Ara bé, al llarg dels anys i en 
molts casos fins i tot en el moment que es van incorporar les obres al Museu es van 
produir incidències de les quals en queda constància. Per tant, el Museu continuarà 
amb el seu exercici de revisió i custòdia de les seves col·leccions.

«24. El MNAC té en dipòsit un volum significatiu de peces rebudes i cedides en 
dipòsit sense que en molts casos hi hagi un acord amb els tercers que en reculli les 
condicions i termini (vegeu l’apartat 2.7.1.3). D’aquesta observació es desprèn la se-
güent recomanació: “Caldria que l MNAC revisés o, si escau, formalitzés els acords 
de dipòsit (tant d’obres dipositades com rebudes en dipòsit) per recollir aspectes com 
la durada i les obligacions de les parts.”»

En l’actualitat, sempre que s’ha de produir una cessió temporal d’obres d’art, 
ja sigui provinents de tercers per a incorporar-se a les seves col·leccions, com en 
relació amb obres pròpies del museu per a que s’integrin a les col·leccions d’altres 
institucions, es formalitza el corresponent contracte de dipòsit, en el que es recu-
llen les condicions que regeixen la cessió, ajustant-se en tot moment a la normativa 
reguladora d’aquestes figures jurídiques. Pel que fa a dipòsits anteriors en el temps 
sense formalitzar, el Museu, en la mesura de les seves possibilitats, treballa en la 
seva actualització.

Barcelona, 10 de juny de 2022
Victor Magrans Julià
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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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 77205 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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 221/XIV, sobre 
la reparació i la restitució de la memòria de les dones acusades de bruixeria (tram. 
290-00180/13), us informo del següent:

Compartint l’objectiu del Parlament de Catalunya, pel reconeixement per part 
del parlament de les dones acusades de bruixeria com a víctimes d’una persecució 
misògina, en la sessió del 26 de gener de 2022, des del Govern també hem fet ex-
plícit el suport institucional, per al reconeixement, la reparació i restitució de la me-
mòria de les dones acusades de bruixeria.

Amb finalitats de promoure la recerca i la investigació sobre el tema, el Centre 
de Documentació Joaquima Alemany i Roca de l’Institut Català de les Dones (ICD), 
disposa i amplia anualment un fons documental sobre bruixes i bruixeria. Actual-
ment, aquest fons compta amb 118 documents, 113 llibres, 1 revista, 2 articles i 1 
fullet. Enllaços on es pot consultar: Bruixes o Bruixeria.

Indicar també que el butlletí de l’ICD de novembre recalca de nou que la història 
de les dones també és la història i la importància de fer visible allò invisible, incor-
porar la perspectiva de gènere i recuperar els coneixements, pràctiques i figures de 
les dones a totes les disciplines, i s’hi detallen els actes de commemoració previstos 
per l’ICD així com per part d’altres departaments i, també, les Creus de Sant Jordi 
de 2022 atorgades a dones, juntament amb una breu descripció de les seves apor-
tacions:

L’Institut Català de les Dones a través de la seva pàgina web, ha donat suport al 
Manifest de Sàpiens «No eren bruixes» de desgreuge i dignificació del miler de do-
nes que van ser condemnades per bruixes a Catalunya. I ha fet difusió de l’Atles de 
la Cacera de les Bruixes que es va elaborar. Tant el president de la Generalitat, com 
la consellera d’Igualtat i Feminismes van ser presents a la preestrena del documen-
tal Bruixes, la gran mentida, una coproducció de Televisió de Catalunya i SÀPIENS.

De la mateixa manera com a Departament hem participat de diversos actes sobre 
la matèria. El 8 de juliol del 2022, la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Ver-
ge Mestre va visitar Caldes de Montbui. A on es va reunir amb l’Ajuntament i mem-
bres de l’associació La Forca, entitat a càrrec de l’actuació «El Judici. Si en pengen 
a una, ens pengen a totes» a la que també va assistir en el marc de l’Escaldàrium.

Així mateix, la presidenta de l’ICD en representació institucional del Govern de 
la Generalitat de Catalunya, va participar en la 25a Edició del Tradicional Ball de 
Bruixes de Viladrau, poble de Catalunya on més bruixes es van ajusticiar, i que un 
any més, la nit de Tots Sants, 31 d’octubre, va commemorar La Persecució de les 
bruixes.

Com a acció divulgativa per a donar a conèixer la caça de bruixes duta a terme 
durant molts anys a Catalunya, i promoure la sensibilitat sobre aquest episodi histò-
ric i les seves causes, com la criminalització de la diferència o la misogínia, també 
s’ha publicat a El Periódico de Catalunya, el 25 de gener de 2022, un article mono-
gràfic signat per la presidenta de l’ICD, Memòria, justícia i reparació per a bruixes 
i metzineres.

Referent als nomenclàtors, a la pàgina web de l’ICD hi ha disponible Nomenclà-
tor de carrers amb nom de dona i el Manual d’ús del nomenclàtor col·laboratiu dels 
carrers amb nom de dones de Catalunya. La conselleria fa arribar a tots els munici-

https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_id=270444864
https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_id=270444864
https://milleniumbeg.cultura.gencat.cat/search~S35*cat/?searchtype=d&searcharg=bruixes&searchscope=35&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=dbruixeria
https://milleniumbeg.cultura.gencat.cat/search~S35*cat?/dbruixeria/dbruixeria/1%2C21%2C122%2CB/exact&FF=dbruixeria&1%2C94%2C
https://dones.gencat.cat/ca/actualitat/Butlletins/butlleti-ICD-num.148
https://www.viladrau.cat/ca/turisme/festes/el-ball-de-les-bruixes-de-viladrau
https://www.viladrau.cat/ca/turisme/festes/el-ball-de-les-bruixes-de-viladrau
https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20220125/memoria-justicia-reparacio-bruixes-fetilleres-article-meritxell-benedi-13147990
https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20220125/memoria-justicia-reparacio-bruixes-fetilleres-article-meritxell-benedi-13147990
https://dones.gencat.cat/ca/ambits/ens-locals/nomenclator_carrers_dones/
https://dones.gencat.cat/ca/ambits/ens-locals/nomenclator_carrers_dones/
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pis la voluntat del Parlament de Catalunya d’emplaçar els ajuntaments de Catalunya 
a revisar els nomenclàtors propis per incloure-hi els noms de les dones de llurs mu-
nicipis condemnades per bruixeria, en un exercici de reparació històrica i d’impuls 
de la feminització dels noms dels carrers.

Barcelona, 17 de novembre de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Control del compliment de la Resolució 297/XIV, sobre l’Observatori 
de la Igualtat de Gènere
290-00246/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 78347 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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 297/XIV, sobre 
l’Observatori de la Igualtat de Gènere (tram. 290-00246/13), us informo del següent:

L’Observatori d’Igualtat de Gènere (OIG) compta amb recursos personals i eco-
nòmics per dur a terme les seves funcions i des de la seva creació fins al moment 
actual, ha incrementat els seus recursos per tal de desenvolupar les tasques que li 
són assignades amb la qualitat més gran possible i l’eficiència més gran en els seus 
processos de treball. Cal remarcar que els pressupostos de l’OIG estan inclosos en 
les despeses de l’ICD i consten publicats al portal de pressupostos del Departament 
per la seva consulta.

Les funcions de l’OIG se centren en la recollida i anàlisi de dades per a una mi-
llor comprensió de l’estat de la igualtat de gènere a Catalunya. En facilitar informa-
ció pràctica i basada en dades, l’OIG dona suport al Govern i a les seves persones 
responsables per elaborar polítiques i mesurar els avenços en matèria d’igualtat de 
gènere. A les conclusions dels estudis realitzats per l’OIG s’inclouen les propostes 
de millora i actuacions necessàries.

I també cal remarcar que l’OIG col·labora i es coordina amb el Servei de Políti-
ques d’Igualtat i Assessorament Jurídic de l’ICD per atendre consultes i assessora-
ments sobre la introducció de la perspectiva de gènere interseccional per part dels 
diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i, també, en la fase de diag-
nòstic prèvia a l’elaboració dels informes d’impacte de gènere. I proveeix dades per 
l’anàlisi de les desigualtats de gènere als diferents departaments de la Generalitat, 
quan ho requereixen, perquè les incorporin al disseny de les polítiques públiques o 
a la seva avaluació.

Arran de la creació del Departament d’Igualtat i Feminismes i, per consegüent, 
la nova estructura i divisió competencial, l’àmbit de les violències masclistes passa 
a dependre d’una nova unitat, la Direcció General per l’Erradicació de les Violèn-
cies Masclistes (DGEVM). Aquesta comptarà d’un Observatori de Violències Mas-
clistes.

Fins que el nou observatori especialitzat en violències masclistes no estigui ple-
nament operatiu, és l’OIG, a partir de les indicacions donades per la DGEVM, qui 
recull les dades sobre aquesta matèria i sobre totes les formes, tipus i àmbits de les 
violències masclistes tal com recull estableix la Llei 17/2020, del 22 de desembre, 
de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència mas-
clista.
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L’accessibilitat i la millora de les dades així com de la seva comprensió és un 
dels objectius d’aquest Govern, inclosa l’obertura de dades amb perspectiva de gè-
nere interseccional. Per això s’està avançant en aquesta línia de manera continuada.

Tot seguit es detallen algunes de les tasques que s’han estat realitzant des de 
l’OIG per l’accessibilitat i dades obertes dels documents.

En primer lloc, el treball amb dades obertes i accessibilitat dels documents i dos-
siers de l’OIG. Totes les publicacions de l’OIG s’han adaptat en documents accessi-
bles per a persones amb dificultats visuals i tots els fitxers de dades s’han penjat a 
Dades Obertes.

En segon lloc, les tasques relacionades amb l’Open Government Partnership 
(OGP). L’OIG ha estat col·laborant amb la Direcció General de Dades Obertes, 
Transparència i Col·laboració (DGDOTC) en la promoció de l’obertura de dades 
que incorporin la perspectiva de gènere i interseccional. Concretament, en aquests 
moments s’està treballant en l’obertura de les dades necessàries per calcular els in-
dicadors de les bretxes de gènere en la renda i la pobresa femenina.

Altres tasques de l’OIG en aquesta línia són la col·laboració amb el grup motor 
de l’e_social, un aplicatiu informàtic que permetrà unificar la recollida de dades de 
la població atesa en algun servei social, inclosos SIAD, SIE i altres recursos d’aten-
ció a dones en situació de violències masclistes. Serà una eina que permetrà la gestió 
eficient de les dades registrals i la consulta i transparència d’aquestes dades de forma 
periòdica. Alhora també s’estan elaborant infografies i vídeos per a seminaris web 
específics i tot el material es va publicant a la web de l’Institut Català de les Dones 
(en endavant, ICD) per tal que tothom hi pugui tenir accés.

Per altra banda, l’OIG també porta a terme cursos adreçats a les professionals 
dels SIAD i dels Punts#ICDObert perquè puguin fer ús de les dades que es van 
obrint i dels visualitzadors de dades.

L’accessibilitat i la participació de diferents grups de població és imprescindible 
perquè l’administració i tots els seus òrgans disposin d’informació rellevant i fide-
digne sobre el que succeeix a la nostra societat, i per aquest motiu la veu de les do-
nes, en tota la seva diversitat de sabers, procedències i trajectòries, ha d’estar present 
en les polítiques dirigides a la transformació feminista del país. Per això, el Depar-
tament d’Igualtat i Feminismes reforça de múltiples maneres aquesta participació.

Una d’elles són les formacions i recursos per entitats impulsades des de l’ICD 
i que responen a demandes plantejades per les mateixes entitats de dones i femi-
nistes. Aquestes formacions, adaptades a la diversitat de realitats d’aquestes enti-
tats, permeten millorar la seva capacitat de gestió i lideratge tant a escala nacional 
com internacional, i afavorir la seva participació en les decisions polítiques, socials, 
culturals, econòmiques i educatives que es prenen en tots els àmbits de la societat.

A més, aquestes formacions es graven i es penjaran al web de l’ICD quedant a 
l’abast de qualsevol persona amb interès per visionar-les. Les set píndoles formatives 
del 2022 són: Disseny i gestió de projectes amb enfocament de gènere i basat en els 
drets humans I i II, Lideratge feminista, Transversalitat feminista, Avaluació femi-
nista, Projectes i Fons europeus, i Incidència feminista.

Es destaca que els processos participatius que impulsa l’OIG incorporen la pers-
pectiva de gènere amb enfocament interseccional per superar les barreres d’edat, 
diversitat funcional, origen o situació administrativa, atès que el govern considera 
la interseccionalitat i la defensa dels drets humans com centrals en el disseny de les 
polítiques públiques.

L’article 58 de la Llei 17/2015 del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i ho-
mes, i el reglament que el desenvolupa (Decret 52/2017, de 6 de juny de l’Obser-
vatori de la Igualtat de gènere) marquen que les funcions de l’OIG se centren en la 
recollida i anàlisi de dades per a una millor comprensió i sensibilització en relació 
amb la igualtat de gènere.

Durant l’any 2021 l’OIG va publicar els següents dossiers:
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– Dossier estadístic «Violències Masclistes 2021»
– Dossier estadístic «Dones en les TIC 2021»
– Dossier estadístic «Dones en l’esport’2021»
– Dossier estadístic: «Les dones a Catalunya 2021»
– L’impacte de gènere de la COVID-19 en dades. 2020
També es va publicar l’estudi: Les violències masclistes vers les dones grans: una 

aproximació feminista i interseccional, realitzat per Fundació Aroa a instàncies del 
Grup de Treball d’Anàlisi de les Violències Masclistes.

Durant l’any 2022 l’OIG ha elaborat diversos dossiers. El Dossier estadístic «Vio-
lències Masclistes 2022», fet en col·laboració amb la Direcció General d’Erradicació 
de les Violències Masclistes introdueix com a novetats un apartat de Tràfic d’Éssers 
Humans, dades del Consell General del Poder Judicial i dades de l’Enquesta de Vi-
olències Sexuals presentada pel Departament d’Interior el 2021.

El Dossier estadístic sobre les «Dones a Catalunya 2022», recull els principals 
indicadors de desigualtats entre dones i homes –exceptuant les violències masclis-
tes que tenen publicació monogràfica– i amplien la proposta de 2021 amb dades de 
cures i de dones del món rural.

La «Guia sobre la introducció de la perspectiva de gènere interseccional a les 
estadístiques del 2022», duta a terme per un equip d’expertes en la matèria, encar-
regada per l’OIG per omplir un buit de coneixement necessari per a productores i 
analistes de dades.

Per retre comptes de la feina feta, les memòries de l’OIG es publiquen al web 
anualment. De la mateixa manera, són públiques i es fa difusió al web de l’ICD les 
diferents publicacions i dossiers periòdics que elabora l’OIG i dels estudis que se li 
encarreguen puntualment.

L’ICD també fa difusió dels continguts de dossiers estadístics via xarxes socials 
tant en el moment de la seva publicació com en dates assenyales recordant a la ciu-
tadania que disposa d’informació en línia per la seva lliure consulta. Així, per exem-
ple, el dia internacional de l’esport es va fer difusió del Dossier Dones en l’Esport i 
amb motiu de la celebració del Mobile World Congress (MWC) es va fer difusió del 
Dossier Dones en les TIC.

D’altra banda, l’OIG proveeix dades per l’anàlisi de les desigualtats de gènere als 
diferents departaments de la Generalitat, quan ho requereixen, perquè les incorporin 
al disseny de les polítiques públiques o a la seva avaluació.

Per donar a conèixer els serveis a disposició de les dones des de l’ICD s’ha iniciat 
la campanya #ICDObert. En el marc d’aquesta campanya també es van celebrar els 
diàlegs feministes a les diferents demarcacions, que van constituir un punt de troba-
da d’entitats i persones feministes. Aquestes trobades van tenir lloc a Barcelona (11 
setembre), Tarragona (4 maig), Terres de l’Ebre (11 de maig), Girona (20 de maig) 
i Lleida (1 de juny).

Des de l’OIG s’està treballant per implementar millores en l’àmbit de la gestió 
i la comunicació de les dades i coneixements, per poder oferir ja dades obertes i 
visors de resultats interactius per les dades del SIAD, del telèfon 900 i dels femi-
nicidis. Des de juliol de 2022 està disponible un cercador que dona a conèixer el 
directori dels recursos per a l’erradicació de les violències masclistes existents a 
Catalunya, tant públics com privats. En aquests moments s’està treballant amb la 
sistematització de les dades dels SIE per tal que aviat també puguin ser accessibles.

Són també espais de debat i d’aprofundiment de coneixements i intercanvi d’ex-
periències, els cinc grups de treball de l’OIG, en què participen representants de 
l’administració pública i de la societat civil de Catalunya:

– Grup de treball de dades i estadístiques
– Grup de treball de la imatge pública de les dones als mitjans
– Grup de treball de polítiques públiques d’igualtat
– Grup de treball d’anàlisi de la situació laboral de les dones
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– Grup de treball d’anàlisi de les dades de violències masclistes
Amb relació a l’obertura i relació amb persones expertes i professionals, i amb 

l’àmbit de les jornades i intercanvis, cal indicar que aquesta és una competència que 
es porta de manera transversal des de l’Institut Català de les Dones i així, a banda 
del que es fa des de l’OIG, es destaquen altres espais com la Comissió Dones i Cièn-
cia (CIC). Aquesta comissió és un òrgan que assessora i informa el Consell Interuni-
versitari de Catalunya en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes, en els àmbits 
de la docència, de la recerca i de la gestió universitàries, i també per al desenvolu-
pament de les polítiques de dones en l’àmbit de l’educació superior i la recerca i on 
participen persones expertes de diferents àmbits del món acadèmic.

El Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) és l’òrgan de participació i 
consulta de l’Institut Català de les Dones (ICD), que compta amb persones expertes 
en 11 grups de treball que actuen com a eines d’aprofundiment en temes específics. 
Des de l’any 1999 té reconegut l’estatus consultiu en el Consell Econòmic i Social 
de les Nacions Unides (ECOSOC), està representat en les sessions anuals de la Co-
missió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW) i ha participat activament 
amb declaracions escrites, intervencions orals i actes paral·lels emmarcats en el fò-
rum que organitza el Comitè d’ONG sobre la Condició de la Dona. De la mateixa 
manera l’ICD també participa i organitza jornades, actes i espais de debat d’àmbit 
internacional en els quals es comparteixen coneixements.

L’ICD també col·labora amb l’àmbit acadèmic i universitari en la convocatòria de 
premis i treballs realitzats des de la perspectiva de gènere per fomentar la investi-
gació en aquest camp i visibilitzar aquests coneixements, amb l’organització d’actes 
d’entregues de premis i taules rodones. Així, per exemple, col·labora amb l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) del Departament d’Econo-
mia i Coneixement; amb la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, el 
Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere (CEIG), la Universitat Pompeu Fabra 
o la Universitat Autònoma de Barcelona.

El treball en prevenció de les violències masclistes que desenvolupa aquest Go-
vern és constant. Un exemple recent d’aquest és el Model d’Abordatge de les Violèn-
cies Sexuals en el que s’estableix el marc de prevenció de caràcter fonamentalment 
comunitari en tots els àmbits i sectors, per trencar les estructures socials i culturals 
que normalitzen les violències sexuals i culpabilitzen a les dones. El 60% de les ac-
cions del Model s’inclouen en l’eix de prevenció i abasten tots els àmbits.

De la mateixa manera, per posar un exemple recent de campanyes de prevenció i 
sensibilització com les que s’anomenen a la resolució parlamentària, cal destacar la 
campanya d’enguany del Govern de la Generalitat de Catalunya. La campanya ins-
titucional amb motiu del 25N, Dia internacional per a l’eliminació de les violències 
per les dones, té una voluntat clarament pedagògica i preventiva. I s’ha centrat en el 
consentiment sexual.

La informació que s’elabora i es publica, des de l’OIG, ha de ser d’utilitat per di-
ferents col·lectius i a la vegada ho ha de ser també per la resta de departaments d’a-
quest Govern, com és el cas del Departament d’Educació, en el qual es fa referència 
a la resolució parlamentària, per tal que pugui continuar avançant en els seus pro-
grames adreçats en la prevenció de les violències i en la coeducació a on el Departa-
ment d’Igualtat i Feminismes col·labora amb tot allò que es considera necessari. Cal 
remarcar que hi ha una relació continuada entre l’OIG i el Departament d’Educació, 
i que aquest és vocal de l’OIG i participa en els grups de treball de l’Observatori.

L’OIG també dona suport en la fase de diagnòstic prèvia a l’elaboració dels infor-
mes d’impacte de gènere que es duen a terme des del Servei de Polítiques d’Igualtat, 
els quals són instrument clau per contribuir a implementar el principi de transver-
salitat recollit a l’article 3 de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes 
i que cal entendre en dos sentits: d’una banda, en el compromís que s’incorpori la 
perspectiva i la participació de les dones a totes les polítiques i actuacions de la Ge-
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neralitat que es duguin a terme; i de l’altra, en la garantia que es promoguin mesures 
específiques adreçades a les dones per a tirar endavant accions positives dirigides a 
la igualtat des de totes les àrees de l’Administració de la Generalitat.

Barcelona, 30 de novembre de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Control del compliment de la Resolució 298/XIV, sobre el greuge 
sofert per les dones durant el franquisme
290-00247/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 78492 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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 298/XIV, sobre el 
greuge sofert per les dones durant el franquisme (tram. 290-00247/13), us informo 
del següent:

Històricament, l’Institut Català de les Dones i el Memorial Democràtic han des-
envolupat accions de recuperació de memòria històrica dels períodes mencionats en 
la resolució. Un exemple d’això és «Eines de Memòria: La lluita per l’oportunitat de 
viure. Les dones durant la Segona República, la Guerra, el Franquisme i la construc-
ció de la democràcia». Un llibre que es pot consultar en línia a la web: https://dones.
gencat.cat/ca/ambits/activitats/exposicions/lluita_viure/

D’aquesta documentació mencionada, també es va generar una exposició itine-
rant que es pot sol·licitar per part d’associacions de dones, ens locals, centres edu-
catius i altres entitats i institucions sempre que l’ús que en facin sigui sense ànim 
de lucre.

Com a exemple, també, destacar la recuperació de bibliografies de dones que van 
viure en l’època franquista i postfranquista a Catalunya com la de Lola Anglada, 
primera dibuixant professional que es va haver d’exiliar durant la dictadura.

L’àrea d’educació del Memorial Democràtic, disposa d’una proposta de taller 
per alumnes de batxillerat titulat: «La dona durant la Segona República i el fran-
quisme». I un còmic per a joves sobre la periodista, esportista Anna Martínez Sagi, 
que un cop acabada la Guerra civil, se n’anà a França, on va participar en la Resis-
tència. Un altre d’aquests exemples és la publicació de l’article dedicat a «Isabel 
Alonso. Compromís i lluita antifranquista» o de l’article sobre «Dones i esport: fi-
gures invisibles durant el franquisme».

L’àrea de continguts del Memorial Democràtic també ha portat a terme exposició 
i activitats vinculades a l’actuació humanitària que dugué a terme durant la Guerra 
Civil la voluntària suïssa Ruth von Wild. I ha reeditat el llibre de memòries de Re-
mei Oliva «La noia de la capsa de fils», un testimoni excepcional de la valentia i la 
dignitat de les dones republicanes exiliades, una part ineludible de la nostra història 
col·lectiva i una reflexió necessària per a les generacions futures.

El Banc Audiovisual de Testimonis també recull l’experiència de diverses dones 
en l’època esmentada a la resolució i es pot consultar en el següent enllaç: https://
banc.memoria.gencat.cat/ca/results/interview

També, relacionat amb les accions de divulgació que es demana a la resolució 
parlamentària, es procedeix a llistar algunes de les commemoracions s’han dut a 
terme per part de l’Institut Català de les Dones des de l’any 2021 enllaçades amb 
l’època a la que fa referència la resolució.

https://dones.gencat.cat/ca/ambits/activitats/exposicions/lluita_viure/
https://dones.gencat.cat/ca/ambits/activitats/exposicions/lluita_viure/
https://banc.memoria.gencat.cat/ca/results/interview
https://banc.memoria.gencat.cat/ca/results/interview
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– 100 anys del naixement de Francesca Ferrándiz i Castells
– 100 anys del naixement de Teresa Juvé i Acero 
– 100 anys del naixement de Felícia Fuster i Viladecans
– 100 anys del naixement de Victòria Pujolar i Amat
– 50 anys de la mort d’Esperança Bru i Oller
– 100 anys del naixement de Maria Matilde Almendros i Carcasona
– 150 anys del naixement de Natividad Yarza i Planas
– 150 anys del seu naixement de Francesca Bonneimaison i Farriols
Referent als nomenclàtors, a la pàgina web de l’ICD hi ha disponible el «Nomen-

clàtor de carrers amb nom de dona» i el manual d’ús. El Departament fa arribar a les 
administracions públiques la voluntat del Parlament de Catalunya d’instar a totes les 
administracions públiques de Catalunya a revisar els nomenclàtors per a incloure-hi 
noms de dones que van destacar en llurs camps entre el 1939 i el 2000.

Barcelona, 1 de desembre de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Control del compliment de la Resolució 366/XIV, relativa a l’Informe 
de fiscalització 4/2022, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya 
de l’any 2021
290-00300/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 78424 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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 366/XIV, relativa a 
l’Informe de fiscalització 4/2022, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya de 
l’any 2021 (tram. 290-00300/13), us informo del següent:

La Direcció General de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràti-
ca ha elaborat les propostes de resolució de liquidació de les subvencions concedides 
a les diferents formacions polítiques que van obtenir representació parlamentària a 
les eleccions del 14 de febrer de 2021. En el cas d’algunes candidatures, aquesta li-
quidació ha suposat una reducció de l’import inicialment atorgat i l’inici del reinte-
grament parcial de la bestreta.

Les resolucions han estat signades per la secretaria de Govern Obert a data 31 
d’agost de 2022 i notificades a les formacions polítiques corresponents en data 5 de 
setembre de 2022.

Pel que fa a les conclusions de l’Informe de fiscalització, recollides a l’apartat 3 
de l’lnforme 4/2022, la Sindicatura fa constar per una banda, diverses observacions 
(apartat 3.1) adreçades a diferents formacions polítiques i els seus proveïdors, i per 
l’altra, un seguit de recomanacions (apartat 3.2). Aquest informe dona resposta als 
set punts de les recomanacions en aquells aspectes que incideixen en la gestió dels 
processos electorals.

Recomanacions, punts 1 1 2
El punt núm. 1 assenyala una manca de regulació de les noves formes de finan-

çament electoral mitjançant operacions d’endeutament, com la consecució de mi-
crocrèdits realitzats a través de de plataformes digitals de finançament col·lectiu. El 
punt núm. 2, per la seva banda, incideix en què cal definir i precisar millor el con-
cepte de despeses electorals de l’article 130 de la LOREG.
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El Govern està d’acord amb la necessitat de regulació, tot i que això suposaria 
modificacions en la normativa electoral i de finançament de partits polítics, que hau-
rien de ser aprovades pel legislador estatal.

Recomanacions, punt 3
Es considera que, per futures eleccions, seria més ajustat vincular el límit de des-

peses electorals al nombre d’electors (5.624.027) i no a la població de dret (7.780.479).
Atesa la manca de regulació electoral pròpia, s’analitzarà la viabilitat jurídica d’im-

plementar la proposta i, en el seu cas, la implicació econòmica pels diferents actors.

Recomanacions, punt 4
S’estableix la necessitat d’identificar, reglamentàriament, els conceptes que s’han 

d’incloure en les classificacions de despeses en publicitat exterior i en publicitat en 
premsa i emissores de ràdio privades, així com la regulació de suports basats en tec-
nologies de la informació (pàgines web, diaris digitals i xarxes socials).

S’estudiarà la viabilitat i, si escau, la manera d’impulsar o elaborar aquest regla-
ment.

Recomanacions, punt 5
Aquest apartat recomana definir de forma expressa la data de tancament de la 

comptabilitat electoral i que sigui noranta dies posterior a la celebració de les elec-
cions.

El Govern coincideix amb aquesta demanda. La LOREG assigna un interval 
de cent a cent vint-i-cinc dies per presentar la comptabilitat. Atesa la manca de llei 
electoral pròpia, per fixar una data concreta dins d’aquest interval caldria estudiar la 
possibilitat d’un desenvolupament a nivell reglamentari.

Recomanacions, punt 6
Respecte a les despeses en concepte de mailing, l’increment de l’import de la 

subvenció per tramesa directa i personal de 0,17 euros a 0,20 euros per cada elector 
(article 1.1 .c del Decret 149/2020) es justifica per l’aplicació de la Llei 2/2015, de 30 
de març, de desindexació de l’economia espanyola, que permet la revisió d’imports 
sempre que sigui en funció de preus individuals i índexs específics de preus, quan 
els canvis en els costos de l’activitat ho requereixin. Amb aquesta modificació, el 
nou import s’aproxima a l’import subvencionat pel mateix concepte en unes elec-
cions generals (0,22 euros)

Per evitar que les bestretes electorals concedides fossin superiors a les despeses 
justificades, es va incloure en el decret de subvencions la possibilitat que les forma-
cions polítiques poguessin sol·licitar, mitjançant renúncia parcial per escrit, l’ajusta-
ment de la subvenció atorgada a l’import que havien declarat davant la Sindicatura 
de Comptes quan resultés inferior a l’import de les subvencions que els correspon-
drien d’acord amb els resultats obtinguts (article 5 del Decret 149/2020). Es van 
acollir a la proposta dues formacions polítiques: Candidatura d’Unitat Popular - Un 
Cicle per Guanyar i En Comú Podem - Podem en Comú.

Recomanacions, punt 7
Es comparteix la consideració de la Sindicatura de la conveniència d’instar les 

formacions polítiques a revisar l’Acord de transparència i autolimitació de despeses 
electorals i de finançament de partits polítics, signat el 26 de febrer del 2001.

Barcelona, 30 de novembre de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència
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Control del compliment de la Resolució 370/XIV, sobre la supervisió 
de la legislació estatal sobre les àrees de promoció econòmica 
urbana i la modificació de la Llei 15/2020
290-00311/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 78812 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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 370/XIV, sobre la 
supervisió de la legislació estatal sobre les àrees de promoció econòmica urbana i la 
modificació de la Llei 15/2020 (tram. 290-00311/13), us informo del següent: 

El Departament d’Empresa i Treball s’ha oposat reiteradament a l’avantprojec-
te de Ley básica reguladora de las Áreas de Promoción Económica que prepara el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, atès que vulnera l’exercici de plenes 
competències en matèria de comerç i fires amb què compta la Generalitat de Cata-
lunya.

Des de la Direcció General de Comerç, al llarg d’aquests darrers mesos, s’ha de-
fensat aquesta posició en el grup de treball amb l’Estat.

En data 2 de febrer de 2022, es van enviar les al·legacions durant el tràmit de 
consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del text de l’avantprojecte de la 
«Ley de Áreas de Promoción de Iniciativas Económicas (APIE)». Fruit d’aquestes 
al·legacions i de les reunions de treball realitzades, es modifiquen alguns aspectes de 
la proposta estatal que entraven en conflicte amb la llei catalana.

En data 10 de maig, es va rebre l’esborrany final de l’avantprojecte de llei que, tot 
i la reducció de l’impacte en la norma catalana, continuava entrant en conflicte en 5 
aspectes: la composició, la iniciativa, l’aprovació, la vigència i els costos d’estructu-
ra de les APEUS. En tots aquests casos, la llei catalana és clarament més favorable 
per a la creació d’APEUS.

Des de Direcció General de Comerç es va redactar un informe, que annexem, 
sobre l’impacte de l’avantprojecte en la llei catalana. Per difondre el posicionament 
de la Direcció General de Comerç respecte l’avantprojecte, es va fer arribar aquest 
informe a les entitats del sector i als ajuntaments involucrats.

Actualment, seguim de prop l’evolució de la tramitació legislativa per continuar 
defensant unes competències que ens són pròpies i en defensa del teixit comercial i 
del territori.

Pel que fa a l’acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i So-
lució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat publicat en el Boletín 
Oficial del Estado el dia 20 d’octubre de 2021, es modificarà la Llei 15/2020, de ma-
nera que es reculli en la mateixa que les entitats gestores de les àrees de promoció 
econòmica urbana tindran la consideració de poder adjudicador en els termes esta-
blerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Barcelona, 5 de desembre de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Annex

Impacte de l’Avantprojecte de llei que està elaborant l’estat en matèria 
d’Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU)
El Govern de l’Estat mitjançant el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

(MINCOTUR) està impulsant un avantprojecte de llei, que pretén tenir caràcter bà-
sic, i per tant aplicable a totes les Comunitats Autònomes, que en alguns aspectes 
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essencials col·lisiona amb la Llei 15/2020, de 22 de desembre, de les àrees de pro-
moció econòmica urbana (APEU) aprovada pel Parlament de Catalunya.

1. El Ministerio de Industria, Comercio i Turisme del Govern de l’Estat impulsa 
un avantprojecte de llei amb la única finalitat de «evitar introduir una complejidad 
addicional para los operadores econòmicos derivada de una potencial disparidad de 
regulaciones autonómicas.» (exposició de motius apartat I paràgraf penúltim).

L’APEU és un model organitzatiu local, que ha de recollir les peculiaritats i 
individualitats de cada zona delimitada, per tant la diversitat de les regulacions o 
dels convenis mai pot suposar una complexitat addicional ans al contrari la regu-
lació uniforme pot comportar problemes d’adaptació a la realitat concreta de cada 
territori.

Aquest avantprojecte de llei inclou regulacions totalment gratuïtes i innecessàri-
es, que envaeixen les competències de la Generalitat de Catalunya.

2. En primer lloc, cal tenir en compte que aquest avantprojecte de llei estatal 
s’autodeclara com a bàsic i per tant d’aplicació obligatòria a totes les Comunitats 
Autònomes. Això comporta que, malgrat les coincidències que aquest avantprojec-
te de llei pugui tenir amb la llei catalana vigent (Llei 15/2020), un cop aquesta llei 
s’hagi aprovat, la matèria que regula resta atribuïda a l’Estat i en un futur la pot mo-
dificar unilateralment de la manera que li sembli convenient en contra dels criteris 
de Catalunya.

3. Un altre punt a destacar és que a diferència de la llei catalana que inclou dins 
de l’àmbit de l’APEU tant els locals buits com els solars sense edificar, la norma es-
tatal defineix l’àrea de promoció econòmica com aquella formada pels establiments 
on es desenvolupi activitats econòmiques, establint que el dret de vot i l’obligació de 
pagament correspon al titular de l’activitat econòmica que es desenvolupi en l’esta-
bliment. (article 2)

Aquesta definició deixa fora de les APEU els locals buits i els solars sense edifi-
car, els quals no participaran de la presa de les decisions i de l’assumpció dels cos-
tos, però no queden fora dels potencials beneficis del pla en tant que la finalitat del 
pla és la millora de l’entorn socioeconòmic de l’àrea delimitada, i les accions que 
es realitzin pel compliment d’aquesta finalitat no poden excloure dels beneficis als 
locals ubicats dins del seu àmbit.

Així els locals propietat de fons d’inversió o altres grans tenidors, als quals la 
millora de l’entorn socioeconòmic dels carrers on estan situats els seus locals els 
repercuteix positivament i directament, gaudiran dels beneficis i no suportaran els 
costos.

En resum, la llei estatal deixa fora de l’APEU als locals buits i solars sense edi-
ficar, pel que fa a les obligacions, però no pel que fa als beneficis ja que és material-
ment impossible en tant que estan ubicats dins de l’àrea delimitada.

4. Un punt cabdal és el relatiu a qui té la iniciativa per a la constitució d’un 
APEU, la llei estatal només l’atribueix als titulars de les activitats econòmiques, que 
s’hauran de constituir en una comissió promotora. (art. 5), mentre que la llei catala-
na preveu que la iniciativa la puguin prendre tant els titulars, com les associacions 
de comerciants i els ajuntaments 

Entenem que les associacions de comerciants han desenvolupat i desenvolupen 
un paper cabdal pel que fa l’organització i l’impuls de totes les activitats de desen-
volupament socioeconòmic dels centres i eixos comercials, els socis d’aquestes asso-
ciacions són els titulars de les activitats d’econòmiques del seu àmbit territorial, i 
compten normalment amb més del 25% dels locals afectat, i per tan són entitats 
idònies per impulsar la constitució d’un APEU, i la millor comissió promotora ja 
constituïda.

Així mateix la possibilitat de que sigui l’Ajuntament que impulsi la creació d’un 
APEU és cabdal per municipis petits i per àrees comercials poc organitzades que 
necessiten de l’impuls i suport dels Ajuntaments per poder endegar el projecte. Per 
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tant considerem que els Ajuntaments que són la part principal d’aquesta col·labora-
ció publico-privada, han de poder impulsar la constitució d’un APEU.

5. I per últim la norma estatal requereix el vot afirmatiu del 51% dels drets de vot 
per tal d’aprovar l’APEU. Aquesta majoria incrementa ostensiblement la dificultat de 
constituir un APEU, i dona un pes molt important a l’abstenció. (art. 5.3)

L’exigència del 51% no afegeix més garanties als drets dels afectats que la norma 
catalana que respecta escrupolosament els drets tant dels que estan a favor com els 
que s’oposen a la constitució de l’APEU, i fomenta la participació activa en la presa 
de la decisió, ja que exigeix la notificació individualitzada a cadascun dels afectats 
pel projecte d’APEU, una participació mínima dels titulars que representin el 50% 
dels locals inclosos en l’APEU, i l’aprovació de l’APEU per majoria absoluta dels 
vots emesos.

Comparació 

Llei de bases Estatal Llei Catalana 

Composició Establiments on es desenvolupin 
activitats econòmiques (exclou 
locals buits i solars sense edificar) 

Locals (inclou solars i locals buits) 

Iniciativa 25% dels titulars dels 
establiments 

– 25% dels titulars del dret de possessió 
– Ajuntaments 
– Associacions de comerciants 

Aprovació 51% dels drets de vot – Participació del 50 % dels locals 
– Majoria absoluta dels vots emesos. 

Vigència 4 anys – Màxim 5 anys 
– mínim 3 anys 

Costos 
d’estructura 

Màxim 20% del pressupost -

Control del compliment de la Resolució 380/XIV, sobre el 
manteniment de l’atenció primària als consultoris de l’alt Berguedà
290-00321/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 78829 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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 380/XIV, sobre 
el manteniment de l’atenció primària als consultoris de l’alt Berguedà (tram. 290-
00321/13), us informo del següent:

El servei d’atenció primària als consultoris de l’Alt Berguedà es va mantenir du-
rant els mesos d’estiu. L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de l’Alt Berguedà té una pobla-
ció assignada de 4.954 persones, d’acord amb les dades del SISAP a tall de octubre 
de 2022. El seu Equip d’Atenció Primària (EAP) dona el servei a través del Centre 
d’Atenció Primària (CAP) de Guardiola de Berguedà i de 7 Consultoris Locals (CL) 
a Gósol, Saldes, Vallcebre, Bagà, Sant Julià de Cerdanyola, La Pobla de Lillet i Cas-
tellar de n’Hug. L’organització d’aquest servei durant tot l’any (també doncs durant 
l’estiu), per part de la direcció de l’Equip d’Atenció Primària i de la direcció del Ser-
vei d’Atenció Primària del Bages-Berguedà-Moianès, garanteix l’assistència sanità-
ria per a tota la ciutadania d’aquesta Àrea Bàsica de Salut en tot moment.

L’ABS de l’Alt Berguedà compta actualment amb 6 professionals de medicina de 
Família amb diferent dedicació (equivalent a 4,5 jornades), 6 professionals d’infer-
meria, 1 professionals de pediatra, 1 professional d’infermeria pediàtrica, 6 profes-
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sionals de Gestió i Serveis, i 1 professional de la Unitat Atenció al Ciutadà; també hi 
ha una persona professional de Treball Social que es desplaça als consultoris locals 
si s’escau. Altres serveis, com Psiquiatria o Odontologia, estan concentrats i ubicats 
a Guardiola de Berguedà.

En relació amb el servei i la cobertura del Punt d’Atenció Continuada (PAC) de 
l’Alt Berguedà durant els caps de setmana, festius i nits de divendres a dilluns és 
amb medicina i infermeria; i les nits de dimarts a dijous, amb infermeria des del 
PAC de Guardiola i, quan es valora necessari, medicina des del PAC de Berga; sem-
pre hi ha un recurs assistencial, com a mínim, amb personal d’infermeria, altament 
capacitat.

Els horaris del passat estiu, i la plantilla per dispositiu, van ser els següents:

Horari obertura

Guardiola del Berguedà Dilluns a divendres de 8 a 20 h
Dilluns a divendres de 20 a 08 h
Dissabtes, diumenges i festius de 8-08 h

Bagà Dilluns a divendres de 8 a 15 h
La Pobla de Lillet Dilluns a divendres de 8h a 15h
Saldes Dimecres i divendres d’11.30 a 15 h
Vallcebre Dimarts de 8 a 10 h
Sant Julià de Cerdanyola Dijous de 8 a 10 h
Gósol Dimecres i divendres de 8h a 11 h
Castellar de n’Hug Dijous de 9.30 a 11 h 

Així mateix, a l’ABS Alt Berguedà s’està duent a terme la incorporació de nous 
professionals a l’atenció primària. Es va incorporar un referent de Benestar Emoci-
onal el 8 d’agost, un nutricionista el 5 de setembre i un higienista el 15 de novem-
bre; la incorporació d’un professional fisioterapeuta està prevista per al proper 2023.

En definitiva, un dels grans valors de l’Atenció Primària del nostre territori és 
la proximitat de l’equip als usuaris i als ajuntaments de les diferents poblacions; 
mantenint informats, en tot moment i de la millor manera possible, dels canvis que 
es puguin donar en horaris o professionals i essent accessibles a tota la població, 
estudiant, valorant i actuant sempre amb l’objectiu de preservar la millor atenció a 
l’usuari.

Barcelona, 7 de desembre de 2022
Manel Balcells i Díaz, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 383/XIV, sobre l’abonament 
«De bat a bat»
290-00324/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 78746 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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 383/XIV, sobre 
l’abonament «De bat a bat» (tram. 290-00324/13), us informo del següent:

Des de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural s’ha encarregat a una empresa 
especialitzada en desenvolupament d’audiències per a institucions culturals, que faci 
un estudi per avaluar i diagnosticar les possibilitats d’implementació de l’abonament 
anual «De Bat a Bat» a les xarxes de museus de Catalunya.
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L’informe, amb data prevista de lliurament abans de final de gener de 2023, in-
clourà una avaluació del context, identificació de possibles dificultats d’implementa-
ció, així com un apartat de conclusions.

Barcelona, 5 de desembre de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 391/XIV, sobre el grau en 
Imatge Mèdica i Radioteràpia
290-00331/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 78737 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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 391/XIV, sobre el 
grau en Imatge Mèdica i Radioteràpia (tram. 290-00331/13), us informo del següent:

La delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Madrid va comunicar el 
seu contingut al ministre d’Universitats, en annex adjuntem la comunicació.

En referència amb el punt c), l’article 116 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, defineix la Programació universitària de Catalunya com 
l’instrument de planificació, coordinació i reordenació dels ensenyaments que ofe-
reixen les universitats públiques de Catalunya, que inclou, com a mínim, els en-
senyaments conduents a l’obtenció dels títols universitaris oficials de grau, màster 
universitari i doctorat. La Programació universitària de Catalunya inclou, també, els 
ensenyaments de les universitats privades que sol·licitin ser-hi incloses, com ho van 
fer la Universitat Ramon Llull, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de 
Vic - Universitat Central de Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya i 
la Universitat Abat Oliba CEU.

Atès el marc normatiu esmentat, la Programació universitària de Catalunya és 
elaborada pel departament competent en matèria d’universitats, tenint en compte 
les demandes de les universitats i s’ha de basar en els criteris proposats pel Consell 
Interuniversitari de Catalunya (CIC). En aquest context, la Junta del CIC, de la qual 
formen part les dotze universitats de Catalunya i el departament competent en matè-
ria d’universitats, aprova cada curs acadèmic els criteris generals de la programació 
universitària, als quals les universitats hauran d’ajustar els seus projectes d’estudis 
universitaris oficials (grau, màster universitari i doctorat). Cal remarcar que l’objec-
tiu prioritari del Departament de Recerca i Universitats (DREU) de la Generalitat 
de Catalunya, és garantir l’existència d’una oferta formativa universitària que res-
pongui als estàndards de qualitat internacionals i que s’adeqüi a les necessitats pro-
fessionals que demanda el mercat laboral.

En aquest context, la programació universitària de Catalunya, per al curs 2022-
2023, es duu a terme amb els criteris aprovats en el si del CIC, així com amb els re-
quisits addicionals establerts per la Direcció General d’Universitats, tenint en comp-
te el principi d’autonomia universitària, juntament amb la necessària reordenació de 
l’oferta dels estudis universitaris del sistema i racionalització de la despesa.

D’acord amb aquests criteris, les universitats proposen els seus projectes d’estu-
dis oficials a la Direcció General d’Universitats, la qual analitza i proposa, si escau, 
la seva aprovació a la Junta del CIC, mitjançant el seu informe favorable, i són inclo-
sos en la Resolució de programació universitària, per al curs corresponent, signada 
per la persona titular del DREU.
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En aquest sentit, tots els projectes han d’obtenir la Resolució de verificació po-
sitiva, del Consell d’Universitats del Ministeri, previ informe de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQUCatalunya), que garanteix el 
nivell de qualitat adequat d’aquestes propostes. Una vegada autoritzats els projectes 
d’estudis i inclosos en la programació universitària corresponent, s’inicia el proce-
diment d’implantació i verificació. D’altra banda, juntament amb la Resolució de 
verificació esmentada, els projectes hauran d’acomplir, també, amb els requeriments 
preceptius sobre els recursos docents (plantilla de professorat i disposició d’espais 
adequats), i els aspectes econòmics i legals establerts, per tal que la Direcció Gene-
ral d’Universitats pugui emetre la Proposta de resolució d’implantació dels estudis 
universitaris corresponents i elevar-la a la persona titular del DREU per a la publi-
cació de la Resolució definitiva al DOGC.

Amb la publicació esmentada, es considera que els estudis universitaris ja compten 
amb l’autorització preceptiva del Govern de la Generalitat de Catalunya per iniciar les 
seves activitats acadèmiques. Així mateix, la Direcció General d’Universitats ha de no-
tificar al Ministeri d’Universitats les resolucions d’implantació d’estudis universitaris pu-
blicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), per tal que es pugui 
tramitar la declaració d’oficialitat dels graus, màsters i doctorats que s’hi inclouen, mit-
jançant la publicació de l’Acord de ministres corresponent al Butlletí Oficial de l’Estat 
(BOE) i la seva inscripció en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT). Amb 
aquest darrer acte, tots els estudis prenen la consideració d’oficials a l’Estat espanyol.

En aquest context, la Universitat de Barcelona (UB) en el marc de la Progra-
mació universitària 2021-2022, va presentar el projecte del grau en Ciències Apli-
cades en Imatge Radiològica i Radioteràpia, però d’acord amb el procediment es-
mentat anteriorment, davant l’informe desfavorable emès per AQUCatalunya, en el 
qual es va considerar que no quedaven suficientment aclarides les competències d’a-
quest grau respecte a altres competències de graus de l’àmbit de ciències de la salut, 
aquest estudi no va obtenir la Resolució de verificació positiva per part del Consell 
d’Universitats del Ministeri d’Universitats i no va poder continuar amb la tramitació 
del procediment corresponent.

Així mateix, cal assenyalar també que es van sol·licitar informes complementa-
ris, d’una banda, a la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanità-
ria del Departament de Salut la valoració del qual va ser desfavorable, atès que entre 
altres qüestions, es va concloure no necessària la programació del grau esmentat: pel 
difícil encaix en l’organització del sistema sanitari integral, quant a les competèn-
cies específiques del nou grau aquestes no aportaven especificitats addicionals a la 
formació d’altres titulacions superiors de Formació Professional d’Imatge Diagnòs-
tica i Medicina Nuclear i de Radioteràpia i Dosimetria i, també, que el nou grau po-
dia envair competències pròpies dels especialistes en medicina en radiodiagnòstic i 
de la professió d’infermera o infermer.

De l’altra, també es va sol·licitar informe a la Direcció General de Formació Pro-
fessional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Educació, la 
valoració del qual també va ser desfavorable atès que es va considerar que la posada 
en marxa d’aquest grau podia obrir una via de conflicte per un espai professional 
cobert pels tècnics i tècniques superiors de formació professional en Imatge per al 
Diagnòstic i Medicina Nuclear i en Radioteràpia i Dosimetria.

Davant la no verificació del títol, la UB va presentar recurs al Ministeri el qual 
va resoldre desfavorablement. Finalment, es va excloure de la Programació univer-
sitària a la Junta del CIC de data 18.12.2020.

Barcelona, 5 de desembre de 2022
Joaquim Nadal i Farreras, conseller de Recerca i Universitats

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 394/XIV, relativa a l’Informe 
de fiscalització 3/2022, sobre el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, corresponent a l’exercici del 2017
290-00335/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 78735 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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 394/XIV, relativa a 
l’Informe de fiscalització 3/2022, sobre el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 290-00335/13), us 
informo del següent:

La Sindicatura de Comptes va emetre l’Informe 3/2022 en el qual formulava 6 
recomanacions, en el seu apartat 3.2. El mateix informe ja incloïa que en la fase 
d’al·legacions, el Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH) va indicar que les re-
comanacions 2 i 6 s’havien pogut dur a terme i que les altres quatre en general s’es-
tudiarien per tal d’analitzar la possibilitat de la seva implementació en exercicis 
posteriors.

Les 6 recomanacions eren:
«1. Caldria que el CMH promogués la formalització de documents que reflec-

tissin la cessió d’espais gratuïta per part de l’AMB a favor del CMH i la seva quan-
tificació econòmica, i la participació en despeses d’estructura susceptibles de ser 
imputades al CMH.»

Segons s’ha informat des del CMH a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(AHC), aquesta recomanació ja es va aprovar per la Junta General del Consorci i es 
va fer la sol·licitud i es va notificar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la qual en-
cara no ha donat resposta.

«2. Per a una millor informació de la Memòria seria convenient incorporar una 
nota en la qual es detallés la informació, per tipus de contracte, sobre els imports 
adjudicats durant l’exercici segons els diferents procediments establerts en la nor-
mativa de contractació.»

Com s’ha indicat anteriorment, el contingut de la recomanació es va portar a ter-
me anteriorment, atès que de fet la nota ja s’inclou des de l’exercici 2020.

«3. El Consorci hauria d’estimar una provisió per reflectir la despesa de les sub-
vencions a atorgar pendent del compliment d’alguna de les condicions establertes 
per a la seva percepció, però sense dubtes raonables sobre el seu futur compliment.»

En relació amb aquesta recomanació, el CMH informa que aquesta estimació es 
farà per primer cop amb el tancament de l’exercici 2022, d’acord amb les justifica-
cions d’ajuts entrades per registre abans de 31 de desembre de 2022 que no hagin 
pogut ser resoltes i que ho hagin estat dins del 2023 o bé pugui estimar-se el seu 
import.

«4. Per a les subvencions destinades als habitatges en règim de lloguer, seria re-
comanable que les bases establissin determinats límits relatius al preu o termini del 
lloguer i preveiessin una autorització per a la comprovació del dipòsit de les fiances 
dels contractes.»

Sobre la quarta recomanació, l’establiment de determinats límits en el termini 
de lloguer ha estat incorporada, segons manifesta el CMH, en la convocatòria de 
l’any 2022 de subvencions per a actuacions d’accessibilitat i mobilitat interior en 
habitatges individuals o unifamiliars dels municipis que integren l’àrea metropoli-
tana de Barcelona. Les bases reguladores ja contemplaven terminis específics per a 
habitatges en règim d’arrendament que accedeixen a aquestes subvencions, tal com 
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reflecteix l’esmentada convocatòria aprovada el 26 d’abril de 2022 i publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 29 d’abril de 2022, que en 
el seu article 7 es refereix a les obligacions generals a complir pels beneficiaris i en 
l’apartat c) estableix que «en cas d’habitatges amb contracte d’arrendament vigent 
en el moment de la sol·licitud de l’ajut:

»– Caldrà acreditar que, d’acord amb el termini pactat en el contracte i la legis-
lació vigent, aquest tindrà una vigència com a mínim de 7 anys a comptar des de 
la data de finalització de les obres. En cas que no tingui aquesta vigència a comp-
tar des de la data de finalització de les obres, caldrà acreditar per mitjà d’un annex 
al contracte que les parts pacten l’ampliació del termini, que haurà de ser igual o 
superior a 7 anys a comptar des de la data de finalització de les obres, sense incre-
ment de la renda, llevat dels increments pactats contractualment. Tant el contracte 
d’arrendament com l’annex d’ampliació del termini hauran de complir amb la nor-
mativa vigent en matèria d’arrendaments urbans i d’habitatge en el moment de la 
seva subscripció.»

Així mateix, pel que fa a l’autorització per a la comprovació del dipòsit de les 
fiances dels contractes, es tracta d’una recomanació que s’estudiarà per a properes 
convocatòries. La convocatòria del 2022 preveu en el seu Annex 2, referent a la do-
cumentació a aportar juntament amb la sol·licitud, que «en el cas d’habitatge arren-
dat: contracte d’arrendament vigent registrat amb acreditació del dipòsit de la fiança 
obligatòria a INCASOL, i últim rebut mensual de lloguer pagat/cobrat». Amb aquest 
requisit, es manifesta des del CMH, es garanteix que els habitatges que accedeixen 
a aquests ajuts donen compliment amb la normativa vigent en matèria de fiances.

«5. En el supòsit que sigui un ajuntament o un ens públic qui porti directament 
la promoció, gestió i coordinació de les obres de rehabilitació per compte de les per-
sones propietàries o usuàries dels edificis i habitatges, seria convenient que se subs-
crivís un acord entre l’ens públic que fa la promoció per compte dels propietaris i el 
CMH que establís les condicions i obligacions assumides per les parts.»

Pel que fa a la cinquena recomanació, el CMH informa que la convocatòria ac-
tual d’accessibilitat preveu la possibilitat que siguin beneficiaris, siguin ajuntaments 
o ens públics que portin directament la promoció, gestió i coordinació de les obres 
de rehabilitació a compte de les persones propietàries, arrendatàries o usufructuà-
ries. Tanmateix, el cobrament de la subvenció que s’hagi atorgat es podrà fer direc-
tament a l’ajuntament o ens públic, i les condicions i obligacions assumides per les 
parts són els requisits i obligacions recollits tant a les bases reguladores com a la 
convocatòria.

«6. Seria recomanable que el Consorci signés un conveni amb el Col·legi de Re-
gistradors de la Propietat per agilitar i facilitar de manera efectiva l’assentament en 
el Registre de la Propietat dels supòsits previstos en les bases reguladores.»

Finalment, respecte a la sisena recomanació, tal com s’ha indicat, va ser aplicada 
amb anterioritat a aquesta Resolució.

Barcelona, 5 de desembre de 2022
Juli Fernàndez i Olivares, conseller de Territori
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Control del compliment de la Resolució 405/XIV, sobre els protocols i 
les mesures per a millorar la prevenció de les violències masclistes i 
la inclusió de les agressions sexuals amb submissió química
290-00346/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 78348 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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 405/XIV, sobre els 
protocols i les mesures per a millorar la prevenció de les violències masclistes i la 
inclusió de les agressions sexuals amb submissió química (tram. 290-00346/13), us 
informo del següent:

El passat 16 de novembre, el Govern de Catalunya va presentar el Model d’Abor-
datge de les Violències Sexuals, que té una importància cabdal per garantir la lliber-
tat i els Drets Humans de les dones. Un model de país que estableix una norantena 
d’accions a desenvolupar en el període 2022-2025 pels diferents departaments de la 
Generalitat de Catalunya, les administracions locals, els agents socials i econòmics 
i els agents comunitaris. Amb un canvi radical de paradigma d’intervenció.

El Model compta amb dos eixos. D’una banda, prevenir per erradicar les causes 
estructurals de les violències masclistes i, en particular, de les violències sexuals. 
I, d’altra banda, reparar el dany provocat a les dones, infants i adolescents, a través 
de l’acompanyament en el seu procés de recuperació, incloent l’atenció, l’assessora-
ment i el tractament, sense revictimització i garantint-ne la no-repetició.

Totes les accions de l’eix de prevenció del Model s’integraran a l’Estratègia Na-
cional de Prevenció de les Violències Masclistes que es presentarà el primer quadri-
mestre del 2023. El Departament d’Igualtat i Feminismes destinarà 40M€ al desple-
gament de les accions del Model en el període 2022-2025.

Així mateix, el 22 de novembre el Govern va aprovar el Protocol Marc per a 
una lntervenció amb Diligència Deguda en Situacions de Violència Masclista, que 
proporciona les bases per a les intervencions de tots els poders públics a Catalunya 
en matèria d’abordatge de les violències masclistes. Aquest Protocol fixa els estàn-
dards de la diligència deguda que recullen els convenis internacionals i estableix les 
pautes per al treball en xarxa i coordinat al conjunt del país, per evitar la duplicitat 
d’actuacions, la fragmentació d’instruments o la desconnexió dels circuits i serveis 
que, en darrer terme, també comporten una revictimització.

Això suposarà l’actualització i la revisió de tots els protocols sectorials, en els 
quals ja hi estan treballant el Departament d’Igualtat i Feminismes i el departament 
competent en el sector, com és el cas del protocol en l’àmbit de l’atenció mèdica. 
I també comportarà l’elaboració de nous protocols on fins ara no n’hi havia cap a 
nivell de sector o àmbit, que des del Departament d’Igualtat i Feminismes també 
s’està treballant amb els respectius departaments.

Els dos elements que es destaquen en el compliment d’aquesta resolució exem-
plifiquen l’impacte que ha tingut la creació del Departament d’Igualtat i Feminismes 
en l’abordatge de les violències masclistes per part del Govern. L’erradicació de les 
violències masclistes és un objectiu prioritari de tot l’Executiu i s’estan corregint i 
superant els dèficits que s’havien arrossegat fins ara en aquesta matèria.

Barcelona, 30 de novembre de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes
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Control del compliment de la Resolució 437/XIV, sobre la reducció de 
l’impacte del cost de la conciliació en la vida laboral
290-00373/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 77949 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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 437/XIV, sobre 
la reducció de l’impacte del cost de la conciliació en la vida laboral (tram. 290-
00373/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a), la delegada del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya a Madrid va comunicar el seu contingut a la Ministra de Trabajo y Economía 
Social i a la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.

En relació amb l’apartat b), està previst convocar el Consell del Treball Autònom 
de Catalunya abans que acabi l’any 2022 per tal de poder tractar, entre altres temes, 
el posicionament en aquesta matèria.

Pel que fa a l’apartat c), en cas de que s’acordin mesures o posicionaments al 
respecte i que aquestes siguin competència del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, es vetllarà per poder-les impulsar mitjançant les diferents eines de polítiques 
públiques.

Pel que fa a l’apartat d), des de l’any 2009, que es va crear el portal Feina Activa 
del SOC, s’ha donat una especial rellevància al fet que els professionals autònoms 
puguin publicar i gestionar ofertes de treball per cercar professionals, per donar su-
port a la seva activitat laboral o cercar substituts per al seu negoci, si escau.

Concretament, el personal autònom pot donar-se d’alta a Feina Activa amb les 
seves dades personals i tenen l’opció, a més de buscar ofertes de treball, de publicar 
ofertes per trobar persones candidates i poder fer una selecció d’aquella més idònia.

A la zona privada de Feina Activa, on accedeix una empresa o una persona autò-
noma, es defineix el perfil que es necessita omplint els camps del formulari de l’ofer-
ta. El SOC revisa el contingut de la mateixa per fer desprès la seva publicació i per 
a que sigui visible per a tothom que cerca ofertes al portal. Les persones candidates 
poden, per tant, vincular-se a les ofertes que encaixen en la seva cerca i és l’empresa 
o la persona autònoma responsable de l’oferta qui visualitzarà les persones inscrites 
i la seva informació curricular. A més, el propi sistema ofereix les eines per poder 
triar les candidatures més adequades a les seves necessitats facilitant l’ordenació de 
les persones inscrites en funció de l’encaix en el perfil demandat.

En relació amb l’apartat e), el Govern té com a prioritat reduir les llistes d’espera 
per accedir a places de centres residencials, tant pel que fa a persones en situació de 
dependència com respecte de les persones amb discapacitat, que es van concretant 
en funció de la disponibilitat pressupostària.

Gràcies als Fons de Nova Generació, el Departament de Drets Socials construirà 
el 2023 la nova residència per a gent gran de Sant Pere Nord a Terrassa (amb una in-
versió de 9,8 M€) i la Residència Sabadell Parc Central, amb una inversió també de 
9,8 M€; es destinaran 11,6 milions d’euros a la Residència i centre de dia Barcelona 
Horta; es destinaran 3.110.000 euros a la remodelació i ampliació del Centre Riu-
deperes, un servei d’acolliment residencial i diürn per a persones amb discapacitat 
intel·lectual de la Fundació Sant Tomàs, a Calldetenes; 1.840.000 euros per a la re-
modelació i ampliació de la residència de persones amb discapacitat Julio Payàs de 
Santpedor; s’ampliarà la residència per a persones amb discapacitat intel·lectual Can 
Serra a l’Hospitalet de Llobregat amb una inversió de 3’1 milions d’euros, i es des-
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tinaran 900.000 euros per millorar l’eficiència energètica de la Residència i Centre 
de dia per a gent gran Font dels Capellans a Manresa.

S’està desplegant la concertació de 800 places noves per a persones amb disca-
pacitat. Aquest increment es duu a terme mitjançant diverses vies: places mitjançant 
convocatòria pública de provisió; convocatòria específica del Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona i places per conveni interadministratiu amb entitats públiques.

El 25 d’octubre de 2022 es va obrir la convocatòria pública per proveir de places 
la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública en l’àmbit de les persones amb disca-
pacitat mitjançant el concert social. Aquesta assignació de places, publicada d’acord 
amb el Decret 69/2020 de 14 de juliol d’acreditació, concert social i gestió delega-
da en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública té per objectiu donar resposta 
a les necessitats residencials del col·lectiu de persones amb discapacitat, i tindrà un 
impacte important en les famílies que en tenen cura. Aquesta convocatòria respon 
a aquest compromís de reducció de les llistes d’espera i s’emmarca, a més, en el pla 
presentat pel Govern per ampliar el nombre de places dels serveis adreçats a les per-
sones amb discapacitat.

En concret, es tracta de 321 places en el conjunt de Catalunya per a 4 tipus de 
serveis: 81 places per a centres residencials per a persones amb discapacitat intel·lec-
tual amb necessitat de suport extens (trastorns de conducta), 16 places per a centres 
residencials per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport extens 
o generalitzat, 38 places per a llars residència per a persones amb discapacitat in-
tel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorns de conducta), i 186 places per 
a llars residència per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de su-
port intermitent, limitat, extens o generalitzat. Per territoris, 210 places corresponen 
a Barcelona, 32 a Girona, 32 a Lleida, 28 a Tarragona i 19 a les Terres de l’Ebre.

Així mateix, l’eliminació del període suspensiu per al cobrament de la prestació 
de cures a la llar per part de la persona cuidadora o cuidador no professional, que 
ha permès l’entrada al sistema de la dependència de més de 7.000 persones que, fins 
aquell moment i a l’empara de la normativa estatal vigent, romanien en transició 
d’aquest període suspensiu i eren considerades per l’Estat com a persones «en llista 
d’espera», millora la situació de les persones cuidadores d’altres en situació de de-
pendència.

Pel que fa a l’atenció als infants i a les famílies dels CDIAP, s’ha aprovat un in-
crement de 198.763 hores d’atenció, 63.000 de les quals seran per poder acabar amb 
la llista d’espera i 137.000 per augmentar la freqüència de visites. Aquest increment 
suposa una inversió de 6.920.927,66 € anuals a partir de 2023, i la part proporcional 
que pertoca a la signatura de la Resolució per a l’any 2022. A més, s’incrementarà a 
partir de l’any 2022 la tarifa en el cost preu/hora.

Dels 97 CDIAP, 59 son a la demarcació de Barcelona i s’incrementarà en 144.915, 
les hores d’atenció; 15 son a la demarcació de Lleida, que tindran un increment de 
11.437 hores; 6 a les Terres de l’Ebre, amb un increment de 3.090 hores; 11 a la de-
marcació de Girona, amb un increment de 30.647 hores i 6 al Camp de Tarragona, 
amb un increment de 8.674 hores.

A més, amb aquest increment s’homogeneïtzarà la freqüència assistencial a 0,68 
hores/setmanals a tots els CDIAPS de Catalunya.

D’altra banda, també cal destacar que en la transformació cap a un sistema edu-
catiu més equitatiu i més inclusiu, el primer cicle d’educació infantil, dels zero als 
tres anys, hi té un paper clau perquè aquells infants que accedeixen a l’educació en 
aquesta etapa del seu desenvolupament tenen més oportunitats d’aprenentatge.

És per això que per al curs 2022-2023, el Departament d’Educació ha començat 
a implementar ja la gratuïtat de l’etapa Infantil 2. Per tal de garantir aquesta mesura 
s’hi destinen 90 milions d’euros que impliquen la gratuïtat per a les famílies a les 
llars d’infants públiques. A les llars d’infants que no són de titularitat pública s’hi 
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ha incrementat la seva subvenció actual. L’impacte d’aquesta mesura ha beneficiat 
60.250 infants i les seves famílies.

La incorporació de l’educació infantil als ensenyaments gratuïts per a les famí-
lies permet assolir un sistema d’educació bàsica de zero a divuit anys sostingut amb 
fons públics.

A més, aquest curs, s’han invertit 200 milions d’euros en el primer cicle d’educa-
ció infantil. Això ha permès l’increment de 952 noves dotacions de personal docent 
i la inversió de 169,4 milions d’euros per a la millora de les infraestructures educa-
tives (més del doble de la inversió de l’any 2020).

El passat octubre, el Govern ja va anunciar que assumiria el 80% del cost de la 
inversió de les escoles bressol rurals. En aquest sentit, al juliol es va presentar el Pla 
d’integració de l’etapa inicial a l’escola rural que permet, de cara al curs 2022-2023, 
que 122 municipis de menys de 2.500 habitants tinguin escola bressol rural. Així, 
a les 70 escoles bressol rural existents, se’n sumen 52 noves durant aquest curs. En 
aquest marc, també s’ha signat un nou conveni entre la Generalitat i els ens locals, 
que s’implementa per al curs vinent, gràcies al qual els ajuntaments només hauran 
d’aportar 5.000 euros per curs per implantar els ensenyaments de primer cicle a les 
escoles (fins ara, per un ajuntament petit el cost de tenir una escola bressol represen-
tava 30.000 euros anuals).

Per últim, el setembre de 2022, el conseller d’Educació va inaugurar l’escola 
bressol rural de Palau de Santa Eulàlia.

En relació amb l’apartat f), s’especifiquen les iniciatives que s’estan impulsant:
– S’ha redefinit, fent dues sessions de treball amb la ciutadania, la fitxa de trà-

mits (https://web.gencat.cat/ca/tramits). En aquests moments s’està, per una banda, 
desenvolupant la nova versió de la fitxa de tràmits i, per l’altra, s’ha treballat en una 
guia per tal que el llenguatge que es faci servir sigui entenedor (https://atenciociuta-
dana.gencat.cat/ca/llenguatge-planer/).

– S’està estructurant la informació en base a les situacions de vida per tal que 
aquesta sigui comprensible i de fàcil accés. Es pot accedir a l’apartat Feina i Negoci 
i a la situació de vida fer-se autònom, que enllaça amb la informació que es publica 
a Canal empresa sobre ajuts per als autònoms per aquestes situacions (https://web.
gencat.cat/ca/situacions-de-vida/).

– S’està evolucionant l’Àrea privada, com a espai de relació entre l’Administra-
ció i la ciutadania. Al llarg del 2023 es desenvoluparan les noves funcionalitats que 
s’han definit al 2022.

– S’està fent la transformació tecnològica de la plataforma corporativa de tra-
mitació en línia, GSIT, que proporciona prestacions genèriques per a la presentació 
de sol·licituds per part de la ciutadania i les empreses, i per a les comunicacions i 
seguiment de l’estat de la tramitació (requeriments de documentació i pagament i 
resolució del tràmit).

– S’ha implantat el primer pilot operatiu a l’OAC de Girona i de Terres de l’Ebre 
del servei de videoatenció, per tal que la ciutadania no s’hagi de desplaçar en el cas 
que no ho necessiti. Aquesta experiència s’ha traslladat a altres organismes com 
drets socials, conciliació de treball, l’OAC del servei territorial de Barcelona del De-
partament Territori, etc. Aquest servei de fàcil accés està tenint una bona acollida i 
s’anirà ampliant a altres OAC i tràmits.

– S’està evolucionant el sistema de tramitació atesa, adreçat a persones físiques, 
per tal que les OAC puguin fer tràmits en nom del ciutadà, amb el seu consentiment. 
D’aquesta manera, s’està treballant per consolidar el model de tramitació atesa.

– S’ha posat en marxa el primer pla pilot del servei de suport i acompanyament a 
la tramitació digital, a través del 012, per tal que la ciutadania pugui resoldre dubtes 
o incidències del procés de tramitació. Aquest serveis poden derivar en una videoa-
tenció si així és considera per les característiques de la consulta. El servei està tenint 
una bona acollida per part de la ciutadania.

https://web.gencat.cat/ca/tramits
https://atenciociutadana.gencat.cat/ca/llenguatge-planer/
https://atenciociutadana.gencat.cat/ca/llenguatge-planer/
https://web.gencat.cat/ca/situacions-de-vida/
https://web.gencat.cat/ca/situacions-de-vida/
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– S’està desenvolupant un espai web de suport i acompanyament a la tramitació 
digital, per tal de facilitar la resolució de dubtes.

– S’estan fent evolutius als sistemes de relació amb la ciutadania per tal d’avançar 
en l’accessibilitat dels mateixos.

Finalment, pel que fa a l’apartat g), es preveu que en la propera reunió de la Mesa 
de Coordinació del Consell de Relacions Laborals es pugui tractar i explorar vies 
d’acord en aquesta qüestió.

Barcelona, 15 de novembre de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Control del compliment de la Resolució 445/XIV, sobre el dol 
perinatal i neonatal
290-00381/13

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 78274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

A la Mesa del Parlament
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Ca-

talunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 445/XIV, sobre el dol perinatal i neonatal, amb número de tra-
mitació 290-00381/13, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió 
d’Igualtat i Feminismes.

Barcelona, 30 de novembre de 2022
Tània Verge Mestre, conseller d’Igualtat i Feminismes

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: consellera del Departament d’Igualtat i Feminismes (reg. 78274).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 21.02.2023 al 13.03.2023) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
14.03.2023, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2022.
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Control del compliment de la Resolució 493/XIV, sobre el millorament 
de la situació laboral i econòmica de les petites i mitjanes empreses
290-00421/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 78813 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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 493/XIV, sobre 
el millorament de la situació laboral i econòmica de les petites i mitjanes empreses 
(tram. 290-00421/13), us informo del següent:

En relació a l’apartat a); el passat 20 de setembre, el Govern va aprovar l’Estra-
tègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2022-2027 (ECO-Q), la qual estableix 
els criteris, les directrius, les prioritats i els objectius de la política d’ocupació de 
Catalunya amb caràcter pluriennal, planifica les línies d’actuació en els àmbits de les 
polítiques d’ocupació d’acord amb les directrius estratègiques europees i estatals, i 
incorpora les previsions pressupostàries i l’origen previsible dels recursos necessaris 
per a executar-les.

El projecte d’estratègia catalana per a l’ocupació havia estat elaborat en el marc 
del Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la partici-
pació dels departaments amb incidència en les polítiques d’ocupació, de les organit-
zacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya i de les organitza-
cions representatives de l’àmbit local que en formen part, i aprovat per unanimitat 
el 16 de juny de 2022.

L’objectiu global definit per l’ECO-Q té impacte en tres àmbits diferents: les per-
sones, les empreses i les entitats del territori que componen el sistema d’ocupació de 
Catalunya. En concret, la nova ECO-Q vol:

– Millorar l’ocupabilitat i el benestar de les persones, impulsant el creixement 
professional a través de l’adaptació de la seva formació i qualificació a les necessi-
tats del mercat laboral i invertint en l’aprenentatge permanent, contribuint així a la 
generació d’ocupació de qualitat.

– Fomentar la competitivitat econòmica i empresarial i l’emprenedoria de Cata-
lunya mitjançant la promoció de models productius sostenibles i de qualitat, tenint 
en compte les particularitats en funció del territori, el sector i la dimensió de l’orga-
nització, i anticipant-se als canvis i reptes de l’entorn.

– Promocionar dins del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya la transformació 
digital i la cooperació entre agents advocant per l’adaptabilitat dels serveis i l’aten-
ció personalitzada.

I l’ECO –Q té 8 línies estratègiques:
– Línia 1. Acompanyament de les persones: Acompanyar les persones treba-

lladores, en especial les persones considerades d’atenció prioritària, perquè es de-
senvolupin amb autonomia i controlin la seva trajectòria professional, garantint la 
igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i la cohesió social.

– Línia 2. Participació activa de les empreses: Vetllar perquè les empreses es 
converteixin en un aliat del sistema d’ocupació de Catalunya, tot promovent les re-
lacions de complicitat, complementarietat i col·laboració.

– Línia 3. Cooperació i territorialització: Impulsar la dinamització socioeco-
nòmica dels territoris de Catalunya mitjançant el suport a les seves estratègies de 
desenvolupament territorial i desplegar la concertació territorial per aconseguir un 
sistema d’ocupació de Catalunya adaptat a les particularitats i necessitats del terri-
tori, fomentant la col·laboració vertical i horitzontal entre els diferents nivells com-
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petencials i agents del sistema i garantint la proximitat en la prestació de serveis i 
programes.

– Línia 4. Foment de l’emprenedoria: Promoure l’esperit emprenedor i el treball 
autònom mitjançant la facilitació de les eines i la formació necessàries per a desen-
volupar projectes amb valor afegit.

– Línia 5. Transformació productiva i competitivitat empresarial: Desenvolupar 
polítiques d’ocupació que fomentin el creixement equilibrat, la transició ecològica i 
digital i el canvi cap a un model productiu sostenible.

– Línia 6. Transformació i modernització del model de prestació de serveis: Dis-
senyar i implantar progressivament un model de prestació de serveis integral, per-
manent en el temps, compromès amb l’excel·lència, i que sigui inclusiu i adaptable 
als reptes econòmics i socials del territori.

– Línia 7. Orientació a resultats: Garantir l’orientació del sistema d’ocupació de 
Catalunya als resultats, assegurant una assignació suficient i eficient dels recursos, 
la provisió de serveis de qualitat i la inclusió d’un model d’avaluació enfocat a la 
millora contínua.

– Línia 8. Transparència i comunicació: Establir un sistema d’ocupació de Cata-
lunya transparent i comunicatiu amb la ciutadania, les empreses i la resta d’agents, 
per tal de conèixer i donar a conèixer els serveis i les actuacions.

Aquesta ECO-Q 2022-2027 s’anirà concretant a través dels plans de desenvolu-
pament de polítiques d’ocupació bianuals que també s’aprovaran en el marc del Con-
sell de Direcció del SOC d’acord amb la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Actualment també estem acabant d’elaborar, en el si del consell de Direcció 
del SOC, l’Estratègia d’Ocupació Juvenil de Qualitat 2022-2027 dins del marc de 
l’ECO-Q 2022-2027.

Enguany, des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya s’estan duent a terme 
diferents programes amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones joves, 
per tal que puguin accedir al mercat laboral i que, a la vegada, puguin dotar de ta-
lent i nous coneixements a les empreses.

En aquest sentit, s’ha publicat la convocatòria de formació dual a través d’un 
contracte de formació en alternança, que ha tingut un pressupost de 25.000.000 €, 
8.000.000 € més que a la convocatòria anterior, i que actualment es troba en fase 
d’atorgament. En el marc d’aquesta convocatòria, se subvenciona la formació d’un 
certificat de professionalitat i el contracte de formació en alternança en empreses. 
En aquest sentit, cal tenir present que la convocatòria de FPO DUAL està motivada 
per fer possible la configuració de grups on el treball efectiu es pugui dur a terme 
en PIMES i micropimes; i així s’està donant de forma majoritària en el programa.

A més, també es compta amb els projectes Singulars que pretenen donar respos-
ta a necessitats concretes del territori i de les empreses a la vegada que es tenen en 
compte els interessos dels joves. En aquest sentit, els projectes singulars permeten 
presentar projectes amb experiència professional i compten amb la línia 2 que sub-
venciona contractes subscrits amb persones joves participants dels projectes singu-
lars. Aquesta convocatòria actualment es troba en fase de sol·licitud i s’executarà al 
llarg del 2023.

També s’han publicat dues convocatòries de Foment a la contractació de joves 
dotades amb 125 M€ i que subvencionen contractes en pràctiques o altres tipus de 
contractes subscrits amb persones joves menors de 30 anys.

Per últim, en el marc de les convocatòries de Formació d’Oferta en Àrees Prio-
ritàries, tots els certificats de professionalitat tenen vinculat un mòdul de pràctiques 
que en la majoria dels casos es desenvolupa en PIMES.

Barcelona, 5 de desembre de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 44/XIV, sobre les polítiques 
previstes per a afrontar les conseqüències del canvi climàtic i la crisi 
energètica
390-00044/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 78050 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 44/XIV, sobre les polítiques pre-
vistes per a afrontar les conseqüències del canvi climàtic i la crisi energètica (tram. 
390-00044/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat b), l’acció de govern, a través dels seus departaments, 
s’orienta a accelerar la descarbonització de Catalunya d’acord amb els acords inter-
nacionals sobre la protecció del clima, a fi de garantir la necessària participació ter-
ritorial i l’aplicació eficaç de totes les mesures amb relació a la mitigació del canvi 
climàtic i a l’adaptació a aquest canvi. En aquest sentit, i per exemple, a continuació 
s’exposen algunes actuacions orientades a aquesta finalitat:

Pel que fa a la planificació econòmica, en el procés de tramitació dels pressupos-
tos del 2022, es va incorporar per primera vegada un informe sobre la perspectiva 
climàtica en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. L’informe presenta una 
primera identificació temptativa dels ingressos i les despeses quant a la seva contri-
bució positiva a la lluita envers el canvi climàtic, d’acord amb els imports assignats 
en el Pressupost 2022. Aquest és el primer exercici i etapa dins la implementació 
dels «pressupostos verds» a la Generalitat de Catalunya.

Per a la realització d’aquesta classificació, s’ha emprat el manual de l’OCDE pel 
que fa als Marcadors climàtics de Rio, en la qual s’estableixen un criteris generals 
i es faciliten orientacions sectorials concretes per aquesta tasca d’identificació i va-
loració de l’alineament i contribució de l’estratègia dels programes envers els mar-
cadors de Rio. D’acord amb l’aplicació dels marcadors de Rio i els coeficients cli-
màtics, per al pressupost 2022 s’ha xifrat, de manera estimativa, una despesa total 
de 2.559,8 M€, que equival al 6,1% de les despeses de capítols 1 a 8 del consolidat 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya (pressupost total de 39.609,6 M€). 
Aquesta magnitud suposaria un increment (de 0,3 punts percentuals) del pes que 
tenien aquestes despeses en els pressupostos per al 2020, on suposaven un 5,8%. 
La magnitud de la despesa amb perspectiva climàtica (o despesa «verda») ascen-
deix fins al 7% en els Pressupost 2022 si del conjunt de la despesa se sostreuen els 
interessos, el fons de contingència i la participació dels ens locals en els tributs de 
l’Estat (PIE). En aquesta línia, pel 2023 s’està treballant per disposar d’un nou in-
forme millorat.

Referent a la planificació territorial, el passat 16 de novembre el conseller de Ter-
ritori va exposar les línies estratègiques del seu departament al Parlament de Catalu-
nya. En aquest sentit, les principals propostes que tindran un impacte decisiu en les 
polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic són les següents:

– Impulsar la xarxa ferroviària única, integrada i interoperativa de Catalunya.
– Desplegar diverses actuacions ja planificades en matèria de transport públic 

(Rodalies, FGC, Metro, T-Mobilitat, Clic.cat, Express.cat)
– Xarxa viària: descarbonització d’aquesta xarxa, Pla 2+1 i actuacions de millora 

i manteniment.

Fascicle cinquè
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– Pla de descarbonització de la xarxa viària 2023-2028: Neutralitat de carboni 
en la mobilitat.

– Aprovació del PTS de l’habitatge.
– Pla d’acció de l’Agenda urbana i Agenda de pobles i ciutats Catalunya 2050.
– PDUs: Aprovació definitiva del PDU de la Plana de Lleida, el de Granvia 

sud-Biopol o el de les Tres Xemeneies.
– Agenda Estratègica Pirineu, nova Llei de muntanya, Pla de protecció del litoral 

i el Conservatori del litoral, Programa Arrelament i nova Llei de Territori.
Pel que fa a la planificació turística, el 19 de gener de 2021, el conseller d’Em-

presa i Treball va signar la Declaració de Glasgow, a través de la qual es va assu-
mir el compromís de tenir definit, en el marge d’un any, un Pla d’Acció Climàtica 
a Catalunya. Per tal d’impulsar i definir el Pla d’Acció Climàtica i complir amb el 
compromís establert, la Direcció General de Turisme (DGT) i l’Agència Catalana 
de Turisme (ACT) han creat un grup de treball format per persones directives i tèc-
niques. Arran d’una reunió el 21 de març de 2022 i el posterior treball realitzat, es 
decideix subcontractar una empresa externa per al suport, acompanyament, defini-
ció i redacció del Pla en coordinació amb el grup de treball DGT-ACT.

Així mateix i per altra banda, hi ha el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 
2018-2022, del qual l’eix motor número 4 «Implementar les millors pràctiques de 
Turisme Intel·ligent» inclou el compromís d’implantar un programa de reducció de 
la petjada ecològica que consisteix en implementar un programa d’avaluació i càlcul 
de la petjada de carboni, activar un programa de promoció i suport de la sostenibili-
tat orientat a la indústria i impulsar la certificació energètica del turisme.

En relació amb la planificació industrial, el setembre de 2022, es va signar amb 
les patronals Foment del Treball i PIMEC, i els sindicats CCOO i UGT, el Pacte na-
cional per a la indústria (PNI 2022-2025) que contempla cinc àmbits temàtics d’ac-
tuació, entre els quals hi ha el de Sostenibilitat, energia i economia circular.

En aquest àmbit, l’objectiu del PNI és «apostar per una economia verda i circular 
que estalviï recursos, valori els residus i impulsi la innovació i la competitivitat in-
dustrial; i per reduir els costos energètics de la indústria catalana enfront dels com-
petidors i impulsar la transició energètica per fer front a l’emergència climàtica.»

El PNI incorpora un seguit de mesures que van en la mateixa línia que el Pacte 
Nacional per la Transició Energètica i que, entre d’altres, cal destacar l’elaboració 
del full de ruta de la descarbonització del sector industrial, el pla d’impuls de les 
energies renovables, el desenvolupament de la vall de l’hidrogen de Catalunya, l’im-
puls del biogàs i la biomassa, el foment de la implantació de biorefineries i les línies 
d’ajuts a projectes d’eficiència energètica a la indústria

Finalment, pel que fa a la planificació energètica, destaca per una banda el Pacte 
Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, el qual neix de la necessitat de 
generar un diàleg entre totes les forces polítiques i els representants de la societat 
civil per consensuar un nou model energètic català renovable, net, descentralitzat, 
democràtic i sostenible, en línia amb els objectius de la Unió Europea en matèria 
d’energia. El document de bases que ha aprovat el Govern per ser presentat al Parla-
ment de Catalunya ha estat conseqüència d’un procés de concertació on hi ha parti-
cipat la Taula d’Entitats dels sectors econòmic, social i energètic; la Taula de partits 
polítics i els departaments de la Generalitat relacionats amb l’àmbit energètic.

El nou model energètic haurà de permetre:
– l’abandonament de l’energia nuclear,
– la reducció de la dependència dels recursos fòssils,
– l’apoderament de la ciutadania perquè adopti un rol més actiu i participatiu, a 

través d’una comunicació clara i motivant, i
– l’obertura del mercat energètic a la competència regulada, la creació d’un marc 

normatiu i impositiu favorable a la transició energètica.
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Els objectius definits a llarg termini, la consecució dels quals representarà l’aug-
ment de la resiliència del país a l’hora d’adaptar-se i respondre als canvis que està 
experimentant el planeta i el sistema econòmic i energètic global; són els següents:

– Model energètic basat al 100% en les energies renovables desitjablement a l’ho-
ritzó 2050.

– Compliment dels objectius del nou Paquet «Clean Energy for All Europeans» 
de la UE: 27% del consum «brut» d’energia final i el 50% del mix elèctric ha de ser 
renovable; 30% d’eficiència energètica en relació a les projeccions de futur; 40% de 
reducció d’emissions de GEH del sector energètic en relació a 1990.

Per altra banda i sobretot, cal destacar la Prospectiva Energètica de Catalunya 
2050 (PROENCAT 2050), la qual s’ha elaborat atenent 12 principis vertebradors, 
que són els que alineen el document amb el marc normatiu vigent, determinat per la 
normativa comunitària, la Llei del Canvi Climàtic i les bases del Pacte Nacional per 
la Transició Energètica. Aquests principis són els següents:

– Assolir la neutralitat climàtica al 2050.
– Abandonar el model energètic fòssil-nuclear.
– Aconseguir la sobirania energètica amb energies renovables.
– Minimitzar l’ocupació del territori.
– Apoderar ciutadans i empreses i impulsar la transformació social.
– Desenvolupar una economia pròspera, moderna, competitiva i circular.
– Posar en primer lloc l’eficiència energètica.
– No deixar ningú enrere.
– Aplicar el principi de neutralitat tecnològica cost-eficient.
– Assegurar un subministrament energètic assequible i segur.
– Dissenyar un nou sistema elèctric i el seu funcionament.
– Apostar decididament per la recerca, desenvolupament i innovació.
Pel que fa a l’apartat i), per una banda i referent a l’impost sobre les activitats 

econòmiques que generen gasos d’efecte hivernacle, a finals de setembre de 2022 
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) va trametre al Departament d’Eco-
nomia i Hisenda informació sobre les activitats potencialment afectades i una pro-
posta de com podria ser el disseny d’aquest impost. La previsió és que en els propers 
mesos es pugui finalitzar la fase de redacció i disposar de l’avantprojecte.

Per altra banda, en relació amb l’impost sobre emissions portuàries sobre grans 
vaixells, es preveu disposar d’un text d’Avantprojecte de llei durant les properes set-
manes, així com de les corresponents memòries. En aquest cas, el DACC també està 
treballant conjuntament amb el Departament d’Economia i Hisenda.

Barcelona, 28 de novembre de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Moció 61/XIV, sobre la situació dels 
joves
390-00061/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 78763 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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 61/XIV del Parlament de Catalunya, 
sobre la situació dels joves (tram. 390-00061/13), us informo del següent:
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Pel que fa a l’apartat g) de la Moció sobre l’extensió de la T-Jove als usuaris de 
fins a trenta anys, el president de la Generalitat de Catalunya va anunciar aquesta 
mesura en el Debat sobre l’orientació política general del Govern d’enguany. Així 
doncs, es podrà implementar, d’una banda, quan ho acordin en el Consell d’Admi-
nistració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) les administracions que 
conformen el Consorci i que es troben degudament representades i, d’altra banda, 
quan s’hagi assignat a l’ATM la partida pressupostària necessària per a fer-hi front, 
atès que la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport 
públic de Catalunya, estableix que les polítiques socials sobres les tarifes han d’anar 
a càrrec dels pressupostos sectorials i no del pressupost del transport públic.

Pel que fa al funcionament progressiu de la T-Mobilitat, des del mes de gener de 
2022 han tingut lloc els progressos següents:

– Abasta els principals títols integrats (T-Usual, T-Jove, T-Familiar, amb les va-
riants per a famílies nombroses i monoparentals)

– Cobreix els títols de 6 zones per a tots el modes ferroviaris.
– Cobreix la totalitat dels serveis d’autobús dins l’Àrea Metropolitana de Barce-

lona (AMB) i aproximadament el 50% dels externs a l’AMB.

Barcelona, 5 de desembre de 2022
Carles Campuzano i Canadés, conseller de Drets Socials

Control del compliment de la Moció 69/XIV, sobre els drets culturals
390-00069/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 78761 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 69/XIV, sobre els drets culturals 
(tram. 390-00069/13), us informo del següent:

1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que Catalunya es doti d’una 
marc legislatiu fonamentat en els drets culturals que recull l’article 27 de la Decla-
ració universal dels drets humans i que tingui, com a consideracions centrals per 
a aplicar-los, l’accessibilitat i la pràctica cultural, la innovació, la governança de-
mocràtica, el reconeixement de la diversitat i la lluita contra les exclusions i les mi-
noritzacions, la creativitat, la producció cultural i l’enfortiment comunitari amb la 
població i els agents sectorials.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que el fet que la cultura representi un 
àmbit fonamental per a Catalunya obliga a afrontar les polítiques culturals des 
d’una triple perspectiva. D’una banda, cal reconèixer i enfortir el teixit productiu 
cultural tenint en compte el seu paper com a motor d’innovació social i econòmica, 
de l’altra, cal reforçar el paper de la cultura com a eina essencial per a afavorir la 
participació en comunitat, la diversitat i la cohesió social i, finalment, cal actuar per 
a capgirar la situació de minorització de la llengua catalana, pròpia del territori i 
compartida amb la resta de Països Catalans, i posar en valor el context plurilingüe.

3. El Parlament de Catalunya constata que la pandèmia de covid ha evidenciat 
la precarietat de molts treballadors culturals, mancats de mecanismes de protecció 
suficients, i ha provocat una gran incertesa sobre el futur de molts projectes. Aques-
ta precarietat ha tingut una enorme rellevància en el conjunt dels sectors culturals 
de manera molt transversal; pel que fa a la ciutadania, ha impactat amb més inci-
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dència en els drets culturals dels col·lectius amb menys recursos o afectats per altres 
causes d’exclusió.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar un pla d’acció executiu mitjançant la cooperació amb el món local i 

amb la participació del sector cultural en sentit ampli, a través del teixit associatiu 
i els sindicats, que combini la reactivació dels sectors culturals i la lluita contra les 
desigualtats en el conjunt de la població, per a l’exercici ple dels drets culturals amb 
criteris d’equitat interseccional territorial.

Per tal d’incorporar la participació del món local en el sector cultural s’ha modi-
ficat l’Ordre que regula la Mancomunitat Cultural de Catalunya, per integrar, a més 
de les quatre diputacions, el món local a través de l’Associació Catalana de Munici-
pis, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació de Micropobles de Cata-
lunya, el Consell General d’Ens Locals i l’Ajuntament de Barcelona.

El Departament de Cultura ha convocat durant el mes de novembre una nova 
línia de suport dotada amb 800.000 € a les entitats que desenvolupen projectes de 
cultura comunitària i transformació social. L’objectiu d’aquestes subvencions és re-
forçar els projectes de caire social que, a través de la pràctica cultural en contextos 
comunitaris i participatius, tenen la voluntat de millorar les capacitats i les condi-
cions de vida de les persones i els col·lectius, transformant l’entorn sociocultural del 
qual formen part.

En el marc de la pandèmia el Departament de Cultura ha treballat colze a colze 
amb els representants de tots els sectors de la cultura (cinemes, teatres, cultura po-
pular, música, museus, arxius, biblioteques, etc.), amb els sectors i l’assessorament 
dels equips tècnics del PROCICAT que han orientat i establert tots els aspectes vin-
culats a la salut pública i a la protecció civil d’on van sorgir 11 plans específics de 
represa de l’activitat cultural.

b) Enfortir la cohesió social per mitjà del reconeixement del dret a les pràctiques 
culturals i l’impuls de l’acció comunitària a cada territori de Catalunya. En aquest 
sentit, cal:

1r. Desenvolupar projectes i continguts adaptats, a cada territori, als equipa-
ments culturals de proximitat.

2n. Crear marcs de treball que reconeguin, donin suport i impulsin pràctiques 
culturals comunitàries amb valor públic que promoguin la cohesió als territoris.

Durant el mes d’agost el Departament de Cultura ha aprovat la convocatòria per 
a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per ampliar i 
diversificar l’oferta cultural en àrees no urbanes en el marc del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU) per al 
període 2022-2023 i amb un import de 2.368.984 €

Aquesta línia de subvencions té per objecte ampliar i diversificar l’oferta cultural 
en àrees rurals, mitjançant el finançament de projectes i activitats que representin 
una contribució significativa a l’ecosistema cultural del territori i, en particular les 
activitats i projectes que estiguin relacionats amb:

– Esdeveniments, espectacles artístics o culturals, festivals, exposicions, cicles, 
circuits, fires i mercats i altres activitats culturals similars que abastin qualsevol dels 
àmbits de la cultura.

– Projectes gestionats per agents articuladors, laboratoris d’idees, iniciatives 
transdisciplinars, agrupacions transectorials que afavoreixin l’experimentació, la 
investigació i la innovació cultural en el territori.

– Activitats de formació, incloses les activitats extraescolars, transferència i me-
diació artística i cultural. S’hi inclouen aquelles que fan ús de les noves tecnologies.

Aquests projectes i activitats culturals hauran de desenvolupar-se al medi rural, 
és a dir, a municipis amb una població inferior a 30.000 habitants i una densitat in-
ferior a 100 habitants per km2.
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3r. Assegurar uns serveis mínims culturals essencials a tots els municipis, amb 
un enfortiment del Pla de biblioteques i vetllant perquè mai cap municipi no es que-
di sense servei.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha convocat durant 
el mes de novembre un paquet d’ajuts per un import total de 22’8 M€ destinats als 
ajuntaments per la construcció, reforma i millora de les biblioteques del Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya de les quals són titulars.

Aquesta inversió té la voluntat de muscular la xarxa de biblioteques públiques, 
un servei bàsic i de proximitat per a la ciutadania que ofereix serveis tant presen-
cials com virtuals, facilita l’accés a la cultura, al coneixement i a la lectura, col·la-
bora per garantir la igualtat d’oportunitats i desenvolupa un paper important per a 
la cohesió social.

La iniciativa s’emmarca en un dels objectius prioritaris del Departament de Cul-
tura de vertebrar més espais que promoguin l’accés a la cultural per a tots els col·lec-
tius i que arribin a tot el territori com és el cas dels municipis més petits.

La inversió més important correspon a la línia de suport destinada a la construc-
ció o reforma de biblioteques públiques municipals per un total de 20 M€ durant el 
període 2022-2025, aquesta línia ha de permetre als ajuntaments millorar els seus 
equipaments d’acord amb el criteris que estableix el Mapa de la Lectura Pública de 
Catalunya.

Paral·lelament també s’han convocat els següents ajuts que completen el suport 
del Departament de Cultura als ajuntaments:

– Subvencions anuals (2022) per a reformes d’espais interiors i millora de les ins-
tal·lacions de biblioteques integrades al Sistema de la Lectura Pública de Catalunya 
de municipis de menys de 3.000 habitants

– Subvencions biennals (2022-2023) per a la dotació de mobiliari i maquinari a 
biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya

– Subvencions anuals (2022) a municipis per a l’elaboració del projecte executiu 
d’obres de construcció o adequació de biblioteques públiques

– Subvencions anuals (2022) per a l’impuls de l’accessibilitat a les biblioteques 
integrades en el Sistema de la Lectura Pública de Catalunya

En paral·lel, el Departament ha desplegat en el marc de les biblioteques un con-
junt de serveis mínims culturals essencials per tal d’arribar a tota la població ca-
talana i en especial, a la més allunyada o amb menys recursos culturals a l’abast, 
mitjançant el Préstec interbibliotecari, la Biblio Digital i el Servei de Bibliobusos.

c) Donar compliment a la legislació vigent en matèria de contractació o salaris 
mínims, avançar en l’Estatut de l’artista i treballador cultural i estudiar la refor-
mulació de les convocatòries de subvencions i ajuts atorgats per la Generalitat. Els 
canvis en el teixit cultural i les demandes de modificacions i millores, que els dife-
rents sectors i agents fa temps que reclamen, fan necessària la revisió de les bases, 
els models de convocatòries, les categoritzacions i els sistemes de sol·licitud i justi-
ficació. És imprescindible i urgent incloure el suport tècnic necessari per a la trami-
tació i justificació de les subvencions esmentades, i superar així les mancances que 
podrien discriminar persones amb bagatge migratori i col·lectius vulnerabilitzats i 
que poden afectar la llur relació amb l’Administració.

La competència dels temes relacionats amb el que s’anomena Estatut de l’Artista 
és estatal (cotització IRPF, Seguretat Social, propietat intel·lectual, etc.), tot i això 
des del Departament de Cultura s’està en contacte amb els sectors professionals que 
participen en les discussions amb el Ministeri de Cultura per tal de fer-ne seguiment 
i col·laborar en allò que sigui necessari.

Des del Departament de Cultura també s’impulsa en col·laboració amb el CON-
CA el Cens d’Artistes de Catalunya. El Cens d’artistes de Catalunya constitueix un 
primer instrument de treball per conèixer millor els artistes i creadors del país. La 
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recollida de les dades ens permetrà, posteriorment, emprendre un treball exhaustiu 
de diagnosi del sector i d’avaluació de les mancances que pateix. Amb aquesta in-
formació, es podran definir estratègies i directrius per planificar accions concretes 
que millorin les condicions professionals dels artistes i treballadors de la cultura.

Actualment s’està impulsant la creació del segons cens, el corresponent a les pro-
fessions tècniques vinculades als diferents àmbits culturals.

D’altra banda, totes les línies de suport de la DGPCB en concurrència establei-
xen com a criteri essencial la qualitat artística i el foment de la programació profes-
sional estable, i en cap cas es discrimina per origen o altres trets diferencials.

Pel que fa a estudiar la reformulació de les convocatòries de subvencions i ajuts 
atorgats per l’ICEC, la tramitació telemàtica és obligatòria. Però si es detecta algun 
sol·licitant que té dificultats, se’l convida a presentar-se a l’oficina i se li fa el tràmit 
de presentació de sol·licitud. D’altra banda, per poder signar les sol·licituds es poden 
fer servir els certificats digitals d’aquelles entitats de certificació classificades pel 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, com per exemple, el eDNI o el id-
CAT certificat. L’idCAT es posa a l’abast de la ciutadania a través de les Entitats de 
Registre d’idCAT Certificat, entre els quals hi ha l’Oficina d’Atenció Presencial de 
Palau Marc i totes les oficines dels Serveis Territorials del Departament de Cultura.

d) Enfortir i consolidar el dret a les pràctiques culturals populars i tradicionals 
incorporant noves perspectives que fomentin la diversitat, la interculturalitat, la par-
ticipació ciutadana i la innovació. En aquest sentit, cal:

1r. Dissenyar programes específics en l’àmbit de la cultura popular amb l’objec-
tiu de lluitar contra el racisme, el capacitisme, el sexisme i el classisme, l’exclusió, la 
discriminació i l’estigmatització per raons de diversitat cultural o religiosa, d’origen, 
de gènere, funcional i d’edat, entre altres.

La nova Llei de drets culturals tindrà per objecte que les activitats culturals si-
guin accessibles i inclusives, de manera que cap persona ni col·lectiu en quedi al 
marge per causes econòmiques, socials o de qualsevol altre tipus.

Com estava previst, a finals del primer semestre de 2022 ha tingut lloc la consul-
ta pública prèvia a l’avantprojecte d’una llei de drets culturals que ha de reconèixer 
tant el dret essencial d’una persona a l’expressió cultural com també a tenir accés a 
la producció cultural del país.

Lògicament es tractarà d’una llei amb caràcter transversal, i que haurà d’arribar 
als diferents sectors i activitats culturals de Catalunya, i que tindrà per objecte que 
les activitats culturals siguin accessibles i inclusives, de manera que cap persona ni 
col·lectiu en quedi al marge per causes econòmiques, socials o de qualsevol altre ti-
pus i sense exclusions.

La futura llei haurà de facilitar l’objectiu de lluitar contra el racisme, l’exclusió, 
la discriminació i l’estigmatització per raons de diversitat cultural o religiosa, d’ori-
gen, de gènere, funcional, d’edat, etc. que preveu el punt 4 de la moció.

D’altra banda, des de la direcció general competent en matèria de cultura popu-
lar, tradicional i patrimoni etnològic fa anys que es despleguen accions i actuacions, 
tant pròpies com de suport i de foment, destinades a assolir objectius com els què es 
demanen a l’apartat d.1) de la moció.

Per citar només alguns exemples destacats:
a) Des de l’any 2016 el Departament de Cultura convoca una línia de subven-

cions per a la restauració, conservació i millora d’equipaments culturals d’associa-
cions i fundacions de l’àmbit de la cultura popular i tradicional. Una part molt im-
portant d’aquestes ajudes va destinada a l’adequació d’aquests equipaments a les 
normes d’accessibilitat vigents, garantint els drets de les persones discapacitades en 
l’accés a aquests equipaments i, per tant, a l’activitat cultural que s’hi realitza.

b) Diverses línies de subvenció en matèria de cultura popular i tradicional, pa-
trimoni etnològic i associacionisme cultural ja fa molts anys que, a l’hora de valorar 
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els projectes presentats, inclouen un criteri vinculat a les accions d’inclusió social 
destinades a afavorir l’accés a la cultura popular i tradicional catalana o aranesa per 
part dels col·lectius més vulnerables o amb més dificultat (per exemple, la tercera 
edat, les persones amb discapacitat i els col·lectius amb risc d’exclusió).

c) Des de la Direcció general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural 
s’estan introduint criteris de valoració en diferents línies de subvenció que tenen per 
objecte impulsar polítiques de no discriminació per raó de gènere. Per exemple que 
el projecte d’activitat incorpori la perspectiva de gènere, tot valorant, per exemple, 
que es disposi de plans d’igualtat, que s’hagi establert un tant per cent de dones a 
l’òrgan de govern de l’entitat, que es disposi de protocols festius, que es prevegin 
punts lila, etc.

d) El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya és conscient del 
valor cultural, social i econòmic de les activitats i esdeveniments vinculades a la 
cultura popular. Per aquet motiu, la direcció general de Cultura Popular i Associaci-
onisme Cultural organitza anualment jornades formatives especialitzades.

https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/
dgcpt/05_documents_i_recursos/02_jornades_estudis_leg/01_gestio_cultpop

En aquest sentit, el 15 de juny es va celebrar una jornada de formació sobre cultu-
ra popular, patrimoni etnològic i igualtat de gènere, a la Nau B1 de Roca Umbert.

2n. Dissenyar accions específiques de reconeixement de la diversitat de bagatges 
culturals que conviuen a Catalunya i dels drets històrics del poble gitano.

En compliment de les noves competències assumides l’any 2021, la DGCPAC 
manté la interlocució i impulsa la concessió de subvencions a les entitats represen-
tatives de col·lectius d’altres territoris de l’Estat espanyol amb especial presència a 
Catalunya que duguin a terme activitats de promoció de la llengua, la cultura i les 
tradicions catalanes dins i fora del territori de Catalunya, així com també activitats 
relacionades amb o demostratives de la cultura originària del respectiu territori al 
qual representen, les quals realitzin a Catalunya.

Les línies de subvenció en matèria de cultura popular i tradicional i associacio-
nisme cultural actualment vigents han estat obertes a donar suport a algunes ma-
nifestacions culturals impulsades des del col·lectiu del poble gitano, i sempre que 
hagin tingut una vinculació directa amb l’àmbit competencial d’aquesta direcció 
general.

Això no obstant, és important recordar que actualment és el Departament de 
Drets Socials de la Generalitat el què ostenta una competència directa i concreta 
sobre aquestes qüestions.

Així es demostra, per exemple, en el Pla integral del poble gitano 2017-2020 
(prorrogat fins el 2023) i gestionat per l’esmentat departament:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/accio_comunitaria_i_volunta-
riat/accio_comunitaria/poble-gitano/pla-integral/2017-2020/

En el marc del Pla integral del poble gitano a Catalunya 2017-2020, que ha estat 
prorrogat pel Govern a proposta del Departament de Drets Socials, per al període 
2021-2022, s’han dut a terme una sèrie d’accions amb la finalitat de promoure la 
cultura gitana com a part de la cultura catalana, fent difusió dels seus valors i de la 
seva contribució a la cultura de Catalunya.

La situació sobrevinguda per la Covid-19 l’any 2020 va impedir iniciar el procés 
de renovació del Pla que estava previst. Per aquest motiu, es va decidir promoure 
una pròrroga i es va obrir el procés participatiu amb la previsió de fer la renovació 
al llarg d’aquest any 2022 i poder aprovar un nou Pla l’any 2023.

El període de pròrroga té la finalitat de continuar implementant les accions apro-
vades i marcar el pla de treball adequat per dur a terme la renovació. El Consell 
Executiu va aprovar també encarregar a Drets Socials, mitjançant la Direcció Ge-
neral d’Acció Cívica i Comunitària i d’acord amb la Comissió Interdepartamental 

https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/05_documents_i_recursos/02_jornades_estudis_leg/01_gestio_cultpop
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/05_documents_i_recursos/02_jornades_estudis_leg/01_gestio_cultpop
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/accio_comunitaria_i_voluntariat/accio_comunitaria/poble-gitano/pla-integral/2017-2020/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/accio_comunitaria_i_voluntariat/accio_comunitaria/poble-gitano/pla-integral/2017-2020/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/accio_comunitaria_i_voluntariat/accio_comunitaria/poble-gitano/pla-integral/2017-2020/
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del Pla integral del poble gitano, com ja es venia fent, la coordinació de l’execució 
de les actuacions derivades del Pla.

Les principals actuacions implementades doncs, en el marc d’aquest Pla han es-
tat les següents:

– Formacions en anglès-romanó en centres educatius amb un alt índex d’alum-
nat gitano.

– Col·laboració amb el departament de Cultura en la publicació del vocabulari en 
imatges català-romaní.

– Declaració del Govern el 26 de novembre Dia de l’Arribada del Poble Gitano a 
Catalunya (Acord GOV/123/2019, de 10 de setembre).

3r. Dissenyar accions específiques per a promoure l’ús de la llengua catalana, 
i de l’aranesa a Aran, en la creació i les activitats culturals, com a eina d’accés a 
la llengua amb perspectiva de normalització d’espais d’ús, d’igualtat d’oportunitats 
i cohesió social, ateses les condicions de minorització en què la llengua catalana 
s’afronta al neoliberalisme lingüístic que posa en risc tantes llengües amenaçades.

El Departament de Cultura incorpora l’ús del català (i l’aranès a l’Aran) com a 
requisit en les bases de la convocatòria de la nova línia de subvencions a projectes 
de cultura comunitària i transformació social.

e) Avançar en el dret a les pràctiques culturals i a l’educació artística al llarg de 
la vida de la persona per mitjà del desenvolupament d’una política pública transver-
sal entre els àmbits cultural i educatiu. En aquest sentit, cal:

1r. Analitzar possibles ampliacions de les línies existents, actualment centrades 
en l’ensenyament reglat, per donar cabuda al suport a entitats, equipaments i famí-
lies per a promoure activitats extraescolars de caràcter artístic i cultural, sobretot 
als territoris amb més dèficit d’equipaments i d’oferta d’ensenyaments artístics.

2n. Potenciar programes estables que connectin els centres i els equipaments 
culturals amb els centres educatius propers.

El Departament de Cultura disposa de diferents línies de suport als equipaments 
escenicomusicals que permeten finançar projectes educatius i familiars fora de l’en-
senyament reglat o de l’horari escolar.

S’ha creat una línia de subvenció a programes municipals d’arts escèniques, mú-
sica i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat durant el curs escolar, a partir 
de la demanda de responsables de la programació d’arts escèniques i música del Sis-
tema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. Els programes poden 
incloure dos tipus de línies d’actuació: programacions professionals d’espectacles i 
concerts o d’exposicions i projectes d’arts visuals, o bé, projectes participatius que 
involucren als alumnes en un procés creatiu o pràctica artística de la mà dels propis 
professionals.

En el marc del primer Fòrum de la Cultura i les Arts a l’Educació organitzat pel 
CoNCA, els departaments d’Educació, Universitats i Recerca i Cultura vam acordar 
treballar conjuntament per identificar experiències d’èxit entre aquelles iniciatives 
que promoguin la presència de les arts als centres educatius. La voluntat es posar 
en marxa un repositori d’aquestes iniciatives i els recursos relacionats per tal de fo-
mentar una millor i major presència dels ensenyaments artístics en totes les etapes 
educatives, tant en l’àmbit formal com el no formal.

S’està treballant en la inclusió explicita d’activitats extraescolars en l’àmbit artís-
tic i cultural en la convocatòria de subvencions finançades amb Fons Next Genera-
tion per a l’ampliació i diversificació de l’oferta cultural en àrees no urbanes per als 
anys 2022 i 2023.

3r. Promoure, juntament amb l’àmbit del lleure educatiu infantil, l’accés a espec-
tacles culturals.

Des del curs 2014-2015, el projecte Actuem! disposa de la col·laboració del Te-
atre Nacional de Catalunya (TNC). Actuem! És un projecte anual de teatre social 
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amb joves de 12 a 20 anys en risc d’exclusió social que es proposa transformar la 
realitat i trobar solucions als conflictes a través de l’art. D’una banda, el TNC ofereix 
als participants l’oportunitat d’assistir en directe als assajos d’algunes de les obres 
programades durant la temporada teatral. Els adolescents tenen l’ocasió de parlar, 
després, amb els actors.

D’altra banda, el TNC ofereix també una visita guiada de les seves instal·lacions. 
Els joves poden conèixer de molt a prop la sala de teatre principal i les escenografies 
i els vestuaris d’algunes de les obres que s’han representat al TNC des de la inau-
guració del teatre.

Finalment, per contribuir a millorar les peces creades en el marc del projecte 
Actuem!, el TNC ofereix el suport d’una parella de joves actors, que assisteix a un 
assaig de cada grup per tal de donar-los consells i d’animar-los a fer l’últim esforç 
abans de la presentació de les obres a la Trobada de teatre social, Deslimita’m. La 
15ena edició del programa Deslimita’m celebrat el 4 de juny de 2022 al Centre Ar-
tesà Tradicionaràrius de Barcelona, va ser una trobada amb prop de 150 joves que 
ofereixen 11 espectacles d’uns quinze minuts de grups d’arreu de Catalunya.

4t. Promoure específicament l’accés a activitats culturals diverses, de creació i 
entreteniment, per a col·lectius especialment exclosos.

El Departament de Cultura ha incrementat l’aportació econòmica al projecte 
Apropa Cultura que lidera l’Auditori. Apropa Cultura és una xarxa de programadors 
culturals que s’uneixen per facilitar l’accés a la cultura a les persones en situació de 
vulnerabilitat de la mà de les entitats socials.

f) Avançar en el dret a la participació equitativa i la representació diversa d’iden-
titats culturals des de la perspectiva feminista, amb aplicació de la perspectiva de 
gènere, intergeneracional i intercultural en tots els àmbits de les polítiques culturals 
de la Generalitat. En aquest sentit, cal:

1r. Eixamplar els indicadors d’usos culturals i de gestió pública amb perspectiva 
de gènere, intergeneracional i intercultural. Generar dades segregades per sexe en 
tots els centres a càrrec de la Generalitat, i també del lloc de residència (codi postal) 
i l’edat, i avançar en altres indicadors de desigualtat. Aquesta acció és necessària 
per a poder tenir una anàlisi exhaustiva de la realitat del territori, facilitar-ne la in-
terpretació i l’avaluació i dissenyar noves polítiques culturals.

Des de l’Observatori de les Empreses Culturals, allotjat al web de l’ICEC, hi ha 
prevista la incorporació d’indicadors de gènere a les dades dels sectors culturals, es-
pecialment les referides al consum.

2n. Formar el personal de la Generalitat i de les institucions, els consorcis i els 
equipaments culturals amb l’objectiu de garantir la incorporació de la mirada femi-
nista, intercultural, intergeneracional i inclusiva de diferents capacitats.

L’any 2020 l’ICEC va fer una formació sobre la perspectiva de gènere: per una 
part formació de sensibilització amb una xerrada per a tota la plantilla; per l’altra un 
curs on es van treballar la definició d’indicadors que incloguessin aquesta perspec-
tiva en les línies de subvencions. Aquest any 2022 es faran micro-formacions sobre 
llenguatge inclusiu i no sexista. Evidentment, és una línia de formació que se segui-
rà mantenint anualment en diferents formats (xerrades, cursos i tallers).

3r. Estudiar la manera d’aplicar la mirada de gènere i intercultural, intergene-
racional i inclusiva de diferents capacitats en els criteris de selecció de personal in-
tern dels òrgans culturals de la Generalitat i dels equipaments i organismes en què 
participi, i també en les promocions internes.

L’ICEC no té una definició explícita dels criteris de selecció, ja que se supera àm-
pliament el 2% legal exigit de persones amb discapacitat. La correcció de les proves 
de selecció i promoció interna és «cega», és a dir, sense dades personals. A més, es 
treballen mesures de conciliació que afavoreixen la inclusió.
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Totes les línies de subvencions convocades per la DGPCB tenen en compte en els 
òrgans col·legits de cada institució la paritat de gènere en la seva constitució. En la 
nova normativa que dicta el Departament de Cultura ja es demana paritat de gènere 
en la constitució dels òrgans col·legiats.

g) Reforçar el paper dels equipaments museístics i patrimonials com a agents 
clau en la defensa dels drets a la participació cultural, la difusió, el coneixement, la 
conservació, la memòria i la representació. En aquest sentit, cal:

1r. Analitzar la possibilitat de promoure serveis de mediació i interrelació comu-
nitària dins l’estructura dels equipaments gestionats pel Departament de Cultura o 
dels que hi tenen una relació estreta. Aquests serveis han de procurar establir un 
lligam amb les comunitats i els col·lectius que se sentin interpel·lats pel patrimoni i 
la memòria i iniciar processos i experiències conjuntes.

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC), com a entitat de dret pú-
blic encarregada de la gestió de la xarxa de monuments i jaciments arqueològics de 
titularitat de la Generalitat i els equipaments patrimonials adscrits al Departament 
de Cultura, ha impulsat els següents projectes i accions amb l’objectiu de millorar 
l’accessibilitat de la comunitat:

El programa Argonautes és un programa d’ajuts per a sortides escolars als mu-
seus i equipaments patrimonials. Es tracta d’un projecte pioner, en l’àmbit de la 
inclusió social en relació a l’accessibilitat als museus i altres equipaments patrimo-
nials, adreçat als centres educatius de màxima complexitat. Mitjançant el programa 
Argonautes es poden visitar tots els museus i monuments gestionats per l’ACdPC, 
els museus de les Xarxes Territorials així com altres museus i equipaments patri-
monials adscrits al programa.

En paral·lel ofereix als centres educatius de màxima complexitat el programa Be-
ques d’Activitats, consistent en ajuts a la realització d’activitats educatives als mu-
seus i monuments de la Generalitat de Catalunya gestionats per l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural, que cobreixen la totalitat de l’import de l’activitat realitza-
da a l’equipament: tallers, visites dinamitzades, etc. A l’inici de cada curs l’ACdPC 
posa a disposició dels equipaments un nombre determinat de beques per tal de po-
der atendre les peticions que reben d’aquests centres.

L’any 2021 i 2022, l’ACdPC ha realitzat dues accions encaminades a millorar 
l’accessibilitat del col·lectiu de persones sordes o amb problemes auditius a 28 museu 
i monuments adscrits a l’Agència: els bucles magnètics fixes i els bucles magnètics 
d’ús individual.

S’ha procedit a la implementació d’un sistema de bucles magnètics fixes per a 
les recepcions i altres espais d’atenció al públic a 28 museus i monuments que ges-
tiona l’ACdPC. Aquest és un anell d’inducció magnètica, o un bucle magnètic, és 
una ajuda auxiliar per a usuaris d’ajudes auditives (audiòfons o implants coclears). 
L’anell permet fer arribar el senyal d’àudio a l’implant o a l’audiòfon eliminant-ne 
el soroll ambient que hi pugui haver. Per tal que les persones usuàries d’ajudes au-
ditives puguin reconèixer un espai on es disposa de bucle magnètic o existeix una 
instal·lació adaptada, aquest ha d’estar indicat amb el símbol d’accessibilitat auditiva 
que l’identifica.

També s’ha fet dotació de 30 paquets de bucles magnètics individuals per a les 
recepcions i altres espais d’atenció al públic per a 28 museus i monuments que ges-
tiona l’ACdPC. Els bucles magnètics individuals permeten que l’usuari rebi un se-
nyal auditiu de millor qualitat directament al seu audiòfon o implant coclear des 
d’un dispositiu emissor. No requereixen pre-instal·lació i es poden utilitzar tant en 
visites guiades com en les pròpies audioguies existents als equipaments patrimo-
nials.

També s’han produït signoguies per al Visitmuseum. Visitmuseum és un projec-
te que facilita l’accés als continguts dels museus registrats de Catalunya, mitjançant 
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una plataforma web i una APP. Des del seu naixement, l’any 2015, un total de 115 
museus i més de 1.604 objectes es troben disponibles en català, castellà, anglès, 
francès i també, en alguns casos, en hebreu i aranès.

Els continguts de text es poden descarregar de franc mitjançant l’APP a les boti-
gues Google Play i APP Store o consultar-los a través de la web adaptativa ja sigui 
des del dispositiu del visitant o des dels què l’Agència Catalana del Patrimoni Cul-
tural proporciona als museus.

El projecte va incorporar l’any 2020 l’adaptació d’algunes audioguies amb la vo-
luntat de fer els museus més accessibles a persones sordes o amb problemes auditius. 
Aquestes produccions són vídeos subtitulats i signats per un intèrpret en Llengua de 
Signes Catalana (LSC). Des d’aleshores, el projecte Visitmuseum ha produït 9 sig-
noguies, de les quals 5 estan disponibles a la plataforma web.

També s’han fet visites accessibles en el marc de les Jornades Europees de Pa-
trimoni (JEP). Les Jornades Europees de Patrimoni és considerada com l’activitat 
participativa més important d’Europa en relació al patrimoni cultural. L’edició 2019 
de les JEP va marcar un punt d’inflexió en la voluntat de fer el patrimoni cultural 
accessible, no només en termes d’oferta i gratuïtat, sinó també prestant especial 
atenció a col·lectius específics. En aquest sentit, es van començar a organitzar visi-
tes guiades amb llengua de signes catalana a diferents monuments i equipaments 
patrimonials del territori, així com visites amb audiodescripció per a persones invi-
dents. Seguint aquesta voluntat, l’edició d’enguany ha programat un total de 15 visi-
tes guiades amb llengua de signes catalana (LSC) i una visita guiada per a famílies 
amb autisme.

2n. Implantar un pla general d’accessibilitat universal dels museus de la Gene-
ralitat i desenvolupar els plans específics de cada centre museístic, amb una atenció 
especial a l’accessibilitat cognitiva.

La Direcció General del Patrimoni Cultural i la Direcció General de Cooperació 
Cultural, responsables en matèria de museus i centres i espais d’arts visuals respec-
tivament, han elaborat conjuntament un pla d’accessibilitat que té com a finalitat 
aconseguir l’accessibilitat universal d’aquests equipaments a mitjà termini, d’acord 
amb el que marca la normativa vigent i el nou Codi d’accessibilitat de Catalunya 
que impulsa el Govern, i en coherència amb la visió que proposa el Pla de Museus 
de Catalunya i el Decret del Sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals de Ca-
talunya.

El Pla d’Accessibilitat de Museus i Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya 
2020-2024 es va presentar el 20 d’octubre del 2020 i la seva implementació està te-
nint una rebuda molt positiva per part del sector.

Els objectius del Pla són avaluar, diagnosticar i planificar en una primera fase; 
promoure la formació i la sensibilització en una segona; fomentar la millora de les 
instal·lacions en la tercera i adaptar els serveis i la comunicació per assolir l’acces-
sibilitat universal en els museus i centres i espais d’arts visuals, que acabarà el cicle 
en el moment en què es promogui el treball en xarxa i difongui la seva oferta acces-
sible. Amb el compliment d’aquests objectius, hi ha la voluntat de fer dels equipa-
ments culturals de Catalunya espais que afavoreixin la inclusió de tota la ciutadania, 
independentment de les seves circumstàncies.

Per desenvolupar correctament el Pla, aquest recull la necessitat de sensibilitzar 
i formar als professionals de museus i equipaments patrimonials en accessibilitat 
universal, així com una col·laboració estreta amb els centres d’estudis superiors per-
què incorporin en els seus plans d’estudi formacions vinculades a la matèria. D’altra 
banda, les institucions implicades oferiran als equipaments assessorament i suport 
tècnic i econòmic que els ajudi a implementar les accions de millora d’accessibilitat.

És per això que, en el marc del pla, una de les accions ha consistit en la redacció 
d’una Guia per a l’elaboració de plans d’accessibilitat. Aquesta guia, que es troba 
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actualment en fase de maquetació, podrà ser consultada a l’espai web del Servei de 
Museus, a l’apartat de recursos per millorar l’accessibilitat dels museus.

Altres accions que formen part del Pla són la incorporació de criteris específics 
a les subvencions i requeriments als convenis i contractes programa per impulsar la 
millora en accessibilitat als equipaments de tot el territori. Així mateix, el treball en 
xarxa permetrà establir vincles i generar sinergies entre equipaments, per compartir 
recursos i aprenentatges.

Des del Pla també es recomana incentivar el vincle relacional amb les comuni-
tats amb necessitats d’accessibilitat més properes a cada equipament per tal d’ajus-
tar-se millor a la realitat local. I per últim, el Pla recull la importància de donar a 
conèixer i facilitat a la ciutadania l’oferta accessible dels equipaments a part de fo-
mentar l’apropament d’aquests als diferents col·lectius a través dels diversos canals 
de comunicació existents.

Barcelona, 5 de desembre de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Control del compliment de la Moció 91/XIV, sobre la producció 
audiovisual en català
390-00091/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 78762 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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 91/XIV, sobre la producció audio-
visual en català (tram. 390-00091/13), us informo del següent:

Catalunya Media City
El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, és l’impulsor del projecte Cata-

lunya Media City, un hub de l’audiovisual que sigui referent al sud d’Europa en la 
incorporació de tecnologia a l’audiovisual i els videojocs. Va ser un dels projectes 
escollits per la Generalitat de Catalunya per aconseguir fons europeus Next Gene-
ration.

Persegueix la construcció d’una infraestructura a Les Tres Xemeneies de Sant 
Adrià, que esdevingui un centre de recerca, innovació i producció per als sectors au-
diovisual, dels videojocs i de continguts digitals, i que integri facilitats de producció 
per al mercat nacional i internacional, l’acolliment d’empreses, la invocació tecnolò-
gica i la formació avançada, dotat de tecnologia puntera i en constant actualització 
a les necessitats del mercat.

Un node per posicionar Catalunya a nivell internacional com un centre innova-
dor i punter en la producció audiovisual i de continguts digitals, que dinamitzi el 
sector audiovisual com a font de creixement econòmic i, també, que contribueixi a 
la preservació de la diversitat cultural europea des de la identitat pròpia de Catalu-
nya en un mercat globalitzat, tal com preveu el Pla de Govern de la XIV legislatura.

La Catalunya Media City s’ubica en un àmbit urbà en una extensió de 32 hectà-
rees al litoral de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’àrea de les Tres Xemeneies, 
on fins ara se situaven les indústries energètiques, ocupa una posició estratègica i 
molt ben comunicada com a tractora d’activitat econòmica i acadèmica (gràcies a 
la proximitat, per exemple, del Campus Diagonal-Besòs –Tech Talent Center– de la 
Universitat Politècnica de Catalunya).
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El Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies té per objectiu introduir-hi usos 
mixtos i activitat econòmica. A més, el projecte de la CMC reforça i integra el Parc 
Audiovisual de Catalunya a Terrassa. Per això, el projecte requeriria la consideració 
de Projecte Especial i Estratègic.

Destaquem la propera entrada de la Generalitat al Consorci del Besòs com una 
fita del desenvolupament del projecte.

Al mes de setembre, mitjançant l’Acord de Govern 189/2022, de 27 de setembre, 
es va crear el Programa temporal per a la implantació del Projecte Catalunya Media 
City, amb una durada màxima de tres anys a partir de la seva creació i amb finan-
çament a càrrec del capítol 4 del Departament de Cultura.

També cal remarcar que, en el projecte de pressupost de l’Estat, s’ha previst una 
aportació a la Generalitat de Catalunya per a l’impuls del Catalunya Media City de 
60 M€.

Foment de l’audiovisual català i en català i occità
L’ICEC, mitjançant l’Àrea de l’Audiovisual i les àrees transversals, fomenta la 

indústria audiovisual i la creació de tot tipus de continguts produïts en català o occi-
tà. En el cas de la subtitulació i el doblatge, la tasca és compartida amb la Secretaria 
de Política Lingüística.

Per al 2022, el pressupost inicial de l’ICEC destinat a l’Audiovisual és de 28,45 
M€ (+34,15% respecte de 2021 i +62,54% respecte de 2020), al qual s’ha de sumar 
1 M€ (ajut COVID-19 a les sales) i el recuperat fons estatal per a la producció au-
diovisual en llengües cooficials, «fondillo», de 7,5 M€, que es va suprimir el 2012.

Per tant, el pressupost total destinat a l’Audiovisual el 2022 és de 40,40 M€.
El foment de la indústria audiovisual es concreta en la convocatòria i gestió de 14 

línies, que cobreixen tota la cadena de valor del producte audiovisual. L’increment 
de pressupost de 2022 ha permès millorar el conjunt de línies destinades al forment 
de la producció en VOCAT.

Producció de llargmetratges
La convocatòria de producció de cinema té una dotació de 14,2 M€. L’any 2022 

s’amplia el límit de quantia màxima de la subvenció per als projectes en versió ori-
ginal catalana o occitana: passa de 800.000 € fins a 1.500.000 € per al projecte més 
ben puntuat; fins a un màxim de 1.200.000 € per al segon projecte més ben puntu-
at, i fins a 800.000 € per al tercer projecte. En els dos primers casos, els projectes 
han de tenir un pressupost igual o superior als 2.700.000 € (si és menor, la quantia 
màxima serà de 800.000 €). L’objectiu és fomentar les pel·lícules de gran format en 
català.

El català o occità com a criteri de valoració
A més de la producció de llargmetratges, els ajuts de l’ICEC destinats a l’audio-

visual tenen un criteri de valoració del foment del català, excepte l’ajut al desen-
volupament, les coproduccions internacionals minoritàries i la producció d’obres 
audiovisuals d’animació, que no tenen llengua de producció original (en aquests 
darrers dos casos, el format digital de l’obra ha d’incloure, com a mínim, la versió 
doblada o subtitulada en català, d’acord amb l’article 32.3 de la Llei 20/2010, del 7 
de juliol, del cinema). També són excepcions, per la seva naturalesa, els ajuts Next 
Generation i Covid-19.

El català o occità com a requisit
Com a novetat, l’any 2022 el català és requisit en l’ajut a les sèries de ficció, que 

augmenta la quantia màxima per projecte de 400.000 € a 1.500.000 €, amb un límit 
del 60% de la despesa que assumeix l’empresa productora sol·licitant. La dotació és 
de 7,5 M€.

El català també és requisit en la línia de promoció i publicitat de llargmetratges 
en VOC, adreçada a les productores.
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Subtitulació i doblatge
L’any 2022 l’ICEC assumeix la subtitulació al català a la línia d’organització de 

festivals i mostres audiovisuals (ajut que abans gestionava Política Lingüística), per 
reforçar l’audiovisual en VOSC.

Així, l’any 2022 aquesta línia presenta dues modalitats (Dotació total: 1.237.305 
euros):

– Modalitat 1: l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, per 
a la seva promoció i difusió de concurrència competitiva i pluriennal. Dotació 2022: 
900.000 euros.

– Modalitat 2: la subtitulació en català de la programació dels festivals i mostres 
audiovisual organitzats a Catalunya. Concurrència No competitiva i anual. Dotació 
2022: 337.305 euros.

La resta d’ajuts a la subtitulació i al doblatge en català (subvencions de llargme-
tratges d’estrena en sales i subvenció de llargmetratges i sèries per a plataformes i 
suport físic) corresponen a la Secretaria de Política Lingüística.

El dia 20 de juny de 2022, l’ICEC i el Departament de Cultura van presentar 
aquestes novetats a la premsa i al sector audiovisual, amb qui s’han consensuat les 
millores, amb el títol: «Fem un gir de guió per l’audiovisual en català» i que també 
volia reivindicar la feina que fan tots els professionals del sector audiovisual català.

A més, totes les línies de suport a la producció, a més de la de festivals, incor-
poren un criteri d’igualtat de gènere que ja es va introduir l’any 2017, que s’ha anat 
perfeccionant i que ha donat els seus fruits en la presència i reconeixement de les 
dones en les produccions audiovisuals catalanes. Des del 2017 s’ha aconseguit la pa-
ritat en els projectes subvencionats per l’ICEC.

Quant a la incentivació de nous productors, en la línia de producció cinemato-
gràfica es reconeix amb una modalitat pròpia els nous realitzadors. Totes les línies 
de foment de l’audiovisual s’adeqüen a la normativa de transparència, són de con-
currència pública i garanteixen l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

La Catalunya Film Commission treballa per incentivar i donar suport a les pro-
ductores catalanes i d’arreu per a què duguin a terme els rodatges audiovisuals en el 
territori de Catalunya. El reconeixement internacional de les produccions catalanes 
ens situa com un país amb un sector audiovisual prou potent i atractiu per col·labo-
rar-hi i endegar projectes.

La diversitat de línies de foment de l’ICEC s’adeqüen a la demanda de les diver-
ses finestres de consum audiovisual. També es contribueix a fomentar l’exhibició en 
català i occità en sales de cinema.

D’altra banda, l’ICEC ha treballat amb el Departament de Cultura i amb Presi-
dència per introduir esmenes al Proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual, per 
tal de reforçar la producció en català i l’exhibició del català en plataformes.

Fruit d’aquest treball ha estat l’establiment en la llei espanyola d’un fons apro-
ximat de 15 M€ per a continguts en llengües cooficials, per part de les plataformes 
que operen a l’Estat i que facturin més de 10 M€ anuals. Els 15 milions resulten a 
partir del càlcul següent: les plataformes han d’invertir el 5% dels seus beneficis en 
producció europea, dels quals un 70% han de ser per a producció independent, dels 
quals un 15% seran per a llengües cooficials.

Barcelona, 5 de desembre de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura
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Control del compliment de la Moció 113/XIV, sobre les polítiques 
turístiques
390-00113/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 78815 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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 113/XIV, sobre les polítiques turís-
tiques (tram. 390-00113/13), us informo del següent:

En relació al punt a): el turisme català inicia un procés de transformació col·lecti-
va per tal de crear un nou model ambientalment responsable, socialment just, terri-
torialment equilibrat i reconnectat amb els elements identitaris del país que aprofita 
el capital acumulat i corregeix alguns dels errors del passat.

El turisme català aspira a ser solució i no problema. La resposta del sector als 
desafiaments socials, ambientals i econòmics contemporanis només serà possible 
amb l’atracció de talent, de capital i d’idees, que facin del turisme un dels sectors 
clau del nou model de país.

Volem que el turisme català sigui:
Transversal: El turisme és una activitat connectada amb la resta del país, amb 

el transport, les ciutats, la salut, els aliments, la cultura o la tecnologia. El turisme 
ha d’estar vinculat amb les estratègies generals de país per l’horitzó 2050, basades 
en la creació d’un país ambientalment responsable, socialment just i territorialment 
equilibrat. El Compromís Nacional per un Turisme Responsable és una peça més 
d’un engranatge de respostes a un context de canvi estructural.

Transformador: Proposem una profunda transformació del sector, que reorienta 
l’estratègia turística en tres nous vectors: la sostenibilitat, la responsabilitat social i 
l’equilibri territorial. A partir del capital acumulat i el sistema de relacions consoli-
dat, estimulem una transformació del model productiu, amb l’objectiu d’atraure ta-
lent, inversions, innovació i tecnologia. El turisme aspira a ser un sector de la nova 
economia.

Transitiu: Els canvis plantegen un horitzó a curt, mitjà i llarg termini, amb l’ob-
jectiu de permetre la transició del model actual a un nou model de forma progres-
siva. Amb un pla mesurat en el temps, que organitza les prioritats d’acord amb la 
capacitat de transformació real del sector i les necessitats generals del país.

Ambiental:
– La petjada ambiental del turista és equivalent a la del resident.
– El turisme lidera el procés de transició energètica.
– La mobilitat turística tendeix a la descarbonització
Social:
– El turisme és una activitat universal.
– La diversitat com a principi rector del turisme.
– La diversitat territorial, eix estratègic Reconnexió turística amb la identitat 

Treball turístic de qualitat.
Territorial:
– La diversitat territorial, eix estratègic.
– Reconnexió turística amb la identitat.
– Recuperació i restitució del paisatge.
Turístic:
– Reducció de la distància, increment de l’estada.
– Innovació tecnològica ètica.
– Utilitzar nous indicadors.
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La metodologia utilitzada serà la següent:
Planificació
– Nous Plans de Turisme. Definició de les estratègies de model i de màrqueting 

2023-2027.
– Nou Sistema d’Intel·ligència Turística.
– Foment d’un model turístic transformador, regeneratiu i circular.

Regulació
– Nova Llei del Turisme de Catalunya.
– Adaptació del marc regulador al nou model turístic sostenible i competitiu.
– Integrant la doble transició: digital i sostenible.

Comunicació
– Nova estratègia de màrqueting turístic al servei de la transformació del model.
– Sistema Integrat de Màrqueting Turístic de Catalunya.
– Pla d’Innovació. Projecte 4P’s per a la digitalització del màrqueting turístic.
La implicació necessària serà la següent:
Un compromís transversal que acordarà mecanismes per la implementació, el se-

guiment i l’avaluació amb participació de tots els agents del sector turístic vinculats. 
Empresaris del sector, administracions turístiques a tots els nivells, treballadors, re-
sidents, sector cultural, gestors del territori, indústries connectades, agents socials, 
partits polítics, altres departaments de la Generalitat.

El calendari serà el següent:
Presentació del Compromís Nacional per un Turisme Responsable, el primer tri-

mestre de 2023.

Barcelona, 5 de desembre de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Control del compliment de la Moció 120/XIV, sobre el balanç 
de les polítiques feministes del Departament d’Igualtat i 
Feminismes
390-00120/13

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 78694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

A la Mesa del Parlament
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Ca-

talunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Moció 120/XIV, sobre el balanç de les polítiques feministes del Departa-
ment d’Igualtat i Feminismes, amb número de tramitació 390-00120/13, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Igualtat i Feminismes.

Barcelona, 2 de desembre de 2022
Tània Verge Mestre, Consellera d’Igualtat i Feminismes
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: consellera del Departament d’Igualtat i Feminismes (reg. 78694).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 09.12.2022 al 30.12.2022) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent d’aquells punts de 
la Moció el termini de compliment dels quals no estigui prefixat a la mateixa moció, 
el qual finirà el 16.01.2023, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.12.2022.

Control del compliment de la Moció 137/XIV, sobre l’informe de 
seguiment de la Resolució 2381 de l’Assemblea Parlamentària del 
Consell d’Europa
390-00137/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 77934 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 137/XIV, sobre l’informe de se-
guiment de la Resolució 2381 de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa 
(tram. 390-00137/13), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat considera de gran rellevància tant la Resolució 2381 
de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, com les conclusions de l’infor-
me de seguiment, i n’ha reclamat el seu compliment a l’Estat espanyol per diverses 
vies. A tall d’exemple, cal destacar que la Resolució 2381 ha estat un element clau 
de la taula de negociació entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat es-
panyol, que ha conduït a la recent proposició de reforma del Codi Penal, registrada 
davant del Congrés dels Diputats el divendres 11 de novembre de 2022, que com-
porta la derogació del delicte de sedició.

Barcelona, 25 de novembre de 2022
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Acció Exterior i Unió Europea

Control del compliment de la Moció 139/XIV del Parlament de 
Catalunya, sobre l’estratègia de futur per a la vegueria de l’Alt Pirineu 
i Aran
390-00139/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 78088 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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 als apartats c), d) i e) de la Moció 139/XIV del 
Parlament de Catalunya, sobre l’estratègia de futur per a la vegueria de l’Alt Pirineu 
i Aran (tram. 390-00139/13), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat c) sobre el desplegament d’un pla específic d’habitatge so-
cial a l’Alt Pirineu i Aran, cal esmentar que en la línia de les actuacions planteja-
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des en matèria d’habitatge en aquesta Moció, el Departament de Drets Socials va 
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8.757, del 
21 de setembre de 2022, la Resolució DSO/2790/2022, de 15 de setembre, per la 
qual s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del Programa de 
rehabilitació d’edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per 
fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya per a l’any 
2022 (ref. BDNS 648671). Aquesta convocatòria, dotada inicialment amb 5 M€ i 
compatible amb actuacions finançades amb fons europeus Next Generation, s’ha 
dissenyat per a lluitar, mitjançant el suport econòmic a la rehabilitació d’habitatges 
buits, contra el despoblament.

D’aquesta manera, es facilita la mobilització d’habitatges buits a més de 500 
municipis de Catalunya, essent de menys de 1.000 habitants a qualsevol punt de Ca-
talunya o bé de menys de 3.500 habitants en el cas de les comarques de muntanya 
de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars 
Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Vall d’Aran.

Sobre l’apartat d.1), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha re-
but diverses propostes de canvis en el servei de la línia Lleida - La Pobla de Segur, 
procedents de diversos agents del territori: l’Ajuntament de Balaguer, l’Ajuntament 
de La Pobla de Segur, l’Ajuntament de Tremp, l’Associació per a la Promoció del 
Transport Públic i el sindicat CCOO.

En resposta a aquestes propostes, un cop analitzades i valorades una per una, 
FGC ha decidit endegar les millores de servei següents, que seran traslladades a la 
Comissió de Seguiment de la línia per a poder acordar la data de la seva implantació:

1. Avançament en 15 minuts de l’hora de sortida del primer tren de Lleida a La 
Pobla de Segur en dies feiners. L’hora de sortida passarà de les 5: 14 a les 4: 59. En 
conseqüència, el primer tren amb origen a La Pobla de Segur arribarà a Lleida a les 
8: 26, en comptes de les 8: 41, la qual cosa permetrà iniciar les activitats a Lleida a 
les 9:00.

2. Avançament en 15 minuts del tren amb sortida de Lleida a les 7: 47, per tal de 
connectar amb el tren d’alta velocitat amb origen a Barcelona, en dies feiners.

3. Perllongament des de La Pobla de Segur dels dos trens que actualment, al mig-
dia, en dies feiners, circulen entre Lleida i Balaguer, amb sortides de Lleida a les 
13:30 i de Balaguer a les 14: 08. Aquests dos trens passaran a sortir de Lleida a les 
13: 39 i de La Pobla de Segur a les 13:00.

Quant a l’apartat d.2), el Departament de Territori, mitjançant Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC), ha impulsat la redacció de l’estudi de factibilitat 
del ferrocarril del Pirineu. La redacció de l’estudi es va treure a licitació a juny de 
2022 i ja s’ha adjudicat per iniciar els treballs, amb una durada estimada de 9 mesos.

Amb una longitud aproximada de 57 km, s’analitzarà el traçat de connexió trans-
pirinenca entre Andorra– la Seu d’Urgell i Alp, amb l’objectiu d’analitzar la factibi-
litat d’establir una connexió ferroviària a l’interior de l’Alt Pirineu i, alhora, connec-
tar un nou servei ferroviari entre aquests punts i Barcelona.

Pel que fa al punt d.3), cal tenir present que el Departament de Territori forma-
litza anualment convenis amb els consells comarcals del Pirineu per tal de deter-
minar i implantar aquells serveis de transport que millorin la demanda en els nuclis 
de baixa densitat de població, atenent a aquelles necessitats que són exposades des 
del territori.

Així doncs, es preveu continuar amb aquesta línia de treball, de manera que es 
formalitzin els nous convenis al 2023 on es recullin les millores dels serveis a la de-
manda que es considerin adients. Així mateix, es preveu treballar amb els consells 
comarcals esmentats per millorar la digitalització dels serveis a la demanda, amb la 
incorporació al sistema clic.cat. No obstant això, també es manté el sistema de ges-
tió actual de trucada prèvia telefònica per a la concertació del servei.
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Des del 1991 que es treballa en aquesta xarxa de serveis a la demanda al Pirineu, 
sota la consideració que es tracta d’un sistema de transport flexible i adequat per a 
atendre la mobilitat a les zones rurals i garantir que tots els ciutadans puguin acce-
dir en transport públic als centres generadors d’activitats i serveis que es concentren 
habitualment al voltant de les capitals de comarca.

En referència al punt d.4), cal fer constar que les competències en matèria de te-
lecomunicacions són en exclusiva de l’Estat, d’acord amb l’article 149 de la Constitu-
ció Espanyola. Aquestes competències de l’Estat es materialitzen a la Llei 11/2022, 
de 28 de juny, General de Telecomunicacions, evolució de la transposició de la nor-
mativa europea que va originar la Llei 32/2003 del mateix nom.

En referència als serveis de veu i dades en mobilitat, és a dir, telefonia mòbil, 
cal recordar que aquesta tecnologia no està contemplada com a «servei universal». 
Això significa que no hi ha cap obligació legal dels operadors a desplegar-la. Per 
tant, el desplegament dels serveis de telefonia mòbil resten en mans dels operadors 
que actuen en funció dels seus plans de negoci, condicionats parcialment per les im-
posicions d’obligacions de cobertura que determina el Govern de l’Estat quan fa una 
subhasta d’assignació de freqüències entre els operadors.

Tot i això, el Govern de la Generalitat de Catalunya treballa intensament en di-
verses iniciatives per facilitar l’accés a internet arreu del territori, amb actuacions 
com les següents:

– Desplegament de fibra òptica a Catalunya: El Govern de Catalunya, coordina-
dament amb les quatre diputacions, amb la finalitat de garantir la connectivitat i les 
infraestructures digitals a tot el territori, està desplegant una infraestructura pública 
de fibra òptica que permeti garantir la connectivitat i la prestació dels serveis públics 
digitals, la qual permet de retruc cohesionar i equilibrar territorialment el país des 
d’un punt de vista de garantir l’accés als serveis digitals per part de la ciutadania i 
les empreses.

– Conveni de col·laboració amb la Diputació de Lleida: Amb la finalitat de dur 
a terme aquest desplegament amb els criteris d’eficiència i eficàcia adients, l’abril 
de 2021 el Govern de la Generalitat va signar un conveni amb la Diputació de Llei-
da, per al desplegament i la compartició d’infraestructures de telecomunicacions. 
Aquest acord transcriu el compromís de fomentar conjuntament el desplegament i 
la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de comunicacions electrò-
niques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, ciutadania i 
empreses de Catalunya.

– Implantació de la tecnologia 5G a Catalunya: el Govern de la Generalitat im-
pulsa l’Estratègia 5G de Catalunya amb la qual es desplegarà un programa d’actua-
cions, que s’estructura al voltant de cinc eixos: la promoció 5G, la infraestructura 
5G, la innovació 5G, l’ecosistema 5G i el talent 5G.

– Àrea 5G Aran i Alt Pirineu: D’una banda, l’Àrea 5G Alt Pirineu vol impulsar 
un seguit de sectors que són estratègics per al conjunt d’aquest territori com són 
l’agricultura, ramaderia i petits productors de muntanya. En aquesta zona, el po-
blament es troba molt distribuït i la prestació dels serveis exigeix solucions innova-
dores, sovint no presencials, personalitzades i molt ajustades a la demanda. D’altra 
banda, l’Àrea 5G Aran pretén impulsar un seguit de sectors que són estratègics per 
al conjunt d’aquest territori com són la mobilitat sostenible i de futur.

Així doncs, amb aquestes iniciatives es vol facilitar l’anàlisi dels reptes i neces-
sitats d’aquests sectors, per implementar nous productes i serveis, basats en la tec-
nologia 5G, que hi donin resposta.

– Pilot Estratègia 5G de Catalunya: Addicionalment, cal esmentar que dins de 
l’estratègia 5G de Catalunya i l’Àrea 5G Aran, s’ha dut a terme el projecte pilot 
«Connectivitat satel·litària per a la gestió d’entorns d’alta muntanya». Es tracta del 
primer pas per al desplegament de connectivitat satel·litària de banda ampla en zo-
nes remotes d’alta muntanya per a la millora de serveis com el control de la rama-
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deria, el monitoratge del clima, la gestió d’itineraris turístics o les actuacions dels 
serveis d’emergències. Gràcies al desplegament d’aquesta cobertura que ofereix l’an-
tena d’Hispasat, el refugi compta amb HotSpot Wifi dins de l’alberg i a l’àrea d’in-
fluència, oferint així connexió als usuaris i que aquests es puguin comunicar amb 
el servei d’emergències a través de l’intèrfon i webcam, amb connexió directa amb 
el 112.

Quant a l’apartat e), cal tenir en compte que el procés participatiu de l’Agenda 
Estratègica del Pirineu avança segons el calendari previst. En aquest sentit, el pas-
sat 14 de setembre es va fer un acte públic de presentació per tal d’informar-ne a la 
ciutadania i als agents socials, econòmics i institucionals. Paral·lelament, des del 15 
de setembre i fins al 15 de novembre s’ha obert el portal de la Generalitat participa.
gencat.cat un espai propi per l’Agenda Estratègica del Pirineu.

Així doncs, està previst que en els propers mesos hi hagi una primera sessió de 
torn amb l’objectiu de donar compte a la ciutadania de totes les propostes recollides.

A continuació, es treballarà internament per ordenar, avaluar, agrupar i definir 
una primera proposta de les principals accions o programes que han de conformar 
l’Agenda Estratègica del Pirineu amb l’objectiu de consensuar-ho amb el territori.

Així mateix, sobre l’apartat e.1), la Direcció General de Relacions Laborals, Tre-
ball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Treball im-
pulsen polítiques relacionades amb l’objecte de la moció, amb la finalitat de garantir 
nous àmbits d’ocupació i generar noves oportunitats econòmiques i socials en l’àm-
bit local i, en especial, a la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran.

– Els ajuts a l’autoocupació de joves, amb un pressupost per l’any 2022 de 
15.563.520€ i de 3.890.880€ l’any 2023, que sumen un total de 19.454.400€. Aques-
ta ajuda està destinada al col·lectiu de persones treballadores autònomes (persona 
física). L’objecte de la subvenció és l’acció d’iniciar l’activitat com a treballador au-
tònom per compte propi, i mantenir-se en situació d’alta al Règim Especial o la mu-
tualitat corresponents, durant 12 mesos ininterromputs, dins l’àmbit temporal que 
estableixi la resolució de la convocatòria de l’ajut.

– Ajuts TU+1: 9.950.000€, enfocada al col·lectiu de persones treballadores au-
tònomes (persona física), que contracta una persona treballadora, equivalents a 
13.510€ per sol·licitant, i que té com a objectiu l’impuls dels projectes de persones 
autònomes unipersonals, mitjançant la contractació d’una persona treballadora per 
un període mínim de 12 mesos ininterromputs.

– Programa Consolida’t: La finalitat d’aquest programa és promoure la consoli-
dació, el creixement i la reinvenció del treball autònom com a eina per millorar la 
competitivitat dels negocis de persones treballadores autònomes, i lluitar contra la 
destrucció d’ocupació autònoma. És un programa d’èxit reconegut des de fa temps i 
del qual s’està elaborant l’ordre de bases i la convocatòria del mateix.

– Programa Ocupació+Transformació, amb pressupost de 38.436.358€. Aquest 
ajut està destinat a persones treballadores autònomes (persona física) amb treballa-
dors assalariats, microempreses amb treballadors assalariats o cooperatives amb 
cooperativistes que cotitzen al règim general. La subvenció és de 5.000€ per sol·lici-
tant, i té per objectiu el manteniment de les persones assalariades per períodes mí-
nims de 6 mesos des de la sol·licitud de l’ajut, i la realització d’actuacions en àmbits 
referents a la transformació ecològica o digital.

D’altra banda, malgrat que la moció subsegüent insta al Govern de la Generalitat 
de Catalunya, des del Consell de Relacions Laborals, com a òrgan tripartit i col·le-
giat, on són representades l’Administració de la Generalitat i les organitzacions sin-
dicals i empresarials més representatives de Catalunya, cal destacar també la feina 
realitzada en aquest àmbit.

En aquest sentit, i atesa la importància que representa el teletreball com a eina 
de gestió i flexibilitat interna per a les empreses, així com pel seu potencial en re-
lació amb la conciliació i organització personal de treballadors i treballadores amb 
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domicilis allunyats dels centres de treball, el Ple del Consell de Relacions Laborals 
va crear l’any 2020 el Grup de Treball de Treball a Distància i Teletreball amb la 
finalitat d’abordar transversalment tots els aspectes que comporta aquesta manera 
d’organitzar-se.

Arran de la publicació del RDL 28/2020, de 22 de setembre, de treball distància 
i en el nou context plantejat, es decideix que l’objectiu del Grup sigui l’elaboració 
d’una Guia per a la implantació del treball a distància i teletreball a les empreses i 
de recomanacions.

Sobre l’apartat e.2), cal tenir en compte que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
només pot fer actuacions a les centrals que operen a les conques internes de Catalu-
nya. Quan es tracta d’actuacions a les conques compartides, aquestes són competèn-
cia de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).

No obstant això, l’ACA ja disposa del llistat de les centrals hidroelèctriques de 
les conques internes, amb la data de caducitat de les seves concessions. Cal recordar 
que l’ACA ja ha iniciat tres expedients d’extinció de concessions hidroelèctriques 
que estan operatives a les conques internes.

En aquest sentit, en primer lloc ja s’ha iniciat l’extinció de la Central de Can 
Trinxet, titularitat d’Edificios Ben, SA, la concessió de la qual finalitza el 30 de ju-
liol de 2024.

En segon lloc, a la Central Hidroelèctrica La Cúbia, al terme municipal de Ri-
poll, s’inicia el procés per finalització del termini concessional.

El tercer expedient d’extinció correspon a CH Vilana, al terme municipal de 
Bescanó, i s’inicia per incompliment reiterat de les condicions del títol concessional.

Així mateix, s’ha iniciat el procés d’extinció de dues concessions més que es tro-
baven en desús: Marchena, CB, a Manresa; i la Central Hidroelèctrica Llaudet, a 
Sant Joan de les Abadesses.

Sobre l’apartat e.3), el foment del manteniment del sector primari en les zones de 
muntanya, especialment el vinculat a la ramaderia i l’agricultura extensives, és un 
dels objectius intrínsecs de les polítiques que desplega la Direcció general d’Agri-
cultura i Ramaderia (DGAR) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (DACC) en aquestes àrees.

Ho fa d’acord amb les competències que té assignades en àmbits com els de sani-
tat animal i vegetal; la higiene i seguretat alimentàries; el benestar animal; la traça-
bilitat de les produccions primàries o el foment i ordenació de les produccions agrí-
coles i ramaderes, que inclouria, per exemple, actuacions com la prevenció i control 
ambiental de les activitats.

Cal posar de manifest que a les zones de muntanya i pastures aquesta espècie no 
és la única que és objecte de gestió i aprofitament, havent-hi altres espècies, com el 
boví de carn o l’equí, que adquireixen una importància fins i tot superior a la de l’oví 
en aquestes zones. No obstant això, és destacable precisament en l’àmbit del foment 
i ordenació de les produccions algunes actuacions recents que es planteja el Govern 
de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit del foment de l’activitat agrària a les zones 
de muntanya i zones extensives.

En qualsevol cas, totes les mesures es plantegen ja amb el comú denominador 
d’assoliment dels objectius previstos en matèria de canvi climàtic i sostenibilitat de 
les produccions que propugna la Unió Europea.

Més enllà dels ajuts sectorials que gestiona la DGAR i que serien aplicables a les 
explotacions de muntanya i extensives, des d’aquesta i les altres direccions generals 
del DACC es despleguen nombroses actuacions i polítiques que pretenen defensar 
i apostar per un model de producció ramadera basat en una producció sostenible i 
un equilibri amb el territori i les persones que hi viuen i hi treballen. És a dir, fent 
especial èmfasi en la necessitat que aquest model esdevingui sostenible als nivells 
econòmic, social i mediambiental.
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Per una banda i per exemple, s’està treballant en l’elaboració del Projecte de la 
ramaderia sostenible, que haurà de tenir un encaix molt clar i concret en la futura 
Llei de la Producció Agrària Sostenible, i de la qual en cal destacar els nous adre-
çats a facilitar que cada vegada més explotacions puguin comercialitzar els seus 
productes amb un segell de garantia de «sostenibilitat».

Per altra banda, i com a exemple de la defensa d’aquest model concret de pro-
ducció ramadera que s’esmentava anteriorment, cal destacar l’elaboració i posada 
en marxa del Pla estratègic de la ramaderia extensiva de Catalunya (PEREC) per al 
període 2022-2030, el qual actualment es troba en la fase de debat dels grups de tre-
ball específics que s’han creat i de la qual n’ha de sortir una proposta d’actuacions 
concretes que configuraran les línies mestres del propi Pla.

El PEREC 2022-2030 es va presentar a la Taula Sectorial Agrària de l’oví i el 
cabrum del dia 4 de maig de 2021, mitjançant el que llavors era un primer docu-
ment tècnic on es van recollir les principals dades i informes sectorials disponibles 
i a partir dels quals s’elaborà un diagnòstic tècnic posterior de la base territorial, la 
producció ramadera i la cadena de valor en les dimensions de realitat econòmica, 
social, ambiental i de marc polític i de governança.

Així doncs, el foment del manteniment del sector primari, especialment el vin-
culat a la ramaderia i l’agricultura extensives, passa per aquests plans d’actuació.

En un àmbit més concret, i amb l’objectiu de detallar algunes actuacions que es 
gestionen des de la DGAR, es poden destacar iniciatives de suport al sector que, si 
bé es poden considerar aplicables de forma general a tot Catalunya, no deixen de 
tenir una especial significació a les zones de muntanya i extensives.

En aquest sentit i per exemple, es fa referència a la qualificació d’explotacions 
oficialment indemnes de brucel·losi, actuació de la qual se n’ha de destacar el fet que 
al gener del 2018 Catalunya va ser reconeguda per la UE com a «oficialment indem-
ne» de la brucel·losi ovina i caprina per tot el seu territori.

També és destacable la implantació de la gestió telemàtica a les explotacions 
d’oví i cabrum a través del gestor telemàtic ramader (GTR). El mòdul pel sector oví 
i cabrum es va incorporar al GTR el 5 de juliol de 2021.

A banda, a finals d’agost de 2022, la Comissió Europea va aprovar el Pla estra-
tègic de la PAC pel proper període 2023-2027, en el qual es mantenen els ajuts de 
suport a les explotacions ramaderes, tant als ajuts directes (ajuts associats), com dins 
de les intervencions de desenvolupament rural inclosos en el 2n pilar.

Enguany s’han convocat els ajuts a la gestió forestal sostenible en boscos públics, 
concentrats bàsicament a l’Alt Pirineu i Aran, i per la prevenció d’incendis forestals 
per ajuntaments. D’altra banda s’està tramitant un Programa Econòmic Financer per 
inversions directes fins el 2025 al territori de l’Alt Pirineu i Aran, entre les quals 
s’hi inclouen recuperacions de pastures en diferents boscos públics per facilitar la 
ramaderia.

Aquest 2022 també ha començat a treballar durant la campanya d’incendis un 
equip del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) a la comarca del 
Pallars Jussà, per donar suport a la prevenció en aquests territoris.

Pel que fa a l’apartat e.4), l’estratègia per promocionar la marca turística Pirineus 
es gestiona mitjançant el programa «Pirineus de Catalunya», liderat des de l’Agèn-
cia Catalana de Turisme de la Direcció General de Turisme, amb participació dels 
Patronats de Turisme de les Diputacions de Girona i Lleida, de la Diputació de Bar-
celona, el Conselh Generau d’Aran, l’Institut per al Desenvolupament i Promoció de 
l’Alt Pirineu i Aran i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu és posicionar els Pirineus com un territori ric per la seva diversitat de 
recursos, on es poden desenvolupar durant tot l’any experiències 4D (desestaciona-
litzades, desconcentrades, diversificades i que aportin major despesa i més ben dis-
tribuïda als territoris). El Pla d’Accions del programa Pirineus va orientat en aquesta 
direcció, posant en valor el patrimoni natural i cultural de les seves comarques, així 
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com l’alt potencial en l’àmbit del turisme familiar, del turisme esportiu, del turisme 
cultural, del turisme gastronòmic i del turisme actiu i de natura. El suport del pro-
grama Pirineus a esdeveniments com les jornades GastroPirineus o com les curses 
de muntanya, la UltraPirineus, en són un bon exemple. L’instrument més adequat 
per a promoure aquesta diversificació és el portal www.visitpirineus.com, dissenyat 
especialment per a afavorir aquests recursos que poden ser gaudits durant tot l’any. 
L’eina projecta propostes específiques i ofereix eines per a l’organització del viatge, 
tant pel que fa al transport, com a l’allotjament, les empreses d’activitats, les oficines 
de turisme o els operadors locals.

D’altra banda, la nova campanya publicitària «Pirineus. Obert 365», que es di-
fondrà fonamentalment a través de canals digitals als mercats domèstic i internacio-
nal a partir del mes de novembre, també és prou explícita.

A més, i dins del marc del procés participatiu que s’ha dut a terme fins ara de 
l’Agenda Estratègica del Pirineu, s’emmarca el Taller de desenvolupament econòmic 
i innovació, on s’han presentat i debatut diverses propostes sobre la diversificació i 
desestacionalització de les estacions de muntanya.

Al marge de l’estratègia per potenciar el territori dels Pirineus, l’Agència Catala-
na de Turisme també treballa per a construir les bases d’evolució de l’actual model 
turístic vers un model més sostenible i competitiu.

Així mateix, pel que fa a la desestacionalització, Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) gestiona sis estacions de muntanya distribuïdes al Pirineu de 
Catalunya: La Molina, situada entre les comarques de la Cerdanya, el Ripollès i el 
Berguedà; Vall de Núria i Vallter, ambdues al Ripollès; les estacions d’Espot i Port 
Ainé, ubicades al Pallars; i a l’Alta Ribagorça, Boí Taüll. La seva finalitat és exercir 
de palanca per al territori, generant noves oportunitats i dinamisme social i econò-
mic en espais que no disposen del mateix context que altres zones del país amb al-
tres característiques i recursos.

En la seva gestió de l’àrea de Turisme, FGC segueix una estratègia basada en la 
desestacionalització, amb una oferta d’activitats pensada per als 365 dies de l’any. 
Més enllà dels mesos de neu, des de cada estació de muntanya es programen dife-
rents activitats adaptades a la seva idiosincràsia i al seu entorn. Les activitats que es 
desenvolupen a les estacions són molt diverses: des de totes aquelles relacionades 
amb el cicloturisme, rutes ciclistes de muntanya i bikeparks, passant pel senderisme, 
trail running o esports d’aventura, a banda d’un ampli ventall d’activitats lúdiques 
i de lleure.

Així, amb aquesta diversificació de propostes, FGC manté el seu compromís 
amb el territori i la seva dinamització, tot generant interès en la ciutadania i atra-
ient-la a espais naturals, potenciant el turisme de proximitat i afavorint el coneixe-
ment de la cultura, la gastronomia, els espais naturals i els entorns on hi té implan-
tació.

Aquesta oferta sostinguda durant tot l’any gira al voltant de quatre eixos estra-
tègics: l’activisme mediambiental i per la sostenibilitat, la transformació digital de 
les estacions de muntanya, el compromís amb l’equilibri territorial i amb els parcs 
naturals i la promoció de l’esport de base i de competició i d’un estil de vida sa.

Les estacions d’FGC són la porta d’entrada als Parc Naturals de Catalunya. En 
aquest sentit, hi ha coordinació i complementació per promoure accions conjuntes 
durant tot l’any per oferir experiències completes en aquests entorns privilegiats i 
promoure així el turisme local i de proximitat.

Per tant, l’aposta d’FGC per la desestacionalització i la diversificació del seu pro-
ducte és ferma i està ben articulada des de ja fa anys, tal com recullen els seus plans 
estratègics i d’acció.

Finalment, sobre l’apartat d.5), és convenient posar en context que l’Alt Pirineu 
i l’Aran no han estat mai uns territoris amb una implantació significativa del sector 

http://www.visitpirineus.com
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industrial i que, en tot cas, aquesta ha estat molt vinculada al sector primari, és a dir 
la indústria agroalimentària i de la fusta.

Així mateix, també cal considerar que les actuacions del Govern de la Generali-
tat de Catalunya en matèria de política industrial estan definides pel Pacte Nacional 
per la Indústria (PNI) 2022-2025, signat recentment i fruit de la concertació amb els 
agents econòmics i socials.

Malgrat aquesta visió transversal, es preveu que algunes actuacions tinguin es-
pecial incidència a l’Alt Pirineu i Aran, com és el cas d’aquelles relacionades amb la 
biomassa, la proteïna alternativa, la segona transformació de la fusta i la bioecono-
mia forestal. A més, cal tenir en compte que el PNI preveu projectes ocupacionals 
específics per comarques i concertació territorial que s’adaptaran a la realitat ter-
ritorial. Finalment, el Pacte també preveu el desenvolupament de sòl industrial en 
aquests territoris; concretament, a Organyà-Vilansats i a Tremp-Serrat de l’Aspre.

Dit això, el Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de reequili-
brar territorialment l’activitat productiva, en el Decret que desplega la Llei 18/2020 
de facilitació de l’activitat econòmica ha fixat els requisits mínims per tal que un 
projecte empresarial sigui considerat estratègic i, en el cas de l’Alt Pirineu i Aran, 
estableix una discriminació positiva que es materialitza en uns llindars més baixos 
respecte dels territoris més industrialitzats, tant pel que fa a la inversió mínima dels 
projectes (10 milions d’euros davant de 20) i de creació d’ocupació (35 llocs de tre-
ball davant de 75).

A banda de tot l’esmentat anteriorment, les línies d’incentius de la Direcció Ge-
neral d’Indústria sempre contemplen criteris territorials afavoridors de les comar-
ques amb menys implantació industrial.

Finalment, fer esment que la Direcció General d’Indústria està treballant en l’ela-
boració d’un inventari de sòls no desenvolupats susceptibles d’acollir activitats eco-
nòmiques a curt termini. Es pretén que aquesta informació, que s’incorporarà al Sis-
tema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE), sigui una eina que 
faciliti la presa de decisió dels inversors i que iguali les possibilitats dels diferents 
territoris de cara a acollir noves inversions productives.

Barcelona, 28 de novembre de 2022
Juli Fernàndez i Olivares, conseller de Territori

Control del compliment de la Moció 140/XIV, sobre mesures de 
millora de la mobilitat
390-00140/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 78089 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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 140/XIV, sobre mesures de millora 
de la mobilitat (tram. 390-00140/13), us informo del següent:

Sobre els plans de construcció d’aparcaments d’enllaç entre el vehicle privat i el 
transport públic, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), en el marc de 
la seva actuació per a afavorir la intermodalitat de les seves persones usuàries, està 
treballant en tres projectes:

– Aparcament de Martorell Central. El projecte preveu una capacitat de 289 pla-
ces, disposades en un edifici de 4 mitges plantes. La seva situació actual és que el 
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contracte del Projecte constructiu i d’obra està adjudicat. El projecte no requereix de 
planejament, ja que es troba en terrenys ferroviaris.

– Aparcament de Quatre Camins. L’avantprojecte està redactat, i preveu una 
capacitat de 289 places, distribuïdes en un edifici de PB+2. El projecte, per a ser 
desenvolupat, requereix un Pla Especial Urbanístic (PEU) que FGC ha redactat 
i que es troba pendent d’aprovació per part de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts. Un cop aprovat el PEU, serà necessària l’aprovació d’un Pla de Desenvolu-
pament Urbanístic.

– Aparcament de Sant Joan. FGC està redactant un avantprojecte que preveu una 
capacitat de 376 places, disposades en un edifici de PB+4. El projecte requerirà un 
Pla Especial Urbanístic, així com de la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès.

Pel que fa al calendari per al finiment de les obres de la Línia 9 del metro a Bar-
celona i la posada en marxa immediata del servei, cal esmentar que ja es van repren-
dre les obres del tram central de l’L9/L10 amb la perforació dels 4,2 km de túnel 
que resten pendent de construir i amb la represa de les obres de construcció de les 
futures estacions de Sarrià i Mandri.

Així doncs, es preveu enllestir aquestes obres i iniciar les proves de circulació 
dels trens el 2026, que duraran aproximadament un any. De manera progressiva, 
a partir de 2027 entraran en funcionament les estacions del tram central següents: 
Camp Nou, Campus Nord, Manuel Girona, Sarrià, Mandri, Putxet, Lesseps, Sanlle-
hy, Guinardó/Hospital de Sant Pau, Maragall i Sagrera TAV i Motors.

Barcelona, 28 de novembre de 2022
Juli Fernàndez i Olivares, conseller de Territori

Control del compliment de la Moció 142/XIV, sobre la protecció 
del medi litoral
390-00142/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 78090 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 142/XIV, sobre la protecció del 
medi litoral (tram. 390-00142/13), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat 2.a i 2.e sobre la creació del Conservatori del Litoral, la 
Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral, contempla que el 
Conservatori del Litoral de Catalunya ha de ser creat mitjançant un procés parti-
cipatiu amb la col·laboració d’experts en matèria ambiental i territorial, entitats de 
conservació del medi natural i representants dels ens locals, amb els objectius de 
salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l’ar-
tificialització.

En compliment de la llei, durant el mes de juliol, es va dur a terme un procés de 
participació previ, mitjançant sessions informatives i sessions deliberatives, adreçat 
als principals actors implicats: els ens locals, la comunitat científica i el sector con-
servacionista.

D’aquesta manera, el 26 de juliol de 2022, el Govern va aprovar la memòria pre-
liminar del futur del Conservatori del Litoral de Catalunya i la va posar a consulta 
pública prèvia fins al 31 d’octubre.
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El document avalua les diverses alternatives existents per posar en marxa el Con-
servatori del Litoral de Catalunya, i que són les següents:

– Creació d’un nou ens de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica 
pròpia.

– Creació d’un nou consorci, adscrit a la Generalitat de Catalunya, amb la parti-
cipació d’altres institucions i entitats.

– Adscripció de les funcions de Conservatori del Litoral a l’Institut Català del 
Sòl (INCASÒL).

– Adscripció de les funcions de Conservatori del Litoral a l’Agència de la Natura 
de Catalunya (ANACAT).

Finalitzada la consulta pública prèvia, s’haurà de decidir quina de les quatre al-
ternatives estudiades es considera l’opció més eficaç i eficient, i tramitar una llei de 
creació (si ha de ser un organisme autònom), un decret (si ha de ser un consorci), 
una modificació d’estatuts (si les funcions de conservatori del litoral s’han d’ads-
criure a l’ANACAT) o una encomana de gestió (si les funcions s’han d’adscriure a 
l’INCASÒL).

Mentre el Conservatori del Litoral no estigui formalment constituït i operatiu (la 
implementació de qualsevol de les 4 alternatives no serà inferior als 2 anys), les fun-
cions de Conservatori del Litoral i el finançament de les mateixes aniran a càrrec 
del departament competent en matèria de litoral.

En referència a l’apartat 2.b sobre la partida pressupostària per al Conservatori 
del Litoral, la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral, en la 
seva Disposició addicional Novena, preveu que la creació del Conservatori del Lito-
ral s’ha de finançar amb les aportacions del Govern per mitjà dels pressupostos de la 
Generalitat i amb les aportacions de les altres administracions, entitats i empreses.

Així mateix, la partida pressupostària estarà condicionada a l’aprovació dels 
pressupostos del 2023.

L’impost sobre les estades en establiments turístics és un impost finalista que 
nodreix de forma directa el Fons per al foment de turisme per al finançament de la 
promoció, impuls, preservació, i desenvolupament de les infraestructures i activitats 
turístiques.

Els recursos del Fons s’han de destinar a projectes i actuacions que persegueixen 
determinats objectius. Així doncs, l’article 49.1 i 49.4 de la Llei 5/2017, del 28 de 
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació 
i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en esta-
bliments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i 
sobre emissions de diòxid de carboni, estableixen el següent:

Article 49. Destinació dels recursos del Fons per al foment del turisme
1. Els recursos del Fons per al foment del turisme s’han de destinar a projectes o 

actuacions que persegueixin algun dels objectius següents:
a. La promoció turística de Catalunya.
b. L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, i la protecció, pre-

servació, recuperació i millorament dels recursos turístics.
c. El foment, la creació i el millorament dels productes turístics.
d. La millora dels serveis de control i inspecció sobre els establiments i equipa-

ments turístics.
e. El desenvolupament d’infraestructures i serveis relacionats amb el turisme
[...]
4. Els recursos del Fons gestionats per les administracions locals s’han de desti-

nar al finançament de les actuacions a què fa referència l’apartat 1, en llur conjunt 
o per algun de llurs conceptes, tot atenent de manera prioritària les necessitats de 
promoció turística, i d’acord amb els criteris i procediments que desenvolupi el re-
glament.
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D’aquesta manera, les funcions que corresponen al Conservatori del Litoral de 
Catalunya no encaixen amb la finalitat prevista en l’article 49.1.b), «L’impuls del tu-
risme sostenible, responsable i de qualitat, i la protecció, preservació, recuperació i 
millorament dels recursos turístics.»

En primer lloc, «la protecció i preservació» contempla actuacions de caràcter 
preventiu, i «la recuperació i el millorament» aniria relacionada amb la tria de pro-
grames i prioritaris concretes, no sistemàtiques.

En segon lloc, el sistema pel qual es nodreix el Fons de Foment de turisme, vin-
culat a la fluctuació de la recaptació de l’impost, no pot garantir el finançament d’ac-
tuacions i programes que demanen una previsió pressupostaria estable.

En aquest sentit, els Fons Next Generation i els Planes de Sostenibilitat en Desti-
nos preveuen actuacions amb l’objectiu de recuperar el litoral, que s’estan executant 
dins de l’estructura i especificacions de les respectives convocatòries.

Quant a l’apartat 2.c, i tal com s’ha esmentat, el Pla de protecció i ordenació del 
litoral es troba en les fases inicials d’elaboració.

Així mateix, s’han encarregat diversos treballs de base a especialistes cientí-
fics, entre els quals: l’evolució de l’erosió litoral i la delimitació de zones de risc per 
inundabilitat marina davant fenòmens meteorològics extrems (Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya), la implementació de rutes d’accions d’adaptació al canvi 
climàtic (Universitat Politècnica de Catalunya), la capacitat de càrrega de es plat-
ges (Universitat de Girona), la diagnosi del litoral (Universitat Rovira i Virgili) o el 
document inicial estratègic (consultoria ambiental). Durant el 2023 s’ampliaran els 
treballs amb la contractació de més experts i especialistes.

Així doncs, el Pla incorporarà aquells elements per a la preservació, la restaura-
ció i l’adaptació als efectes del canvi climàtic que pugui fer en el marc de les com-
petències d’ordenació que té atribuïdes la Generalitat de Catalunya i la Resolució 
EXI/1511/2021, de 17 de maig, per la qual es disposa la publicació en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya de l’Acord de la Subcomissió de Seguiment Nor-
matiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat 
en relació amb la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral.

En allò que excedeixi les competències de la Generalitat de Catalunya, el Pla mi-
rarà d’establir recomanacions, criteris d’intervenció i prioritats d’inversió.

Amb tot, el Pla preveu prioritzar una agenda de recerca i coneixement per a la 
monitorització del litoral, la modernització d’escenaris i l’avaluació d’un catàleg de 
solucions per a les diverses casuístiques.

Pel que fa al punt 2.d, sobre el desplegament de treballs tècnics i de recerca i les 
altres actuacions que deriven dels processos de planificació en curs, tal com s’ha 
esmentat anteriorment, durant l’any 2022 s’han encarregat diversos treballs de base 
a especialistes científics, i durant el 2023 s’ampliaran amb la contractació de més 
experts i especialistes.

En relació amb les llacunes de coneixement que es puguin identificar, el Pla de 
protecció i ordenació del litoral incorporarà una agenda dels estudis i recerca prio-
ritaris per protegir i restaurar el litoral davant la erosió i la inundabilitat marina en 
un escenari d’adaptació als efectes del canvi climàtic.

Així mateix, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
(DACC) ha desplegat un seguit de treballs tècnics sobre aquest àmbit.

En primer lloc, i pel que fa als treballs tècnics i de recerca, s’ha treballat amb el 
Plan de Impulso al Medio Ambiente, PIMA Adapta Costas, un projecte impulsat pel 
Ministerio para la Transición Ecológica i Reto Demográfico (MITERD), per l’Insti-
tut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), l’OCCC i el Servei Meteorològic 
de Catalunya, i que contribueix al desplegament del Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático 2021-2030, a l’Estrategia de Adaptación al Cambio Climático 
de la Costa Española i a l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic a Ca-
talunya 2021-2030 (ESCACC30).
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En paral·lel, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha impulsat el 
projecte del Servei d’Informació de la Dinàmica Litoral (2023-2026, SIDL), que té 
com a objectiu recollir, elaborar i posar a disposició de les administracions, ciutada-
nia i empreses, la informació geolocalitzada i el coneixement sobre la costa catala-
na, per tal de fer front a les vulnerabilitats de la costa catalana i sempre perseguint 
la seva sostenibilitat.

A més, també cal esmentar altres investigacions que s’han dut a terme com l’In-
forme publicat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), 
Un litoral al límit; l’informe de l’OCCC sobre l’impacte del temporal Glòria; la mo-
nografia El temporal Glòria (19-23/01/2020). Els efectes dels processos geològics 
sobre el territori publicat per l’ICGC; o el Report de resposta ràpida del temporal 
Glòria i els seus efectes, publicat per l’Institut d’Estudis Catalans.

En segon lloc, el 18 de juliol de 2022 la Comissió Interdepartamental del Can-
vi Calimàtic va aprovar la nova l’Estratègia Catalana d’Adaptació als Impactes del 
Canvi Climàtic 2021-2030 (ESCACC30), que conté la integració dels treballs realit-
zats en el marc del PIMA Adapta Costas i de la resta de treballs tècnics i de recerca.

En referència al punt 2.f, sobre la redacció i l’aprovació del Pla de protecció i or-
denació del litoral dins de la catorzena legislatura, cal esmentar que es treballa amb 
aquest objectiu. En aquest cas, ja s’ha culminat el procés de participació previ amb 
els ens locals, la comunitat científica, el sector conservacionista i els actors socio-
econòmics del litoral.

Així doncs, es preveu aprovar-lo definitivament dins d’aquesta legislatura.
El compliment efectiu del punt 2.g d’aquesta Moció es produirà una vegada en-

trin en vigor els plans de protecció davant el risc d’erosió i d’inundació. Tanmateix, 
la normativa urbanística vigent recull com a principi el desenvolupament urbanístic 
sostenible, que el defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient 
i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació mediam-
biental.

Així mateix, la legislació urbanística regula el procediment d’avaluació ambien-
tal dels instruments de planejament que s’integra en el procediment urbanístic d’ela-
boració de les figures de planejament.

Pel que fa a les reclamacions al Govern de l’Estat, en primer lloc, cal considerar 
que el seu objectiu és el de protegir el 25% de l’àrea marina de l’Estat en l’horitzó 
de l’any 2025, raó per la qual s’acaba de presentar una proposta de 18 noves zones 
de protecció, una de les quals al mar català, que donarien compliment a aquest ob-
jectiu global.

En l’àmbit marí situat enfront de la costa catalana es troben les àrees marines 
protegides (AMP), incloses a la Xarxa Natura 2000. El total d’aquestes AMP equi-
val a unes 573.000 ha, dividides entre:

– 85.000 ha declarades fins al 2006 pel Govern de la Generalitat de Catalunya, 
en les quals té atribuïda la planificació i gestió dels espais marins.

– 493.000 ha, les quals el Govern de l’Estat, per mitjà del Ministeri de Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic, s’encarrega de la planificació i gestió dels espais 
que va declarar el 2015, que abasten, sobretot, aigües més profundes i allunyades 
de la costa.

Cal considerar, també, el Real Decreto 699/2018, de 29 de junio por el que se 
declara Área marina protegida al Corredor de migración de cetaceos del Mediter-
ráneo, el qual protegeix una franja de més de 46.000 km2 de superfície entre les 
costes catalana, valenciana i balear.

Així doncs, tenint en compte els espais marins protegits esmentats, tant per l’Es-
tat com per la Generalitat de Catalunya, fins el moment, ja es dona compliment amb 
escreix a l’assoliment del 30% de protecció en el conjunt de la superfície marina de 
la mar Mediterrània de Catalunya. Per tant, i en conseqüència, no es creu procedent 
adreçar una petició a la qual ja s’està donant compliment.
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En aquest àmbit, el Govern de la Generalitat de Catalunya ja ha posat en marxa 
iniciatives i projectes per protegir i conservar espais litorals, com és el cas del Del-
ta de l’Ebre que, en el marc de l’elaboració de l’Estratègia Delta, s’estan realitzant 
estudis per planificar noves actuacions de protecció del litoral; o s’està tramitant un 
projecte per al reforçament de les guardes de les llacunes, per protegir de la inun-
dació els arrossars en cas d’elevació del nivell de mar. Així mateix, també es vol 
iniciar l’estudi de la possibilitat de dragatge de la badia del Fangar per evitar el seu 
tancament.

No obstant això, i en relació amb els punts que fan referència a les sol·licituds 
als Ministeris, la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Madrid va 
comunicar el seu contingut a la Ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, 
així com a la Ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, per tal 
de desenvolupar els reptes de manera coordinada amb el Govern de la Generalitat 
i la seva acció de govern, establint els mecanismes d’informació i participació del 
territori.

Barcelona, 28 de novembre de 2022
Juli Fernàndez i Olivares, conseller de Territori

Control del compliment de la Moció 155/XIV, sobre els canvis 
legislatius per a lluitar contra les ocupacions delinqüencials 
d’immobles
390-00155/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 78692 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.12.2022

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

talunya, i per tal de donar compliment a l’apartat 3 b) de la Moció 155/XIV, sobre 
els canvis legislatius per a lluitar contra les ocupacions delinqüencials d’immobles 
(tram. 390-00155/13), us informo del següent:

Per millorar l’abordatge de les ocupacions i lluitar especialment contra les mà-
fies especialitzades en l’ocupació d’habitatges, la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra (PG-ME) va presentar, el 4 de novembre de 2022, dos procediments 
de treball: Actuació policial davant l’ocupació d’immobles i l’Actuació policial en 
desallotjaments d’immobles per mandat judicial. Aquests procediments permeten 
normativitzar, estandarditzar i homogeneïtzar l’actuació policial en relació amb les 
ocupacions i els desnonaments arreu del territori, tot millorant la resposta davant 
d’aquesta problemàtica social amb una major coordinació entre els actors que hi in-
tervenen, cossos policials i entitats socials i assistencials entre altres, per tal d’im-
primir una mirada social respecte a actuacions amb persones vulnerables i menors.

Per a aconseguir més intel·ligència policial sobre el fenomen dels desnonaments 
i ocupacions, s’ha creat la Unitat Central d’Intervenció en Conflictes en l’Habitatge 
(UCICH), una unitat especialitzada en l’homogeneïtzació, proposta i seguiment dels 
procediments de treball que portarà la interlocució i la coordinació amb tots els ac-
tors implicats en aquests àmbits, amb coordinació directa amb les regions policials 
a través dels seus interlocutors.

La UCICH treballa en la creació d’un registre global per a la introducció qua-
litativa i quantitativa de les dades relatives als desnonaments. Es pretén que aquest 
registre ajudi a conèixer la dimensió i l’afectació de l’ocupació en la societat i es 
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converteixi en una eina informàtica que permeti tenir el coneixement particular de 
cada àrea del territori i una visió global a nivell de Catalunya.

Les Unitats d’Investigació aborden la vessant delictiva del fenomen de l’ocupació 
i lluiten contra les màfies especialitzades en l’ocupació d’habitatges. Es distingeixen 
dos escenaris principals:

D’una banda, les organitzacions criminals que ocupen immobles amb l’objectiu 
d’establir conreus de marihuana i gestionar-ne el tràfic il·legal. L’ocupació d’immo-
bles en aquest àmbit és un delicte accessori al del tràfic de substàncies estupefaents 
i és una prioritat per a la PG-ME.

D’altra banda, el cos de Mossos d’Esquadra investiga xarxes criminals que es 
dediquen a fer ocupacions per, posteriorment, proporcionar aquests immobles ocu-
pats a persones vulnerables, especialment a immigrants en situació irregular, a can-
vi d’una determinada quantitat econòmica. Aquestes xarxes criminals acostumen a 
actuar des de la fase inicial de recerca de l’habitatge, localització i obertura de les 
portes, canvi de panys, connexions irregulars als subministraments elèctrics i d’ai-
gua fins al lliurament de les claus a canvi de diners.

La PG-ME investiga arreu del territori a partir d’indicis o sospites de l’existència 
de persones o organitzacions que es dediquen a l’ocupació d’immobles amb finali-
tats delictives i està amatent als possibles increments sobtats d’ocupacions a deter-
minades zones i/o poblacions arreu de Catalunya.

Barcelona, 5 de desembre de 2022
Gemma Ubasart i González, consellera de Justícia, Drets i Memòria

Control del compliment de la Moció 162/XIV, sobre la publicitat 
institucional
390-00162/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022

Control del compliment de la Moció 163/XIV, sobre les prioritats del 
conseller de Salut
390-00163/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022

Control del compliment de la Moció 164/XIV, sobre el desplegament 
de l’economia de l’hidrogen verd
390-00164/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022
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Control del compliment de la Moció 165/XIV, sobre les mesures per a 
combatre la violència masclista
390-00165/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022

Control del compliment de la Moció 166/XIV, sobre la gestió 
del Departament d’Interior
390-00166/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022

Control del compliment de la Moció 167/XIV, sobre l’ús social 
del català
390-00167/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022

Control del compliment de la Moció 168/XIV, sobre l’impuls de les 
energies renovables
390-00168/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.12.2022

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb 
el conseller de Drets Socials sobre el problema a l’Escola Paideia, de 
Barcelona
354-00210/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 76894).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Drets Socials, 14.12.2022.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la 
consellera de Cultura sobre l’aplicació de les mesures d’impuls al 
coneixement i l’ús del català en l’àmbit de la cultura
354-00212/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 78441).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Cultura, 14.12.2022.

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

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Innovació i 
Cultura Digital davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre 
les accions i les prioritats de la Direcció General
356-00914/13

SOL·LICITUD

Presentació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat (reg. 75528).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 14.12.2022.

Sol·licitud de compareixença de la directora general del Patrimoni 
Cultural davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les 
accions i les prioritats de la Direcció General
356-00915/13

SOL·LICITUD

Presentació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat (reg. 75529).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 14.12.2022.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Cultura 
Popular i Associacionisme Cultural davant la Comissió de Cultura 
perquè informi sobre les accions i les prioritats de la Direcció 
General
356-00939/13

SOL·LICITUD

Presentació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat (reg. 76663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 14.12.2022.
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Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de 
Barcelona davant la Comissió de Drets Socials perquè expliqui el 
problema a l’Escola Paideia
356-00941/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 76895).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 14.12.2022.

Sol·licitud de compareixença de Margarida Saiz, representant de 
la Plataforma Societat Inclusiva del Garraf, davant la Comissió de 
Drets Socials perquè informi sobre les darreres actuacions de la 
Plataforma
356-00944/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 76908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 14.12.2022.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies 
davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les línies 
de treball de la Secretaria
356-00949/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 76987).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 14.12.2022.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Serveis 
Socials davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les 
línies de treball de la Direcció General
356-00950/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 76988).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 14.12.2022.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Acció Cívica i 
Comunitària davant la Comissió de Drets Socials perquè informi 
sobre les línies de treball de la Direcció General
356-00951/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 76989).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 14.12.2022.
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Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut Català de les 
Empreses Culturals davant la Comissió de Cultura perquè informi 
sobre les línies estratègiques i els eixos d’actuació de l’Institut
356-00956/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 77367).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 14.12.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Ecom davant la Comissió de Drets Socials perquè presenti l’informe 
Radar Ecom 2021
356-00959/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-
Units (reg. 77690).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 14.12.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de les Associacions 
Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya davant la Comissió 
d’Educació perquè presenti la campanya «Jo també hi vull anar»
356-00961/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en 
la sessió 28, tinguda el 13.12.2022, DSPC-C 495.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Casas Brugué, catedràtic de 
psiquiatria de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, davant la 
Comissió d’Educació perquè expliqui el projecte SJD MIND Escoles, 
de l’Institut Mind
356-00962/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en 
la sessió 28, tinguda el 13.12.2022, DSPC-C 495.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi 
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències 
de Catalunya davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre 
la importància de la participació del Col·legi en els òrgans del 
Departament d’Educació
356-00964/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en 
la sessió 28, tinguda el 13.12.2022, DSPC-C 495.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma 
No a l’Ampliació del MACBA davant la Comissió de Cultura perquè 
exposi la seva posició
356-00977/13

SOL·LICITUD

Presentació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG (reg. 78325).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 14.12.2022.

Sol·licitud de compareixença d’Ainhoa Grandes Massa, presidenta 
del Patronat de la Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 
davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre els objectius i la 
planificació de creixement del museu
356-00978/13

SOL·LICITUD

Presentació: Maria Dolors Sabater i Puig, del GP CUP-NCG (reg. 78326).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 14.12.2022.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Política Lingüística 
davant la Comissió de Cultura perquè concreti els detalls de les 
mesures d’impuls al coneixement i l’ús del català
356-00982/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 78445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 14.12.2022.



BOPC 457
19 de desembre de 2022

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern 205 

Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut Català de les 
Empreses Culturals davant la Comissió de Cultura perquè informi 
sobre l’aplicació a les empreses culturals de les mesures d’impuls al 
coneixement i l’ús del català
356-00983/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 78446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 14.12.2022.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de 
Matèries Secretes i Reservades sobre l’aplicació i l’ús de les 
despeses reservades en els termes de la Llei 28/2001, de regulació 
dels crèdits destinats a despeses reservades de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, el segon semestre del 2022
355-00093/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 5 de la Comissió de Matèries Secretes i Reser-
vades, tinguda el 14.12.2022, DSPC-C .

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

Compareixença d’una representació de les Associacions Federades 
de Famílies d’Alumnes de Catalunya davant la Comissió d’Educació 
per a presentar la campanya «Jo també hi vull anar»
357-00873/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 28, tinguda el 13.12.2022, DSPC-C 
495.

Compareixença de Miquel Casas Brugué, catedràtic de psiquiatria 
de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, davant la Comissió 
d’Educació per a explicar el projecte SJD MIND Escoles, de l’Institut 
Mind
357-00874/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 28, tinguda el 13.12.2022, DSPC-C 
495.
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Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Doctors 
i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya davant 
la Comissió d’Educació per a informar sobre la importància de la 
participació del Col·legi en els òrgans del Departament d’Educació
357-00875/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 28, tinguda el 13.12.2022, DSPC-C 
495.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 44

CONVOCADA PER AL 21 DE DESEMBRE DE 2022

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 21 de desembre de 2022, a les 09.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Situació de compatibilitat de diputats. Tram. 234-00036/13, 234-00044/13, 

234-00053, 234-00086/13, 234-00149/13 i 234-00150/13 a 234-00156/13. Comissió 
de l’Estatut dels Diputats Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: 
BOPC 446, 175).

3. Decret llei 14/2022, del 8 de novembre, de mesures urgents per a la reducció 
de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura 
de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera. Tram. 203-00032/13. Go-
vern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 
(text presentat: BOPC 436, 12).

4. Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles. 
Tram. 202-00019/13. Comissió de Polítiques Digitals i Territori. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 456, 5).

5. Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2023. Tram. 230-
00003/13. Mesa Ampliada. Debat i votació.

6. Projecte de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sindica-
tura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2023. Tram. 230-00004/13. Mesa 
Ampliada. Debat i votació.

7. Proposta de resolució de modificació de la denominació i l’àmbit de les com-
petències de comissions parlamentàries. Tram. 252-00021/13. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú Podem, Grup 
Parlamentari de Ciutadans i Grup Mixt. Debat i votació de la proposta de resolució 
i, si escau, de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 433, 16).

8. Interpel·lació al Govern sobre la desburocratització de la pagesia. Tram. 300-
00271/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les perspectives en matèria educativa. Tram. 
300-00266/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
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10. Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la cultura digital. Tram. 300-
00268/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el compliment dels acords parlamentaris en 
matèria d’infraestructures. Tram. 300-00267/13. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la mobilitat al Vallès Occidental i al Vallès 
Oriental. Tram. 300-00265/13. Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la mobilitat sostenible. Tram. 300-00270/13. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la campanya de vacunació contra la grip. Tram. 
300-00263/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la política penitenciària. Tram. 300-00264/13. 
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre la recuperació dels béns immatriculats per l’Es-
glésia. Tram. 300-00269/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Un Nou Cicle per Guanyar. Substanciació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’auge de la judeofòbia 
a les institucions catalanes. Tram. 302-00225/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’ocupa-
ció. Tram. 302-00226/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de les políti-
ques de funció pública. Tram. 302-00227/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política exterior. 
Tram. 302-00229/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el programa Coeduca’t. 
Tram. 302-00228/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per l’enve-
lliment actiu i digne. Tram. 302-00230/13. Grup Parlamentari d’En Comú Podem. 
Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures. 
Tram. 302-00231/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets 
polítics i civils davant la reforma prevista del tipus penal de desordres públics agreu-
jats. Tram. 302-00232/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques en matèria 
de memòria històrica. Tram. 302-00233/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana. Debat i votació.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2022
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 
corresponent al 2021
334-00078/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENTA DEL CONSELL NACIONAL DE LA CULTURA 

I DE LES ARTS

Reg. 78276 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Cultura: Mesa del Parlament, 

13.12.2022

A la vicepresidenta primera del Parlament
Senyora,
Em plau enviar-vos la Memòria del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 

2021 corresponent a l’activitat de l’any passat, en compliment del que estableix l’ar-
ticle 18.2 de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts.

Ben atentament,

Barcelona, 30 de novembre de 2022
Vinyet Panyella Balcells, presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

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