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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les polítiques per a la contenció del preu de l’habitatge
250-00678/12
Retirada 9

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera en les prestacions 
per a casos de dependència
250-00790/12
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis socials 2020-2024
250-00844/12
Retirada 9

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un control específic de la retribució dels 
alts càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-00905/12
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre l’avaluació econòmica i social de l’impacte de les de-
duccions autonòmiques de l’impost sobre la renda de les persones físiques
250-00935/12
Rebuig 10

Proposta de resolució sobre la defensa de la llibertat de premsa
250-00968/12
Rebuig 10

Proposta de resolució de condemna dels actes violents produïts l’11 de setembre 
de 2019
250-00970/12
Rebuig 10

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
202-00037/12
Substitució de ponents 11

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per a millorar l’accés 
a l’habitatge
203-00025/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 11
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’execució immediata del carril bus-VAO a la carretera 
B-23
250-01062/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre les connexions ferroviàries a les Terres de l’Ebre
250-01063/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre el lloguer de l’edifici Cíclope d’Igualada pel Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies
250-01064/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre el suport al desenvolupament del Museu de Guissona 
i el Parc Arqueològic de Iesso, a la Segarra
250-01065/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla informatiu ciutadà d’actuació da-
vant possibles accidents químics
250-01066/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre els esdeveniments polítics a Bolívia
250-01067/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre l’activació immediata del Centre de Formació Profes-
sional d’Automoció de Martorell
250-01068/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre el trasllat de la Fundació TIC Salut Social
250-01069/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre la situació a la regió autònoma uigur de Xinjiang
250-01070/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre els assentaments israelians als territoris palestins ocu-
pats
250-01071/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre el deute pendent amb l’Ajuntament de Cambrils amb 
relació a les obres d’ampliació de l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat
250-01072/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre els horaris d’assistència sanitària als municipis de 
menys de mil habitants
250-01073/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències de vint-i-quatre 
hores al CAP de Vallirana
250-01074/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 54

Proposta de resolució sobre el reconeixement i agraïment a les missions de defensa i 
de manteniment de la pau de les Forces Armades amb motiu de llur trentè aniversari
250-01075/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 54

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou centre hospitalari a Tortosa
250-01076/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 54
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Proposta de resolució sobre la revocació del projecte de Hard Rock BCN IR de 
construir i explotar un casino a Vila-seca i Salou
250-01077/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 54

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències d’atenció Pri-
mària a Premià de Mar
250-01110/12
Presentació: GP PSC-Units 55

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a evitar la corrupció
250-01111/12
Presentació: GP Cs 56

Proposta de resolució sobre el patrimoni artístic modernista de Lloret de Mar
250-01112/12
Presentació: GP CatECP 57

Proposta de resolució sobre el patrimoni de Tarragona
250-01113/12
Presentació: GP CatECP 58

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la situació de 
sobrecàrrega de feina als jutjats
250-01114/12
Presentació: GP Cs 59

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències i atenció primà-
ria a Premià de Mar
250-01115/12
Presentació: SP PPC 60

Proposta de resolució sobre la recuperació i dignificació de les víctimes de la Guer-
ra Civil
250-01116/12
Presentació: GP PSC-Units 61

Proposta de resolució sobre el litigi entre Aragó i Catalunya per les obres d’art
250-01117/12
Presentació: GP PSC-Units 62

Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques a l’autopista C-32 
al seu pas per Premià de Dalt
250-01118/12
Presentació: GP PSC-Units 64

Proposta de resolució sobre el suport al sector carni
250-01119/12
Presentació: GP PSC-Units 65

Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la Central de Balanços
250-01120/12
Presentació: GP Cs 66

Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la Central de Resultats
250-01121/12
Presentació: GP Cs 67

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla integral de rehabilitació del barri de 
les Escodines, de Manresa
250-01122/12
Presentació: GP CatECP 68

Proposta de resolució sobre l’habilitació i la dotació econòmica de la declaració de 
bé d’interès local de la central hidroelèctrica de Capdella, a la vall Fosca
250-01123/12
Presentació: GP Cs 69

Proposta de resolució sobre el manteniment de les rieres de Cambrils
250-01124/12
Presentació: GP Cs 70

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels jutges i els magistrats 
i del conjunt del poder judicial en la lluita contra la violència de gènere
250-01125/12
Presentació: GP Cs 71
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Proposta de resolució sobre la reclamació dels afectats per les accions de radicals 
separatistes
250-01126/12
Presentació: GP Cs 73

Proposta de resolució sobre la corrupció en el Departament de Cultura
250-01127/12
Presentació: GP Cs 74

Proposta de resolució sobre el Síndic de Greuges i les declaracions en seu parla-
mentària del 9 de desembre de 2019 amb relació a les llistes d’espera sanitàries
250-01128/12
Presentació: GP Cs 76

Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar la corrupció
250-01129/12
Presentació: GP Cs 77

Proposta de resolució sobre el foment de la música clàssica al carrer
250-01130/12
Presentació: GP Cs 78

Proposta de resolució sobre la defensa de preus justos per a la pagesia i, especial-
ment, per la fruita dolça i els pinyons
250-01131/12
Presentació: GP Cs 79

Proposta de resolució sobre el reconeixement i l’agraïment a les missions de defensa 
i de manteniment de la pau de les Forces Armades amb motiu de llur trentè aniversari
250-01132/12
Presentació: GP Cs 81

Proposta de resolució sobre la defensa de la unitat, la conservació i la gestió de 
la col·lecció d’art sacre del Museu de Lleida
250-01137/12
Presentació: GP CatECP 82

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la maquinària de diag-
nòstic i tractament oncològic donada per la Fundació Amancio Ortega als hospitals 
catalans
250-01138/12
Presentació: GP Cs 83

Proposta de resolució sobre la inseguretat a Calafell
250-01139/12
Presentació: SP PPC 84

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la seguretat exterior de 
les centrals nuclears i del futur econòmic i social dels municipis nuclears
252-00023/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 85

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’acció del Govern
302-00180/12
Presentació: GP PSC-Units 86

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les necessitats i les reivindica-
cions socials i els pressupostos
302-00181/12
Presentació: SP CUP-CC 86

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el salari mínim català de re-
ferència
302-00182/12
Presentació: GP ERC 88

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial
302-00183/12
Presentació: GP CatECP 89
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’enquesta del Centre d’Estudis 
d’Opinió Percepció sobre el debat territorial a Espanya
302-00184/12
Presentació: GP JxCat 91

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la formació professional
302-00185/12
Presentació: GP Cs 92

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any d’inacció
302-00186/12
Presentació: GP Cs 95

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de Prevenció de la Tor-
tura corresponent al 2019
360-00026/12
Presentació: síndic de Greuges 97

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12
Substitució de diputats 98

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
410-00004/12
Adscripció de diputats del GP JxCat 98

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 276/XII, sobre les inundacions al barri de la 
Farinera, de Sant Vicenç de Castellet
290-00251/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  99

Control del compliment de la Resolució 308/XII, sobre la reducció del període mitjà 
de pagament de la Generalitat als proveïdors
290-00280/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  99

Control del compliment de la Resolució 367/XII, sobre l’abordatge multidisciplinari 
del dolor crònic no oncològic en els pacients amb prescripció d’opioides
290-00339/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  100

Control del compliment de la Resolució 418/XII, sobre l’accés dels continguts en 
català, castellà i aranès al web de tràmits de la Generalitat
290-00388/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  102

Control del compliment de la Resolució 504/XII, sobre el trastorn de l’espectre autista
290-00464/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  103

Control del compliment de la Resolució 522/XII, sobre el dret a facilitar la presència 
d’un acompanyant durant la visita d’avaluació mèdica a l’Institut Català d’Avalua-
cions Mèdiques
290-00482/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  105

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 18/XII, sobre les infraestructures i el transport 
públic
390-00018/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 106
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Control del compliment de la Moció 26/XII, sobre les conseqüències de les normes 
imposades pels mercats financers respecte a les polítiques públiques
390-00026/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 107

Control del compliment de la Moció 45/XII, sobre contaminació, qualitat de l’aire i 
salut pública
390-00045/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 108

Control del compliment de la Moció 46/XII, sobre el foment del món rural i de l’alta 
muntanya
390-00046/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 109

Control del compliment de la Moció 103/XII, sobre el pla d’acció dels departaments 
davant l’emergència climàtica
390-00103/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 110

Control del compliment de la Moció 104/XII, sobre la crisi ecològica i els conflictes 
ambientals i territorials
390-00104/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 113

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre els incidents que van tenir lloc a la plaça 
Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona l’11 de desembre de 2019
354-00217/12
Sol·licitud i tramitació 114

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cional i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència sobre el Pla de govern obert 2019-2020
354-00226/12
Sol·licitud i tramitació 114

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Turisme davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè expliqui les accions que es duen a terme per 
a donar compliment a l’Informe de fiscalització 8/2019, corresponent a l’exercici 
del 2017
356-00644/12
Sol·licitud 115

Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi so-
bre els incidents que van tenir lloc a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de 
Barcelona l’11 de desembre de 2019
356-00657/12
Sol·licitud 115

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

Compareixença en ponència de Manuel Villoria Mendieta, catedràtic de ciència políti-
ca de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació a la Proposició de llei de protecció 
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
353-00175/12
Substanciació 115

Compareixença en ponència d’Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de dret adminis-
tratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
353-00176/12
Substanciació 115
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

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

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat pel vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00193/12
Presentació: president de la Generalitat 116

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència a la consellera de Justícia
330-00194/12
Presentació: president de la Generalitat 116

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat pel conseller 
d’Educació
330-00195/12
Presentació: president de la Generalitat 117

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern al 
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
330-00196/12
Presentació: president de la Generalitat 117

Suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conseller d’Eco-
nomia i Hisenda per la consellera de Justícia
330-00197/12
Presentació: president de la Generalitat 118

Encàrrec del despatx del conseller d’Interior al conseller de Polítiques Digitals i Ad-
ministració Pública
330-00198/12
Presentació: president de la Generalitat 118

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la consellera d’Em-
presa i Coneixement
330-00199/12
Presentació: president de la Generalitat 119

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat pel vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00200/12
Presentació: president de la Generalitat 119

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la Generalitat en data 
del 30 de setembre de 2019
334-00088/12
Presentació: Conseller, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 120

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament de la Gene-
ralitat en data del 30 de setembre de 2019
334-00089/12
Presentació: Conseller, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 120

Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en data del 30 de 
setembre de 2019
334-00090/12
Presentació: Conseller, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 120

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Projecte de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sindicatura 
de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2020
230-00003/12
Tramesa al Ple 121

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2020
230-00004/12
Dictamen 134
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les polítiques per a la contenció del preu 
de l’habitatge
250-00678/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 15 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 15.01.2020, 
DSPC-C 412.

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera en les 
prestacions per a casos de dependència
250-00790/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 21, tin-
guda el 15.01.2020, DSPC-C 411.

Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis 
socials 2020-2024
250-00844/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 21 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda 
el 15.01.2020, DSPC-C 411.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un control específic de 
la retribució dels alts càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
250-00905/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 22, tinguda el 
15.01.2020, DSPC-C 409.
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Proposta de resolució sobre l’avaluació econòmica i social de 
l’impacte de les deduccions autonòmiques de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques
250-00935/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 15, tinguda el 
15.01.2020, DSPC-C 412.

Proposta de resolució sobre la defensa de la llibertat de premsa
250-00968/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 22, tinguda el 
15.01.2020, DSPC-C 409.

Proposta de resolució de condemna dels actes violents produïts l’11 
de setembre de 2019
250-00970/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 22, tinguda el 
15.01.2020, DSPC-C 409.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
202-00037/12

SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 15 
de gener de 2020, ha acordat de substituir un membre de la Ponència que ha d’ela-
borar l’informe de la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil (tram. 202-00037/12).

Grup Parlamentari Republicà
José Rodríguez Fernández substitueix Rut Ribas i Martí

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per a 
millorar l’accés a l’habitatge
203-00025/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 54964 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.01.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 14 de gener de 2020, ha 
pres coneixement del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per 
millorar l’accés a l’habitatge, publicat al DOGC 8032, i ha manifestat que el termini 
de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament s’inicia el dia 31 de desembre de 2019.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 23 de desembre de 2019, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, s’aprova la iniciativa SI-

G19TES1895 Projecte de decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’ha-
bitatge.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 23 de desembre de 
2019.
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Decret llei 17 /2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per 
millorar l’accés a l’habitatge

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del 

rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei 

Exposició de motius

I
La Generalitat de Catalunya, fent ús de la competència exclusiva que li atri-

bueix l’article 137.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria d’habitatge, 
va aprovar la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Aquesta Llei 
constitueix l’eix vertebrador de les polítiques públiques en matèria d’habitatge, que, 
en alguns aspectes concrets, ha estat complementat posteriorment per altres normes 
amb rang de llei i desplegat reglamentàriament.

L’activitat legislativa i reglamentària posterior a la Llei del dret a l’habitatge 
s’ha orientat a posar en marxa instruments ja previstos en aquesta Llei i a regular 
noves eines jurídiques per donar resposta adequada als nous requeriments derivats 
dels canvis produïts en matèria d’accés a l’habitatge, provocats fonamentalment per 
l’impacte de la crisi econòmica iniciada poc després de la seva entrada en vigor.  
Per això, l’activitat normativa esmentada s’ha centrat de manera molt especial en 
l’atenció a les persones en situació de risc d’exclusió residencial i d’emergència so-
cial en aquesta matèria.

Tot i les mesures legals adoptades, l’accés a un habitatge digne i adequat per a 
una part significativa de la població continua sent extremadament dificultosa. Es 
constata que la millora de les dades macroeconòmiques no s’ha traslladat a la situa-
ció econòmica d’aquesta població, ni s’albira que s’acabi traslladant per si mateixa 
a curt termini. A aquesta incertesa s’afegeix la de la mateixa evolució de la conjun-
tura econòmica. En aquest moment, en què encara es pateixen els efectes de la crisi 
econòmica passada, ni tan sols se’n pot descartar la temuda recaiguda que agreugi 
encara més la situació en matèria d’accés a l’habitatge.

Els instruments ordinaris que ofereix la legislació en matèria d’habitatge i també 
d’urbanisme es mostren insuficients per resoldre la situació extrema que es pateix 
actualment en aquest àmbit. Aquests instruments s’han de reforçar, redefinir o am-
pliar de manera urgent per tal d’encarar-la amb diversos elements que permetin, en 
conjunt, incrementar de manera efectiva l’oferta general d’habitatges a preus mode-
rats i, en especial, d’habitatges de protecció pública en règim de lloguer, així com 
facilitar-ne l’accés a la població amb recursos econòmics insuficients.

Les previsions d’aquest Decret llei emanen, alhora, de diferents mandats del 
Parlament de Catalunya, com la Moció 4/XII sobre polítiques d’habitatge, aprovada 
pel Ple del Parlament en sessió de 5 de juliol de 2018, la Resolució 92/XII sobre la 
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència, aprovada pel Ple 
del Parlament en la sessió d’11 d’octubre de 2018, la Moció 13/XII sobre la pobresa 
infantil, aprovada pel Ple del Parlament en la sessió del passat 25 d’octubre de 2018, 
o la Resolució 133/XII sobre l’ocupació d’habitatges, aprovada per la Comissió de 
Territori del Parlament de Catalunya en la sessió de 31 d’octubre de 2018.

La urgència de les mesures a què fa referència aquest Decret llei resulta de l’anà-
lisi del context sobre el qual actua, fonamentalment sobre l’habitatge de protecció 
pública i sobre l’habitatge en règim de lloguer.

En aquest sentit, es constata el nivell baix en la promoció d’habitatge protegit 
existent des de l’any 2007, tant pel que fa als promotors públics com als promotors 
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privats, paral·lelament amb el que succeeix amb la promoció d’habitatge lliure. Des 
del 2014, s’observa que la promoció pública i privada s’està recuperant, però, situada 
en els nivells més baixos des de l’any 1992.

La urgència de les mesures previstes en la norma es fa palesa si es compara el 
nivell baix de promoció d’habitatge protegit amb la seva demanda elevada, reflec-
tida al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial (RSHPO), de la 
Generalitat i de Barcelona, les inscripcions en el qual experimenten un increment 
constant de sol·licitants. En menys de cinc anys, els sol·licitants s’han incrementat en 
100.000 persones, i s’han sobrepassat els 189.000 inscrits en el mes de setembre de 
2019 pel que fa als RSHPO de Catalunya.

Alhora, la necessitat d’establir mesures urgents que fomentin la promoció d’ha-
bitatge protegit també es fa palesa en detectar-se una disminució de les possibilitats 
que les administracions públiques tenen per ampliar el parc públic d’habitatges, 
més enllà de la promoció pública d’habitatges de protecció pública. Per exemple, a 
través de l’exercici del dret de tanteig i retracte previst al Decret llei 1/2015, de 24 
de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària. Aquesta disminució de les possi-
bilitats d’exercici del dret de tanteig i retracte a curt termini, tal com està plantejat 
actualment al Decret llei 1/2015, resulta de l’anàlisi de les dades del Registre d’ha-
bitatges buits i ocupats sense títol habilitant, ja que, en tan sols quatre anys, ha pas-
sat de quasi 50.000 habitatges registrats a 23.000 el mes de febrer de 2019. Aquesta 
reducció significativa ha estat conseqüència de les polítiques de mobilització cap al 
lloguer social d’aquest tipus d’immobles i, sobretot, de les dinàmiques d’incorpora-
ció d’aquests habitatges al mercat lliure de compravenda i lloguer. Tot i que aquesta 
tendència, aïlladament considerada, és una dada positiva, no ho és tant quan resulta 
que molts d’aquests habitatges són ocupats per persones que no en tenen el títol ha-
bilitant i, per tant, que poden ser desnonades sense tenir una alternativa residencial.

Malgrat que el parc d’habitatge destinat a polítiques socials de què disposa l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya s’ha incrementat els darrers anys, si s’hi 
addiciona el parc corresponent que gestionen els municipis, s’observa que el conjunt 
se situa al voltant del 2 per cent del parc d’habitatge existent a Catalunya i, per tant, 
lluny de la mitjana dels principals països de la Unió Europea. La qual cosa posa en 
relleu el dèficit acumulat d’habitatge amb preu assequible de què es disposa, que 
justifica la necessitat d’adoptar mesures de xoc immediates per fer-hi front que no 
admeten demora.

Pel que fa al comportament general del mercat de l’habitatge per efecte de la 
crisi econòmica, es constata la caiguda sobtada que va patir el crèdit hipotecari i, 
consegüentment, l’accés a l’habitatge en règim de propietat. Sense perjudici que el 
sanejament del sector financer permeti recuperar la concessió prudent de crèdits 
 hipotecaris per a la compra d’habitatges, és clar que l’accés a l’habitatge en règim 
de lloguer, o qualsevol altra forma de cessió de l’ús equivalent, adquireix més re-
llevància en una situació desfavorable, caracteritzada pels preus de lloguer elevats i 
creixents. En aquest sentit, s’aprecia la necessitat de dur a terme mesures immedia-
tes per moderar aquests preus a través de l’augment general de l’oferta d’aquest tipus 
d’habitatge i, en particular, en l’àmbit de l’habitatge de protecció pública.

En definitiva, la situació descrita planteja un seguit de reptes d’enorme comple-
xitat, que l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona ha destacat en els 
seus informes anuals i que corroboren els indicadors estadístics sobre l’habitatge 
públic, els preus de lloguer, o la promoció d’habitatge protegit, elaborats pels ser-
veis d’estudis de l’Administració de la Generalitat i altres institucions i organismes 
acadèmics i econòmics de prestigi, així com els estudis i els treballs d’elaboració del 
Pla territorial sectorial d’habitatge, en tramitació en aquest moment.

Aquest Pla territorial ha de ser el full de ruta que inspiri les polítiques d’habi-
tatge que s’engeguin els pròxims 15 anys a Catalunya, amb la finalitat de garantir 



BOPC 510
17 de gener de 2020

3.01.03. Decrets llei 14

el dret a l’habitatge a les noves generacions de joves i a les noves llars que es for-
min. Per això, proposa establir les bases per aconseguir tres objectius ambiciosos: 
incrementar fins al 15 per cent el parc d’habitatge social a 152 municipis de forta 
demanda residencial, on viu prop del 80 per cent de la població catalana; ajudar les 
persones i les famílies potencialment excloses del mercat de l’habitatge a accedir-hi 
en unes condicions assumibles; i que el 5 per cent dels habitatges principals de tot el 
país siguin destinats a lloguer social, per acostar Catalunya a les mitjanes de països 
europeus equivalents en població i potencial econòmic.

Aquest Decret llei afronta els reptes immediats, que no admeten demora, atenent 
la gravetat de la situació descrita. Ho fa mitjançant mesures de reforç urgents per 
millorar l’accés a l’habitatge, fonamentalment, mitjançant l’increment del parc d’ha-
bitatge protegit i de l’oferta general dels habitatges en règim de lloguer.

II
El Decret llei s’estructura en quinze articles repartits en dos capítols, sis dispo-

sicions addicionals, nou disposicions transitòries, una disposició derogatòria i set 
disposicions finals.

El capítol 1 es divideix en quatre seccions i engloba els articles 1 a 9. Fa refe-
rència a un seguit de mesures en matèria d’habitatge que requereixen la modificació 
d’algunes disposicions de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitat-
ge, del Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per 
a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, de 
la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió re-
sidencial, i de la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances 
dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de 
l’habitatge.

Amb les mesures urgents d’aquest capítol, s’emfatitza la directriu per al planeja-
ment urbanístic relativa a la qualificació en el medi urbà de sòl adequat i suficient 
per a l’ús d’habitatge destinat al domicili habitual de la població, es reforcen les 
eines destinades a la disminució dels habitatges buits, a la gestió de les situacions 
d’emergència social, a la qualificació d’habitatges amb protecció oficial i a la mode-
ració dels preus del lloguer dels habitatges lliures.

A la secció 1, relativa a les mesures davant la desocupació permanent d’habitat-
ges, es regula aquesta situació constitutiva d’un incompliment de la funció social de 
la propietat de l’habitatge. En aquest sentit, s’ajusten les definicions d’habitatge buit 
i les relatives als incompliments referits a la desocupació i a la manca de destinació 
dels habitatges a residència habitual i permanent de les persones usuàries. Aquests 
incompliments es consideren, alhora, un incompliment del deure de propietat de les 
edificacions de dedicar-les a usos compatibles amb l’ordenació territorial i urbanís-
tica a l’efecte d’aplicar, si escau, els mitjans d’execució forçosa regulats en la legis-
lació en matèria de sòl. Aquesta situació d’incompliment no resulta alterada malgrat 
que els habitatges es transmetin d’una propietat a una altra o hagin estat ocupats 
eventualment per persones sense títol habilitant. Així mateix, es reforcen les po-
testats de reacció administrativa mitjançant la regulació expressa de la possibilitat 
d’imposar multes coercitives davant la situació de desocupació permanent dels parcs 
immobiliaris de les persones jurídiques privades, la utilització de les quals per part 
dels ajuntaments ha estat qüestionada jurisdiccionalment en considerar insuficient 
la regulació establerta.

La situació de desocupació permanent dels habitatges s’amplia, per assimilació, 
a la dels edificis que romanen inacabats permanentment en la fase final de les obres 
de construcció.
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Es regulen les competències per declarar la utilització o la situació anòmala 
dels habitatges i per requerir les persones responsables perquè adoptin les mesures 
necessàries per corregir-les, així com per ordenar la seva execució forçosa en cas 
d’incompliment del requeriment i, si escau, per sancionar la utilització o la situació 
anòmala quan sigui constitutiva d’una infracció administrativa en la matèria.

Els drets de tanteig i retracte regulats al Decret llei 1/2015, de 24 de març, de 
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents  
de processos d’execució hipotecària, atribuïts a la Generalitat en els municipis inclo-
sos en àrees de demanda residencial forta i acreditada respecte de les transmissions 
dels habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant compen-
sació o pagament de deute amb garantia hipotecària, s’estenen a tots els municipis 
i es refereixen tant a la primera com a les posteriors transmissions que es duguin a 
terme durant la vigència del Decret llei 1/2015, la qual s’amplia, pel que fa a l’exer-
cici d’aquesta mesura, fins a 12 anys des de la seva entrada en vigor.

A la secció 2, relativa a les mesures per resoldre situacions d’emergència social, 
es defineix l’allotjament dotacional en substitució dels habitatges dotacionals pú-
blics. La definició és conseqüència de la modificació que el mateix Decret llei opera 
sobre el text refós de la Llei d’urbanisme per integrar el sistema urbanístic d’habi-
tatges dotacionals públics en el sistema urbanístic d’equipaments comunitaris. Es 
tracta d’obrir aquest tipus d’allotjament cap a una tipologia més diversa, més adap-
table a les necessitats de residència temporal de col·lectius diversos i, per tant, més 
funcional.

D’altra banda, s’amplien els supòsits en què els habitatges han de ser inscrits al 
Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, ja que es pre-
veu que s’hi incloguin també habitatges desocupats permanentment no procedents 
d’execucions hipotecàries o de dació en pagament propietat de persones jurídiques 
privades, que són les que majoritàriament han acumulat un gran patrimoni residen-
cial arran de la greu crisi financera que ha sacsejat l’economia en la darrera dèca-
da i que, injustificablement, mantenen ociós encara que una part significativa de la 
població tingui importants dificultats per accedir a un habitatge digne i adequat en 
unes condicions econòmiques raonables. Això comporta que també es puguin ex-
propiar aquests habitatges d’acord amb l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desem-
bre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial, en el qual s’introdueixen diversos canvis.

Entre els canvis introduïts a l’article 15 de la Llei 4/2016, cal destacar l’ampli-
ació de la facultat d’expropiar, que no només abasta l’ús temporal dels habitatges 
inscrits o susceptibles de ser-hi, sinó també el seu domini; així com la reducció del 
contingut del dret de propietat davant l’incompliment de l’obligació d’ocupar le-
galment i efectivament l’habitatge en un 50 per cent del seu valor, la diferència del 
qual correspon a l’Administració expropiant, d’acord amb la legislació sobre sòl i 
rehabilitació urbana, per tal com comporta l’incompliment del deure de propietat de 
les edificacions de dedicar-les a usos compatibles amb l’ordenació territorial i urba-
nística. D’altra banda, s’estableixen les entitats de dret públic i privat que poden ser 
beneficiàries de l’expropiació.

En relació amb l’allotjament de persones afectades per situacions d’emergència 
social, es regula l’adjudicació provisional d’allotjament als afectats, que es podrà fer 
en allotjaments dotacionals o, si l’Administració no en disposa, en habitatges ges-
tionats per les administracions públiques, i es preveuen altres possibilitats d’adju-
dicació provisional d’allotjament amb relació a situacions d’emergència social que 
es produeixin en habitatges ocupats sense títol habilitant amb anterioritat a la seva 
incorporació al parc gestionat per les administracions, sempre que es compleixin 
determinades condicions.

Pel que fa a les modificacions que afecten 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 
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energètica, s’estableix que les propostes de lloguer social obligatori, a més de comu-
nicar-les al municipi en què se situa l’habitatge, es comuniquin també a l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya. Per altra banda, s’estableix que les persones jurídiques 
passen a ser considerades grans tenidors d’habitatge quan tinguin més de 15 d’habi-
tatges, en lloc de la previsió actual de disposar de més de 1.250 metres quadrats de 
superfície habitable.

També es regula la renovació obligatòria dels contractes de lloguer social quan, 
finalitzada la seva durada màxima, els ocupants es trobin encara dins els paràmetres 
legals d’exclusió residencial.

D’altra banda, es fa extensiva l’obligació de fer una proposta de lloguer social 
abans d’interposar una demanda judicial amb relació a qualsevol acció executiva deri-
vada de la reclamació d’un deute hipotecari i altres demandes de desnonament per 
venciment de la durada màxima del títol que legitima l’ocupació o per la manca d’a-
quest títol en circumstàncies determinades. S’amplia la durada mínima dels contrac-
tes de lloguer social i es fa extensiva la definició de gran tenidor al fons de capital risc 
i de titulització d’actius i a les persones físiques que disposin de més de 15 habitatges. 
També es regulen les condicions econòmiques de la cessió obligatòria d’habitatges.

A la secció 3, relativa a les mesures per articular un nou model d’habitatge amb 
protecció oficial, se’n relliga la definició amb la d’habitatge de protecció pública de 
la legislació en matèria de sòl i d’urbanisme. Tant la qualificació d’habitatge amb 
protecció oficial com la qualificació urbanística d’habitatge de protecció pública 
que estableixi el planejament urbanístic han de concretar si es tracta d’una quali-
ficació genèrica o específica, segons l’accés a l’habitatge de les persones usuàries 
pugui ser en règim de propietat, d’arrendament o altre règim de cessió de l’ús sense 
 transmissió de la propietat, o exclusivament en règim d’arrendament. La qualificació 
urbanística del sòl d’habitatge de protecció pública, de caràcter genèric o específic, 
vincula en els mateixos termes la qualificació d’habitatge amb protecció oficial.

Així mateix, es relliga un dels pilars bàsics dels habitatges amb protecció oficial, 
com és la durada de la seva qualificació, amb la durada indefinida de les determi-
nacions del planejament urbanístic que qualifiquen sòl destinat a l’ús d’habitatge de 
protecció pública. Alhora, es reforça el caràcter excepcional de la reducció del sos-
tre qualificat amb aquesta destinació i la permanència d’aquests sòls en el patrimoni 
públic de sòl i d’habitatge quan formen part d’aquest patrimoni.

Pel que fa a la determinació dels preus de venda i rendes màxims dels habitatges 
amb protecció oficial, es configura un sistema desagregat del nivell d’ingressos dels 
possibles usuaris i, per tant, sense modalitats fonamentades en aquests. Per confi-
gurar aquest nou sistema, es parteix de la premissa que el nou model d’habitatges 
amb protecció oficial ha de satisfer les necessitats de la població més desafavorida 
econòmicament i, progressivament, de les classes mitjanes i que se n’ha de potenciar 
l’accés en règim d’arrendament amb ajuts públics per a la població més vulnerable 
econòmicament.

El preu de venda màxim d’un habitatge amb protecció oficial és el resultat d’apli-
car un factor de localització i un factor de característiques al preu de venda bàsic, 
representatiu del valor d’un habitatge de característiques estàndards en qualsevol 
punt del territori calculat a partir d’un valor mínim del sòl no transformat urbanís-
ticament a prop de nucli de població –que la mateixa llei estableix en 7,5 euros per 
metre quadrat de sòl i que és actualitzable mitjançant la llei d’acompanyament a la 
Llei de pressupostos de la Generalitat– i dels costos normals d’urbanització i d’edifi-
cació. El factor de característiques permet corregir el preu bàsic a la baixa o a l’alça  
en funció de l’eficiència energètica, aspecte que s’incorpora per potenciar la pro-
moció d’habitatges amb protecció oficial energèticament més eficients, i en funció 
de l’antiguitat i l’estat de conservació respecte dels habitatges usats. Tant el preu de 
venda bàsic com el factor de localització s’han d’establir periòdicament per ordre del 
conseller o consellera del departament competent en matèria d’habitatge.
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La renda màxima d’un habitatge amb protecció oficial és el resultat d’aplicar al 
seu preu de venda màxim una taxa anual de rendibilitat raonable. D’entrada, aques-
ta taxa es fixa en el 4,8 per cent sense perjudici que es pugui actualitzar, també, 
mitjançant la llei d’acompanyament a la Llei de pressupostos de la Generalitat. Els 
dèficits entre la renda màxima i la que podrien assumir raonablement els usuaris 
més desafavorits hauran de ser coberts mitjançant ajuts públics a la promoció que 
permetin reduir-la o mitjançant bonificacions a la renda en funció del seu nivell 
d’ingressos.

Els preus de venda i renda màxims s’han de determinar quan es qualifiqui l’ha-
bitatge amb protecció pública i cada vegada que es formalitzi un contracte de trans-
missió de la seva propietat o de cessió de l’ús, sense perjudici de l’actualització de la 
renda durant la vigència del contracte.

D’altra banda, s’introdueixen canvis que afecten la gestió del Registre de Sol·li-
citants d’Habitatges amb Protecció Oficial. Així, es disminueix de tres anys a un 
any el període per a la renovació de la inscripció, per tal de garantir que l’esmentat 
Registre respongui tan bé com es pugui a la realitat de la demanda d’habitatge de 
protecció pública a Catalunya, i reforçar així l’operativitat del Registre, aspecte ne-
cessari per fer possible el compliment de les finalitats preteses pel Decret llei.

Pel que fa a les adjudicacions d’habitatges amb protecció oficial de promoció 
privada, es regulen en funció de l’existència d’ajuts públics a la promoció, de la seva 
destinació al règim de lloguer o de la qualificació del sòl com a habitatge de protec-
ció pública. Sempre que hi concorrin les dues primeres circumstàncies, l’adjudicació 
s’ha de fer per ordre de preferència segons l’antiguitat més gran de la inscripció en 
el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial.

A la secció 4, relativa a les mesures per propiciar una moderació dels preus del 
lloguer dels habitatges lliures, es regula l’Índex de referència de preus al lloguer 
d’habitatges, entre les quals l’obligació d’incloure les dades de l’Índex en la publici-
tat i en les ofertes d’habitatges de lloguer i en els contractes que se signin, i es tipifi-
ca com a infracció administrativa l’incompliment d’aquestes obligacions. Mitjançant 
el Decret llei, es delimita la funció d’aquest Índex i la competència per elaborar-lo i 
es fixa, com a font de les dades que permeten obtenir-lo, el Registre de Fiances dels 
Contractes de Lloguer de Finques Urbanes, en el qual s’han de fer constar les dades 
que es consideren útils per exercir les polítiques públiques relatives als immobles en 
règim de lloguer i, en particular, per elaborar l’índex esmentat. L’Administració de 
la Generalitat ha de tenir en compte aquest Índex en el desenvolupament de les seves 
polítiques públiques i l’arrendadora d’un habitatge no pot rebre ajuts públics adreçats 
al foment del lloguer quan la renda sigui superior a l’Índex esmentat.

El capítol 2 del Decret llei comprèn els articles 10 a 15, que modifiquen el text 
refós de la Llei d’urbanisme amb relació a mesures diverses.

L’article 10 fa referència a les mesures per incrementar el patrimoni públic de sòl 
i d’habitatge amb destinació a habitatges de protecció pública i fer-ne més transpa-
rent la gestió. Es tracta de garantir les finalitats que l’Administració gestora ha de 
perseguir, entre les quals, la de fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habi-
tatge digne i adequat. En aquest sentit, s’estableixen les dades que s’han de fer cons-
tar en l’inventari d’aquest patrimoni separat i, per als municipis inclosos en àrees de 
demanda residencial forta i acreditada, s’estableix l’obligada inscripció de l’inventari  
en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya. Els béns no es poden alienar en  
el cas que no estiguin inventariats adequadament o, si escau, si l’inventari no està 
inscrit en el Registre esmentat.

Com a mesura per incrementar el patrimoni públic de sòl i d’habitatge, es re-
gulen les àrees destinades a aquest patrimoni per donar forma i contingut a un sol 
instrument jurídic, homogeni i eficaç, per a l’adquisició de terrenys per als patri-
monis públics de sòl i d’habitatge, tant a través de la seva expropiació forçosa com 
en exercici del dret de tanteig. Es fa una crida especial a la possibilitat d’incloure  
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en les àrees esmentades terrenys que tinguin la condició de solar per destinar-hi els 
habitatges que es puguin construir, o que ja hi siguin construïts, a l’ús d’habitatge 
de protecció pública, encara que el planejament no els reservi per a aquest ús espe-
cífic d’habitatge.

Amb la mateixa finalitat, s’estableix el dret legal de tanteig a favor de l’Admi-
nistració de la Generalitat respecte de les transmissions oneroses que afectin els 
sòls que el planejament urbanístic reserva a l’ús d’habitatge de protecció pública i, 
d’acord amb les possibilitats que ofereix la legislació estatal d’arrendaments urbans, 
les que afectin els habitatges arrendats que es transmetin conjuntament amb la res-
ta d’habitatges o locals que formin part del mateix immoble. Aquest dret legal de 
tanteig es reconeix també a l’Ajuntament de Barcelona respecte dels béns situats en 
el seu terme.

D’altra banda, es regula a bastament l’exercici dels drets de tanteig i retracte es-
mentats.

L’article 11 fa referència a les mesures per incrementar el parc d’allotjaments 
dotacionals. Amb aquesta finalitat, el sistema urbanístic d’habitatges dotacionals 
públics s’integra en els d’equipaments comunitaris per reforçar el seu caràcter 
eminentment assistencial en situacions de la vida de les persones que necessiten 
allotjament temporal.

Aquest canvi classificatori s’acompanya d’una modificació de la seva denomi-
nació per posar èmfasi en la perspectiva correcta que les necessitats temporals 
 d’habitació de les persones, segons quina sigui la seva situació, es poden satisfer 
mitjançant un habitatge d’ús independent o en allotjaments col·lectius, compartint 
espais habitables amb altres persones que no formen part de la mateixa unitat de 
convivència. Tenint en compte que aquests allotjaments han de jugar un paper fo-
namental en la solució de situacions d’emergència social, s’eliminen les limitacions 
quantitatives per establir aquest sistema en substitució total o parcial de la reserva 
d’equipaments públics, de manera que la concreció de l’ús d’allotjament dotacional 
sobre sòls qualificats d’equipament ha de venir avalada únicament, com qualsevol 
altre ús, per la justificació adequada de la seva necessitat preferent respecte a altres 
usos d’equipament.

El règim transitori establert en relació amb aquestes mesures permet la construc-
ció d’allotjaments dotacionals de titularitat pública en terrenys qualificats d’equipa-
ments comunitaris, sense necessitat d’adaptar prèviament el planejament urbanístic 
a les determinacions d’aquest Decret llei, quan el planejament esmentat no en con-
creti l’ús o com a ampliació d’equipaments existents d’acord amb les condicions 
d’integració a l’entorn que s’estableixin.

També es regula la possibilitat que els particulars puguin promoure un equi-
pament d’allotjament dotacional en els terrenys qualificats de sistema urbanístic 
d’equipaments comunitaris que el planejament urbanístic general determini, sempre 
que s’acrediti l’interès públic o social de l’allotjament dotacional mitjançant la con-
certació amb una Administració competent en matèria d’habitatge de determinades 
característiques de l’allotjament. Entre altres característiques concertades, les rela-
tives als col·lectius concrets a què es destina l’allotjament i al barem de preus que 
els usuaris han de satisfer com a màxim. Mentre el planejament urbanístic general 
no determini els àmbits en què es poden situar els equipaments d’allotjament dota-
cional d’iniciativa privada, els particulars poden promoure’ls mitjançant un pla es-
pecial urbanístic que justifiqui la idoneïtat de la proposta amb relació a les reserves 
de sòl disponibles al barri per a la implantació de nous equipaments comunitaris i a 
l’existència d’altres allotjaments dotacionals en el mateix àmbit.

L’article 12 fa referència a les mesures per incrementar el parc públic d’habitatges 
de protecció pública de lloguer. Es tracta d’ampliar en aquest cas la  disponibilitat de 
sòl per a la promoció d’habitatge de protecció pública. A aquest efecte, determina 
que la cessió obligatòria de sòl amb aprofitament urbanístic a l’Administració ur-



BOPC 510
17 de gener de 2020

3.01.03. Decrets llei 19 

banística actuant, en les actuacions amb reserva de terrenys destinats a habitatges 
de protecció pública, s’ha d’emplaçar sobre l’esmentada reserva amb obligació de 
l’Administració adjudicatària de construir-los en termini. En el cas que l’Adminis-
tració no disposi de recursos econòmics suficients per fer-ho, l’emplaçament del sòl 
de cessió ha de ser en part sobre la reserva esmentada per tal de construir els habi-
tatges amb els ingressos obtinguts per l’alienació de la part de cessió situada fora de 
la reserva o per la substitució d’aquesta part pel seu equivalent per sostre construït.

Així mateix, respecte dels sòls provinents de les esmentades cessions obligatò-
ries i gratuïtes, s’estableix l’obligació de mantenir, amb caràcter general, la titularitat 
pública dels sòls destinats a habitatge de protecció pública provinents de les esmen-
tades cessions per configurar un parc públic estable d’habitatges de protecció públi-
ca destinat al règim de lloguer.

L’article 13 fa referència a les mesures en matèria de reserves per a habitatge de 
protecció pública. Es tracta fonamentalment d’ajustar la redacció de diversos articles 
del text refós de la Llei d’urbanisme al nou model d’habitatges amb protecció oficial.

D’altra banda, es regula la possibilitat que la qualificació urbanística del sòl resi-
dencial amb destinació a habitatge de protecció pública pugui afectar una part dels 
edificis plurifamiliars, referint-la al supòsit d’edificis de nova construcció, al d’obres 
d’ampliació i de reforma generals, sempre que tinguin per finalitat allotjar majori-
tàriament nous residents.

En el cas de modificacions de planejament urbanístic en sòl urbà consolidat que 
no comportin increment de l’edificabilitat, la destinació parcial a habitatge de pro-
tecció pública no pot afectar els solars resultants d’un procediment de repartiment 
equitatiu de beneficis i càrregues si els terminis per edificar els solars resultants en-
cara no s’han esgotat. En aquests casos, s’estableix que el paràmetre urbanístic de la 
zona que regula la densitat de l’ús residencial només s’aplica a la part del sostre que 
no es destina a habitatge de protecció pública i que el nombre màxim d’habitatges de 
protecció pública és el resultat d’aplicar al sostre construït amb aquesta destinació la 
ràtio de 70 m2 per habitatge. Es tracta d’afavorir en aquests casos una oferta variada 
d’aquests nous habitatges.

L’article 14 fa referència a una mesura per incrementar el parc privat d’habitatges 
de lloguer. En aquest sentit, s’habilita el planejament urbanístic perquè, d’acord amb 
la memòria social i tenint en compte les línies d’actuació dels plans locals d’habi-
tatge, pugui reservar sòl per a un producte immobiliari destinat a l’ús d’habitatges 
per pisos, sense possibilitat de dividir-los horitzontalment, amb la finalitat que se’n 
cedeixi l’ús a terceres persones. En definitiva, es pretén que aquesta mesura serveixi 
per incrementar l’oferta privada d’habitatges en arrendament per contrarestar l’evo-
lució a l’alça de les rendes del lloguer.

Finalment, l’article 15 fa referència a una mesura per facilitar l’execució d’ac-
tuacions de rehabilitació edificatòria en el medi urbà. Es pretén encaixar adequa-
dament en la legislació urbanística les actuacions de rehabilitació edificatòria en el 
medi urbà a què fa referència la legislació estatal sobre sòl i rehabilitació urbana. 
La mesura pretén evitar la inseguretat jurídica actual en el desplegament d’aquestes 
actuacions tan necessàries per al manteniment del parc d’habitatges existent i per 
fixar-hi la població resident.

El Decret llei incorpora diverses disposicions addicionals, la primera de les quals 
per reforçar les mesures urgents en matèria de foment de la promoció d’habitatge 
amb protecció oficial de lloguer. En aquest sentit, els arrendadors d’habitatges prote-
gits promoguts amb ajuts públics veuen reforçades les garanties de cobrament de les 
rendes davant eventuals impagaments, mentre que en el cas dels llogaters d’aquest 
tipus d’habitatges, s’estableix la prioritat en l’accés a les prestacions al pagament del 
lloguer que convoca la Generalitat de Catalunya.
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La tercera estableix que el factor de localització aplicable per a la determinació 
dels preus de venda i rendes màxims dels habitatges amb protecció oficial sigui únic 
per a tot l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La quarta fixa un termini d’un any a partir de l’entrada en vigor del Decret llei 
perquè els municipis inclosos en les àrees de demanda residencial forta i acreditada 
inscriguin en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya l’inventari de béns 
i drets que integren el patrimoni públic de sòl i d’habitatge respectiu i el seu balanç 
de situació.

La cinquena regula l’obligació que tenen el departament competent en matè-
ria d’habitatge i els municipis de més 50.000 habitants, i de tots els compresos en 
l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de coordinar les seves actuacions en 
matèria d’habitatge mitjançant la subscripció d’un programa d’actuació concertada 
en el termini de dos anys des de l’entrada en vigor del Decret llei per detallar les lí-
nies d’actuació principals per fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat. A la 
resta de municipis inclosos en àrees de forta i acreditada demanda, la subscripció 
del programa és potestativa i, en tots els casos, ha de servir de base per mobilitzar  
els patrimonis públics de sòl i d’habitatges respectius, amb la prioritat de posar a 
disposició dels usuaris habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer. En 
l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els programes són l’instru-
ment idoni perquè aquesta entitat exerceixi les seves funcions de coordinació, i es 
reconeix que, en el municipi de Barcelona, la gestió conjunta amb la Generalitat en 
aquesta matèria es duu a terme mitjançant el Consorci d’Habitatge de Barcelona.

Les disposicions transitòries regulen les diverses situacions jurídiques produïdes 
o iniciades amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret llei. Pel que fa a la vi-
gència de la qualificació dels habitatges amb protecció oficial en els expedients en 
tramitació i l’aprovada definitivament abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret 
llei, cal destacar que s’estableix l’aplicació immediata de la nova regulació quan es 
tracti d’habitatges que formen part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, amb 
la finalitat de preservar una part important del parc d’habitatges amb preu intervin-
gut. D’altra banda, la disposició transitòria quarta estableix el règim jurídic aplica-
ble a la qualificació d’habitatges amb protecció oficial mentre no s’hagi aprovat el 
nou pla pel dret a l’habitatge, ni l’ordre que permeti determinar els preus de venda 
i rendes màxims.

La disposició derogatòria afecta explícitament diverses disposicions de la Llei 
del dret a l’habitatge, del Pla per al dret a l’habitatge i del Reglament de la Llei d’ur-
banisme que són incompatibles amb les determinacions d’aquest Decret llei.

Les disposicions finals comprenen determinades modificacions legislatives i ma-
naments de contingut normatiu, a més de l’entrada en vigor del Decret llei l’endemà 
de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les modificacions 
legislatives afecten la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, per 
fer una referència instrumental a la legislació urbanística en matèria de delimitació 
d’àrees subjectes als drets de tanteig i retracte i regular un règim especial de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona en matèria de conservació i rehabilitació en el medi 
urbà d’interès metropolità. També afecten la disposició transitòria primera de la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i l’article 12 de la Llei 12/2017, de 6 de 
juliol, de l’arquitectura, en un aspecte relacionat amb els equipaments d’allotjament 
dotacional de titularitat pública.

Entre els manaments, cal destacar el que fa referència a l’aprovació del Pla terri-
torial sectorial d’habitatge en el termini d’un any des de l’entrada en vigor del De-
cret llei. Aquest Pla ha de concretar, per als municipis inclosos en àrees de demanda 
residencial forta i acreditada amb dificultats especials d’accés a l’habitatge, els es-
tàndards de reserva mínima de sòl per a habitatges de protecció pública, superiors 
als que estableix la Llei d’urbanisme, que, com a mínim, han de ser del 50 per cent 
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del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació en sòl urbanit-
zable delimitat i del 40 per cent del sostre esmentat en sòl urbà no consolidat, llevat 
que, en aquest darrer cas, sigui necessari mantenir-lo en el 30 per cent per garantir 
la viabilitat econòmica de l’actuació. La meitat, com a mínim, d’aquestes reserves 
s’han de destinar al règim de lloguer.

Els altres manaments fan referència a l’inici immediat dels treballs d’elaboració 
de la disposició reglamentària que estableixi les condicions mínimes d’habitabilitat 
dels allotjaments dotacionals i altres formes d’habitatge compartit, i a l’aprovació de 
l’ordre que estableixi el preu de venda bàsic dels habitatges amb protecció oficial i 
el factor de localització assignat a cada municipi en el termini de sis mesos des de 
l’entrada en vigor del Decret llei.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, i d’acord 
amb el Govern,

Decreto: 

Capítol 1. Modificacions de la legislació en matèria d’habitatge

Article 1. Directriu per al planejament urbanístic en matèria d’habitatge
Es modifica l’apartat 1 de l’article 16 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 

dret a l’habitatge, que resta redactat de la manera següent: 
«1. El planejament urbanístic, en coherència amb les determinacions de la plani-

ficació i la programació en matèria d’habitatge, ha de qualificar en el medi urbà sòl 
adequat i suficient per a l’ús d’habitatge destinat al domicili habitual de la població 
resident.»

Secció 1. Mesures davant la desocupació permanent d’habitatges 

Article 2. Modificacions de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret 
a l’habitatge 
2.1 Es modifica la lletra d de l’article 3 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta 

redactada de la manera següent: 
«d) Habitatge buit: l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense  causa 

justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justifi-
cades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de depen-
dència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de 
població i el fet que la propietat o la possessió de l’habitatge sigui objecte d’un liti-
gi judicial pendent de resolució. L’ocupació sense títol legítim no impedeix que es 
pugui considerar buit un habitatge, llevat del cas que la persona propietària acrediti 
haver iniciat les accions judicials adequades per a la recuperació efectiva de la pos-
sessió abans de complir-se el termini per considerar l’habitatge buit.» 

2.2 Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei del dret a l’habi-
tatge, que resta redactada de la manera següent: 

«b) Romanguin desocupats de manera permanent i injustificada per un termini 
de més de dos anys. Ni l’ocupació d’aquests habitatges sense títol habilitant ni la 
transmissió de la seva titularitat no alteren la situació d’incompliment de la funció 
social de la propietat.»

2.3 Es modifica la lletra d de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei del dret a l’habi-
tatge, que resta redactada de la manera següent: 

«d) No es destini a residència habitual i permanent de persones, si és un habi-
tatge amb protecció oficial o un habitatge reservat per al planejament urbanístic a 
aquest tipus de residència.»

2.4 S’afegeix un apartat 2 bis a l’article 5 de la Llei del dret a l’habitatge, amb la 
redacció següent: 
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«2 bis. Els supòsits de les lletres b i d de l’apartat 2 suposen un incompliment del 
deure de propietat de les edificacions de dedicar-les a usos compatibles amb l’orde-
nació territorial i urbanística.»

2.5 S’afegeix un paràgraf, el segon, a l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei del dret 
a l’habitatge, amb la redacció següent: 

«Tanmateix, les administracions competents poden declarar l’incompliment de 
la funció social de la propietat dels habitatges quan, requerits els propietaris per-
què adoptin les mesures necessàries per complir amb la funció esmentada, aquests 
 incompleixin el requeriment en el termini que s’hi estableixi. La declaració de l’in-
compliment de la funció social pot comportar l’adopció de les mesures d’execució 
forçosa que la legislació en matèria d’habitatge estableix i, en els supòsits de l’apar-
tat 2 bis, les establertes en la legislació en matèria de sòl, incloent-hi l’expropiació 
forçosa en els casos establerts legalment.»

2.6 Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta 
redactat de la manera següent: 

«2. A més de les competències de promoció i gestió que els reconeix la legislació 
de règim local i les competències de control, inspecció, execució forçosa, sanció i 
altres que els reconeix aquesta Llei, els ens locals poden concertar polítiques prò-
pies d’habitatge amb l’Administració de la Generalitat, en el marc dels instruments 
locals i supralocals de planificació que estableixen aquesta Llei i la legislació urba-
nística, i poden demanar la creació de consorcis o oficines locals d’habitatge per a 
la gestió conjunta de funcions i serveis vinculats a l’habitatge.»

2.7 Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 41 de la Llei del dret a l’habi-
tatge, que resta redactada de la manera següent: 

«a) La desocupació permanent i injustificada a què fa referència l’article 5.2.b. 
S’assimila a aquesta utilització anòmala la dels edificis inacabats amb destinació 
final a habitatge, amb més del vuitanta per cent de les obres de construcció execu-
tades, després que hagin transcorregut més de dos anys des del finiment del termini 
màxim per acabar-los.»

2.8 Es modifica l’apartat 3 de l’article 41 de la Llei del dret a l’habitatge, que res-
ta redactat de la manera següent: 

«3. El departament competent en matèria d’habitatge i els municipis són com-
petents per: 

«a) Instruir els procediments per comprovar si un habitatge o un edifici d’habi-
tatges s’utilitzen d’una manera anòmala o estan en una situació anòmala i, amb l’au-
diència prèvia de les persones interessades, declarar la utilització o situació anòmala 
i requerir la persona responsable perquè adopti les mesures necessàries per corregir 
aquesta utilització o situació en el termini que s’estableixi. En el requeriment s’ha 
d’advertir la persona responsable de les possibles mesures a adoptar davant l’incom-
pliment, entre elles, la imposició de les multes coercitives previstes en aquesta Llei.

«b) Ordenar l’execució forçosa de les mesures necessàries per corregir la utilit-
zació o situació anòmala i determinar el mitjà d’execució.

«c) Sancionar la persona responsable quan la utilització o la situació anòmales 
siguin constitutives d’una infracció en matèria d’habitatge d’acord amb aquesta Llei.

«Els procediments esmentats caduquen, un cop transcorregut el termini mà-
xim de sis mesos per dictar la resolució, si aquesta no ha estat dictada i notificada. 
Aquest termini resta interromput en els supòsits a què es refereix la legislació de 
procediment administratiu comú, i per tot el temps que calgui per fer les notifica-
cions mitjançant edictes, si escau.

«Llevat que un municipi manifesti la seva voluntat d’exercir, amb caràcter ge-
neral i preferent les competències esmentades, l’exercici de la competència per part 
de les administracions esmentades es concreta i coordina de manera concertada.»

2.9 Es modifica l’apartat 1 de l’article 42 de la Llei del dret a l’habitatge, que res-
ta redactat de la manera següent: 



BOPC 510
17 de gener de 2020

3.01.03. Decrets llei 23 

«1. La Generalitat, en coordinació, si s’escau, amb les administracions locals, han 
d’impulsar polítiques de foment per potenciar la incorporació al mercat, preferent-
ment de lloguer, dels habitatges buits o permanentment desocupats. Amb aquesta 
finalitat, han de vetllar per evitar situacions de desocupació permanent d’habitatges 
i han d’aprovar els programes d’inspecció corresponents.»

2.10 S’afegeixen tres nous apartats, el 6, el 7 i el 8, a l’article 42 de la Llei del dret 
a l’habitatge, amb la redacció següent: 

«6. Tanmateix, en el cas d’habitatges titularitat de persones jurídiques privades, 
quan l’administració requereixi la persona responsable perquè adopti les mesures ne-
cessàries per ocupar legalment i efectivament un o diversos habitatges perquè cons-
titueixin la residència de persones, ha d’advertir-li en la mateixa resolució que, si  
l’habitatge no s’ocupa legalment i efectivament en el termini que estableixi, es podrà 
exigir l’execució forçosa de les mesures requerides mitjançant la imposició d’una 
multa coercitiva de mil euros per cada habitatge per lapses de temps d’un mes men-
tre romanguin desocupats, amb un import màxim total del 50 per cent del preu 
estimat de l’habitatge. En la situació assimilada relativa als edificis d’habitatges in-
acabats, el requeriment esmentat ha d’incloure les mesures necessàries per acabar 
prèviament les obres d’edificació.

«7. En els supòsits establerts legalment, l’advertiment a què fa referència l’apar-
tat 6 ha d’incloure la possibilitat de declarar l’incompliment de la funció social de la 
propietat a l’efecte d’iniciar el procediment per a la seva expropiació forçosa.

«8. En el cas de transmissió de l’habitatge, el nou propietari se subroga en la po-
sició de l’anterior a l’efecte d’assumir les conseqüències de l’incompliment de la fun-
ció social de la propietat, amb independència de quan es va iniciar la desocupació.»

2.11 Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 113 de la Llei del dret a l’habi-
tatge, que resten redactats de la manera següent: 

«1. L’Administració que requereixi la persona obligada perquè dugui a terme o 
deixi de fer una acció d’acord amb aquesta Llei, en cas d’incompliment del requeri-
ment en el termini que s’estableixi, pot imposar multes coercitives per a la seva 
execució forçosa, reiterades per lapses de temps que siguin suficients per complir 
el que hagi ordenat. La multa coercitiva és independent i compatible amb la sanció 
que correspongui per la infracció administrativa en matèria d’habitatge que s’hagi 
pogut cometre.

«2. L’import màxim total de les multes coercitives relacionades amb l’execució 
forçosa d’obres no pot superar el 50 per cent del cost estimat per executar-les. En 
altres supòsits, l’import esmentat no pot superar el 50 per cent de la multa sanciona-
dora establerta per al tipus d’infracció comesa, sense perjudici del supòsit a què fa 
referència l’article 42.6.»

2.12 Es modifica la lletra h de l’apartat 1 de l’article 123 de la Llei del dret a l’ha-
bitatge, que resta redactada de la manera següent: 

«h) Incomplir un requeriment perquè s’ocupi legalment i efectivament un habi-
tatge perquè constitueixi la residència de persones.»

Article 3. Modificacions del Decret llei 1/2015, de 24 de març, de 
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària 
3.1 Es modifica l’apartat 1 de l’article 2 del Decret llei de mesures extraordinà-

ries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execu-
ció hipotecària, que resta redactat de la manera següent: 

«1. La transmissió dels habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària 
o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària que hagin 
estat adquirits després de l’entrada en vigor de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge, està subjecta al dret de tanteig i retracte de la Administració 
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de la Generalitat. Aquest dret d’adquisició preferent afecta la primera i posteriors 
transmissions dels habitatges durant la vigència d’aquest Decret llei.»

3.2 S’afegeix una nova lletra, la g, a l’apartat 2 de l’article 2 del Decret llei de 
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents  
de processos d’execució hipotecària, amb la redacció següent: 

«g) El termini per formalitzar l’adquisició dels habitatges és de tres mesos a 
comptar de la notificació al titular transmissor de la resolució d’exercici del dret de 
tanteig o del retracte.»

3.3 Es modifica el primer paràgraf de la disposició final primera del Decret llei  
de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de  
processos d’execució hipotecària, que resta redactat de la manera següent: 

«Les mesures d’intervenció previstes en els articles 2 i 4 s’estableixen amb ca-
ràcter temporal i es limita el seu exercici als 12 anys següents a l’entrada en vigor 
d’aquest Decret llei.»

Secció 2. Mesures per resoldre situacions d’emergència social

Article 4. Modificacions de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret 
a l’habitatge 
4.1 Es modifica la lletra j de l’article 3 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta 

redactada de la manera següent: 
«j) Allotjament dotacional: l’allotjament que, d’acord amb la legislació urba-

nística, es destina a satisfer les necessitats temporals d’habitació de les persones, 
en règim d’ús compartit de tots o una part dels elements de l’allotjament amb al-
tres usuaris, o en règim d’ús privatiu d’un habitatge complet, per raó de dificultats 
d’emancipació, de requeriments d’acolliment o assistència sanitària o social, de  feina 
o estudi, o d’afectació per una actuació urbanística. En aquest sentit, requereixen as-
sistència residencial, entre altres, les persones joves, la gent gran, les persones amb 
discapacitat, les dones víctimes de la violència de gènere, els immigrants, les per-
sones separades o divorciades que hagin perdut el dret a l’ús de l’habitatge compar-
tit, les persones pendents de reallotjament per operacions públiques de substitució 
d’habitatges o per actuacions d’execució del planejament urbanístic o els  sense llar. 
La superfície d’aquests allotjaments és determinada per les necessitats que s’han 
de satisfer. Poden ser considerats allotjaments dotacionals els destinats a estades de 
curta durada de persones amb necessitat d’acompanyament per assegurar-ne la in-
serció social, amb tipologies i dissenys que en permetin l’ús compartit per persones 
sense llaços familiars.»

4.2 Es modifica la lletra f de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei del dret a l’habi-
tatge, que resta redactada de la manera següent: 

«f) S’incompleixi l’obligació d’oferir una proposta de lloguer social abans d’in-
terposar una demanda judicial en els termes que estableix 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.»

4.3 Es deroga la lletra g de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei del dret a l’habi-
tatge.

4.4 Es modifica l’article 18 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Article 18. Els equipaments comunitaris d’allotjament dotacional
«1. Els municipis que estan obligats segons la legislació urbanística a fer reserves 

per a la construcció d’habitatges de protecció pública també han d’efectuar-ne per al 
sistema urbanístic d’equipaments comunitaris d’allotjament dotacional de titularitat 
pública que estableix la dita legislació, d’acord amb la memòria social.

«2. Tant els ajuntaments com l’Administració de la Generalitat, mitjançant l’Ins-
titut Català del Sòl, poden ser titulars de sòls qualificats com a sistema d’equipa-
ments comunitaris d’allotjament dotacional.
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«3. En aplicació de la legislació urbanística, els ajuntaments poden obtenir sòl de 
titularitat privada destinat al sistema d’equipaments comunitaris d’allotjament do-
tacional de titularitat pública per cessió obligatòria i gratuïta, per expropiació o per 
cessió onerosa acordada amb el propietari o propietària. En aquest darrer cas, com 
a contraprestació de la cessió, s’ha de constituir un dret de superfície o de concessió 
administrativa a favor del cedent per construir i explotar els equipaments comuni-
taris d’allotjament dotacional. L’Administració de la Generalitat pot adquirir, per 
expropiació forçosa i en execució del planejament urbanístic, sòls amb destinació 
al sistema d’equipaments comunitaris d’allotjament dotacional de titularitat públi-
ca, els quals queden incorporats directament al patrimoni propi de l’Institut Català 
del Sòl.

«4. L’Institut Català del Sòl pot adquirir béns a títol onerós i pot rebre terrenys per 
cessió gratuïta directament d’altres administracions públiques per al seu patrimoni 
propi, els quals s’han de destinar al sistema d’equipaments comunitaris d’allotjament 
dotacional per construir i explotar allotjaments dotacionals de titularitat pública.

«5. Els equipaments comunitaris d’allotjament dotacional es poden promoure en 
règim de lloguer, sotmesos al règim jurídic dels habitatges amb protecció oficial, i 
es poden acollir a les mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria 
d’habitatge.

«6. L’Administració o l’ens públic titular del sòl pot construir i gestionar direc-
tament els allotjaments dotacionals públics o pot atorgar un dret de superfície o una 
concessió administrativa a tercers perquè els construeixin i gestionin.»

4.5 Es modifiquen les lletres i i j de l’apartat 2 de l’article 124 de la Llei del dret 
a l’habitatge, que resten redactades de la manera següent: 

«i) No formular la proposta obligatòria de lloguer social en els supòsits en què ho 
requereix la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.»

«j) Incomplir en la formulació de la proposta obligatòria de lloguer social els re-
quisits que estableix la definició del lloguer social de l’article 5.7 i de l’apartat 2 de 
la disposició addicional primera de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures ur-
gents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.»

4.6 Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 
del dret a l’habitatge, que resta redactat de la manera següent: 

«1. Es crea el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol ha-
bilitant, amb caràcter administratiu, que depèn de l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya, en el qual han de ser objecte d’inscripció els habitatges que s’indiquin per 
reglament i en tot cas els habitatges següents: 

«a) Els adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant compensació 
o pagament de deute amb garantia hipotecària que no estiguin ocupats per persones 
amb títol habilitant.

«b) Els de titularitat de persones jurídiques privades que, d’acord amb aquesta 
Llei, es trobin en situació d’utilització anòmala per la seva desocupació permanent 
o en situació d’utilització assimilada d’acord amb l’article 41.1.a.

«La inscripció s’ha de dur a terme en la forma i els terminis que determini el re-
glament que reguli el funcionament del Registre.»

Article 5. Modificació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica
5.1 Es modifica l’apartat 4 de l’article 5 de la Llei de mesures urgents per a afron-

tar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que resta redactat 
de la manera següent: 

«4. La realització de l’oferta obligatòria de lloguer social a què fan referència els 
apartats 1 i 2 s’ha de comunicar, en un termini de tres dies hàbils des de la seva rea-
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lització, a l’ajuntament del municipi en què es troba situat l’habitatge i a l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya.»

5.2 Es deroga la lletra c de l’apartat 7 de l’article 5 de la Llei de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

5.3 Es deroga l’apartat 8 de l’article 5 de la Llei de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

5.4 Es modifica la lletra b de l’apartat 9 de l’article 5 de la Llei de mesures ur-
gents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, 
que resta redactada de la manera següent: 

«b) Les persones jurídiques que, per si soles o per mitjà d’un grup d’empreses, 
siguin titulars de més de 15 habitatges, amb les excepcions següents: 

«1r. Els promotors socials a què fan referència les lletres a i b de l’article 51.2 de 
la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

«2n. Les persones que tinguin més d’un 15 per cent de la superfície habitable de 
la propietat qualificat com a habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer.»

5.5 S’afegeix una lletra c a l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la 
redacció següent: 

«c) Que el propietari hagi incomplert el requeriment relatiu a l’obligació que l’ha-
bitatge sigui ocupat legalment per constituir la residència de les persones, en què 
s’advertia que, si no n’acreditava l’ocupació en un termini màxim d’un mes, es po-
dria declarar l’incompliment de la funció social de l’habitatge a l’efecte d’iniciar el 
procediment per a la seva cessió obligatòria en els termes que regula aquest article.»

5.6 S’afegeix un nou article, el 10, a la Llei de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la redacció se-
güent: 

«Article 10. Renovació dels contractes de lloguer social obligatori
«En els casos de lloguer social que arribin a la fi del termini contractual marcat, 

les persones o unitats familiars afectades tenen dret a la formalització, per una única 
vegada, d’un nou contracte segons les condicions que estableix la llei, sempre que se 
segueixin trobant dins dels paràmetres d’exclusió residencial establerts a l’article 5.7 
i així sigui acreditat pels mateixos afectats. A aquest efecte, el titular de l’habitatge 
ha de requerir els afectats perquè presentin la documentació que ho corrobori amb 
una antelació de quatre mesos abans de la data d’expiració del contracte.»

5.7 S’afegeix una disposició addicional, la primera, a la Llei de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la 
redacció següent: 

«Primera. Oferiment de proposta de lloguer social
«1. L’obligació a què fa referència l’article 5.2, d’oferir una proposta de lloguer 

social abans d’interposar determinades demandes judicials, es fa extensiva en els 
mateixos termes a qualsevol acció executiva derivada de la reclamació d’un deute 
hipotecari i a les demandes de desnonament següents: 

«a) Per venciment de la durada del títol jurídic que habilita l’ocupació de l’habi-
tatge. La proposta de lloguer social és exigible durant un període de tres anys comp-
tadors a partir de l’entrada en vigor del Decret llei de 23 de desembre de 2019, de 
mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.

«b) Per manca de títol jurídic que habiliti l’ocupació, quan el demandant tingui la 
condició de gran tenidor d’acord amb la lletra a de l’apartat 9 de l’article 5 i amb la lletra 
a de l’apartat 3 d’aquesta disposició, sempre que concorrin les circumstàncies següents: 

«1r. Que l’habitatge es trobi en la situació d’utilització anòmala a què fa referèn-
cia l’article 41.1.a de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

«2n. Que els ocupants acreditin per qualsevol mitjà admès en dret que l’ocupa-
ció sense títol es va iniciar, com a mínim, sis mesos abans de l’entrada en vigor del 
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Decret llei de 23 de desembre de 2019, de mesures urgents per millorar l’accés a 
l’habitatge.

«3r. Que els ocupants no hagin rebutjat cap opció de reallotjament social en els 
darrers dos anys oferta per qualsevol administració pública o d’acord amb l’article 5.2.

«4t Que els serveis municipals emetin informe favorable sobre el compliment, 
per part dels ocupants, dels paràmetres de risc d’exclusió residencial i sobre l’arrela-
ment i la convivència en l’entorn veïnal.

«2. La durada mínima dels contractes de lloguer social a subscriure d’acord amb 
el que estableix aquesta Llei ha de ser, com a mínim, igual a la prevista a la legisla-
ció d’arrendaments urbans i, en qualsevol cas, no pot ser inferior a cinc anys, en cas 
que el titular de l’habitatge sigui una persona física, i a set anys si ho és una persona 
jurídica.

«3. La definició de gran tenidor a què fa referència l’article 5.9 es fa extensiva en 
els mateixos termes a: 

«a) Els fons de capital risc i de titulització d’actius.
«b) Les persones físiques que disposin de la titularitat de més de 15 habitatges, 

amb les mateixes excepcions que per a les persones jurídiques preveu la lletra b de 
l’article 5.9.»

5.8 S’afegeix una disposició addicional, la segona, a la Llei de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la 
redacció següent: 

«Disposició addicional segona. Condicions econòmiques de la cessió obligatòria 
d’habitatges

«A l’efecte de l’apartat 3 de l’article 7, les condicions econòmiques de la cessió 
de l’habitatge a l’Administració es corresponen amb les que les parts acordin atenent 
els criteris de lloguer social de l’article 5.7. Si no hi ha acord, la compensació eco-
nòmica es correspon amb el 40 per cent de la renda màxima que pertocaria a l’habi-
tatge si tingués la qualificació de protecció oficial, tenint en compte que, mentre no 
es dicti l’ordre a què fa referència l’apartat 5 de l’article 83 bis de la Llei 18/2007, de 
28 de setembre, del dret a l’habitatge, la renda esmentada és la que li pertocaria si la 
qualificació fos de règim especial.»

Article 6. Modificació de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures 
de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial
6.1 Es deroga la lletra j de l’article 4 de la Llei de mesures de protecció del dret 

a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.
6.2 Es modifica el títol de l’article 15 de la Llei de mesures de protecció del dret 

a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 15. Expropiació forçosa d’habitatges»
6.3 Es modifiquen els apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de l’article 15 de la Llei de mesures 

de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que 
resten redactats de la manera següent: 

«1. Es pot aplicar l’expropiació forçosa per causa d’interès social a l’efecte de do-
tar les administracions competents en la matèria d’un parc social d’habitatges asse-
quibles de lloguer per atendre amb caràcter preferent les necessitats d’habitatge de 
les persones que es troben en situació d’exclusió residencial o que estan en risc de  
trobar-s’hi. Amb aquesta finalitat, és causa d’interès social l’incompliment de la fun-
ció social de la propietat, relativa a l’ocupació legal i efectiva de l’habitatge perquè 
constitueixi la residència de les persones. Quan l’expropiació forçosa sigui només 
de l’ús de l’habitatge, la seva durada ha de ser per un període de deu anys com a 
màxim.»
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«2. Per aplicar l’expropiació forçosa per incompliment de la funció social de la 
propietat a què fa referència l’apartat 1, cal la concurrència dels requisits següents: 

«a) Que els immobles estiguin situats en les àrees indicades per l’article 12.5 de 
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, o en els municipis que el 
Govern declari per decret atenent les necessitats d’habitatge i el parc d’habitatges 
disponibles. Per determinar aquests municipis, s’ha de donar audiència a les entitats 
locals afectades i tenir en compte la participació del Consell de Governs Locals o de 
les organitzacions associatives dels ens locals més representatives.

«b) Que els habitatges estiguin inscrits en el Registre d’habitatges buits i habi-
tatges ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles d’estar-hi inscrits, o perta-
nyin a persones jurídiques que els hagin adquirit d’un titular d’habitatges inscrits en 
el Registre en primera o ulteriors transmissions, encara que el titular actual sigui un 
fons de titulització d’actius o l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la transmissió 
d’accions o participacions de societats mercantils.

«3. En el supòsit a què fa referència l’apartat 1, són administracions expropiants 
els municipis i el departament competent en matèria d’habitatge. Poden ser-ne be-
neficiàries les entitats de dret públic que gestionin el parc social d’habitatges i les 
entitats privades sense ànim de lucre que, d’acord amb la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge, gestionin habitatges d’inserció o tinguin la condi-
ció de promotor social d’habitatges. Les administracions expropiants o, si escau, les 
beneficiàries resten obligades a complir la funció social dels habitatges adquirits en 
el termini d’un mes a partir del moment en què estiguin en condicions d’ús efectiu 
i adequat.

«4. És requisit per iniciar el procediment d’expropiació a què fa referència l’apar-
tat 2 requerir prèviament la persona titular de l’habitatge afectat perquè complei-
xi amb l’obligació que sigui ocupat legalment per constituir la residència de les 
 persones, amb l’advertiment que, si no n’acredita l’ocupació en un termini màxim 
d’un mes, es podrà declarar l’incompliment de la funció social de l’habitatge a 
l’efecte d’iniciar el procediment per a la seva expropiació i que, de conformitat amb 
l’article 49.3 del text refós de la Llei del sòl i de rehabilitació urbana, el contingut 
del dret de propietat es reduirà en un 50 per cent del seu valor, la diferència del qual 
correspon a l’Administració expropiant. L’Administració i la persona titular de l’ha-
bitatge poden convenir l’adquisició de l’habitatge o del seu ús temporal lliurement i 
per acord mutu per destinar-lo al lloguer social en el termini de tres mesos, supòsit 
en el qual conclou el procediment d’expropiació que s’hagués iniciat i la cessió es-
devé amistosa.»

«5. Atenent la necessitat urgent que calgui satisfer, la resolució d’inici de l’expe-
dient d’expropiació forçosa porta implícita la declaració d’ocupació urgent, als efec-
tes del que estableix l’article 52 de la Llei sobre expropiació forçosa.

«6. Per determinar el preu just mitjançant l’acord de les parts, s’han de tenir en 
compte els criteris de lloguer social establerts per l’article 5.7 de la Llei 24/2015. 
Si no hi ha acord, el preu just ha de ser fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya 
d’acord amb la seva normativa reguladora. En la determinació del preu just s’ha de 
tenir en compte el cost de l’adequació de l’habitatge per conservar-lo en les condi-
cions exigibles, d’acord amb l’article 30 de la Llei 18/2007.» 

6.4 Es modifica l’apartat 8 de l’article 15 de la Llei de mesures de protecció del 
dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que resta redactat de 
la manera següent: 

«8. El termini a què fa referència l’apartat 1 en cas d’expropiació temporal de 
l’ús compta a partir de l’ocupació efectiva de l’habitatge, una vegada aquest s’ha 
adequat.»

6.5 Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de l’article 16 de la Llei de mesures de 
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que res-
ta redactada de la manera següent: 
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«b) L’execució hipotecària o d’altre tipus derivada de la reclamació d’un deute 
hipotecari i el desnonament per impagament de les rendes de lloguer.»

6.6 Es modifica l’apartat 3 de l’article 16 de la Llei de mesures de protecció del 
dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que resta redactat de 
la manera següent: 

«3. Estan obligats, com a última mesura, a oferir als ocupants que es trobin en les 
condicions a què fa referència l’apartat 1 el reallotjament en un habitatge de la seva 
titularitat, en règim de lloguer i per un termini igual a la durada mínima prevista a la 
legislació d’arrendaments urbans en funció del tipus d’arrendador, els adquirents dels 
habitatges i els instants dels processos judicials d’execució hipotecària o d’altre tipus 
derivada de la reclamació d’un deute hipotecari, o de desnonament per impagament 
de rendes de lloguer a què fan referència les lletres a i b que, alhora, siguin, d’acord 
amb la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, grans tenidors titulars d’habitatges 
inscrits en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, 
o susceptibles de ser-hi inscrits, o persones jurídiques titulars d’habitatges que ha-
gin adquirit d’un titular d’habitatges inscrits en el Registre en primera o ulteriors 
transmissions, encara que el titular actual sigui un fons de titulització d’actius o que 
l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la transmissió d’accions o participacions de 
societats mercantils.»

6.7 Es modifica l’apartat 6 de l’article 16 de la Llei de mesures de protecció del 
dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que resta redactat de 
la manera següent: 

«6. La vigència de les mesures establertes per aquest article s’estableix amb un 
caràcter temporal màxim de cinc anys a partir de l’endemà de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, sens perjudici de la durada dels contractes de lloguer concertats a 
l’empara d’aquest article.»

6.8 S’afegeix una nova disposició addicional, la tretzena, a la Llei de mesures de 
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, amb la 
redacció següent: 

«Disposició addicional tretzena. Allotjament provisional en situacions d’emer-
gència social en matèria d’habitatge

«1. En situacions d’emergència social de les persones en risc d’exclusió residen-
cial d’acord amb la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, l’allotjament d’aques-
tes persones s’efectua, amb caràcter provisional, en un allotjament dotacional que 
formi part del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris o, si no n’hi ha, en al-
tres allotjaments gestionats per les administracions competents en les mateixes con-
dicions de temporalitat regulades per als allotjaments dotacionals.

«2. Les resolucions sobre l’adjudicació d’allotjament provisional a què fa refe-
rència l’apartat 1, a proposta de les meses de valoració de situacions d’emergència 
social i econòmica, han de tenir en compte: 

«a) Les situacions de convivència veïnal pacífica. A aquest efecte, s’han de va-
lorar els informes emesos pels òrgans competents dels ajuntaments corresponents o 
dels cossos policials i, si escau, les al·legacions fetes per les comunitats de propie-
taris interessades.

«b) La disponibilitat, per part de les persones afectades, d’altre habitatge o im-
moble per qualsevol títol que n’habiliti l’ocupació.

«3. En situacions d’emergència social de les persones ocupants sense títol habi-
litat d’habitatges adquirits o gestionats per les administracions competents, l’allot-
jament d’aquestes persones es pot efectuar en les mateixes condicions a què fan re-
ferència els apartats 1 i 2. Tanmateix, en el cas d’ocupacions anteriors a l’adquisició 
o gestió de l’habitatge per part de l’Administració, es pot considerar la possibilitat 
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d’atendre provisionalment la necessitat d’allotjament en el mateix habitatge ocupat 
si es compleixen les condicions següents: 

«a) Que la unitat familiar ocupant tingui resolució favorable de la mesa de valo-
ració de situacions d’emergència social i econòmica.

«b) Que no s’hagi iniciat el procediment per a l’adjudicació definitiva dels habi-
tatges ocupats.

«c) Que la seva ocupació sigui, com a mínim, sis mesos anterior a la data d’ad-
quisició dels habitatges o d’inici de la seva gestió per part de l’Administració. Aques-
ta circumstància s’ha d’acreditar per qualsevol mitjà admès en dret.

«d) Que no hagin renunciat a l’adjudicació d’un habitatge d’emergència social els 
darrers dos anys.

«4. La situació d’allotjament provisional de conformitat amb aquest article no 
dona a les persones adjudicatàries preferència per si mateixa en el procediment d’ad-
judicació definitiva d’habitatge del parc públic o gestionat per les administracions 
públiques.

«5. Per tal de fer efectives les resolucions d’adjudicació definitiva dels habitat-
ges de les administracions públiques o gestionats per aquestes que tinguin ocupants 
sense títol habilitant, es poden utilitzar els mecanismes d’execució forçosa dels actes 
administratius o altres mecanismes legals que permetin l’ocupació de l’habitatge per 
part de les persones adjudicatàries.»

6.9  Es deroguen els apartats 2 a 5 de la disposició final quarta de la Llei de me-
sures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

Secció 3. Mesures per articular un nou model d’habitatge amb protecció 
oficial

Article 7. Modificacions de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret 
a l’habitatge 
7.1. S’afegeix un nou apartat, el 2 bis, a l’article 8 de la Llei del dret a l’habitatge, 

amb la redacció següent: 
«2 bis. En el marc de les competències de promoció i gestió de l’habitatge de 

protecció pública a què fa referència l’apartat 2, els ens locals exerceixen les fun-
cions següents: 

«a) L’encàrrec dels projectes d’edificació sobre sòls de titularitat municipal o so-
bre els que tingui disponibilitat per a la construcció d’habitatges de protecció públi-
ca, la licitació i l’execució de les obres.

«b) La definició dels criteris i procediments d’adjudicació dels habitatges pro-
moguts pels ens locals i la selecció de les persones adjudicatàries dels habitatges.

«c) La gestió dels habitatges promoguts pels ens locals en règim de lloguer i el 
seu manteniment.

«d) L’execució dels programes i línies d’actuació que defineix aquest Llei o els 
plans d’habitatge, amb la finalitat d’incrementar el parc d’habitatges de titularitat o 
gestió municipal.»

7.2 Es modifica l’apartat 1 de l’article 17 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta 
redactat de la manera següent: 

«1. El planejament urbanístic, mitjançant l’establiment de la qualificació urba-
nística d’habitatge de protecció pública i la determinació dels percentatges de sostre 
que els sectors de planejament derivat han de reservar per aquesta destinació, vin-
culen el sòl al règim de protecció oficial que aquesta Llei estableix, de conformitat 
amb la legislació urbanística, el planejament territorial i la memòria social. La qua-
lificació urbanística del sòl d’habitatge de protecció pública, de caràcter genèric o 
específic, que estableixi el planejament urbanístic vincula en els mateixos termes la 
qualificació d’habitatge amb protecció oficial.» 
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7.3 Es modifiquen els apartats 5 i 6 de l’article 17 de la Llei del dret a l’habitatge, 
que resten redactats de la manera següent: 

«5. El planejament urbanístic general de nova implantació, sens perjudici del 
compliment dels estàndards de reserva mínima destinada a habitatges de protecció 
pública que estableix la legislació urbanística, ha de garantir i justificar que no es 
redueix en el conjunt del pla el total de sostre qualificat d’habitatge de protecció pú-
blica pel planejament anterior, llevat que es justifiqui adequadament a la memòria 
social que s’han produït canvis estructurals en la demanda d’habitatge que permetin 
reconsiderar les qualificacions amb aquesta destinació i, en els municipis inclosos 
en una àrea de demanda residencial forta i acreditada, que es compleix l’objectiu 
de solidaritat urbana. Aquesta darrera possibilitat té caràcter excepcional i sempre 
s’ha de respectar la durada de la subjecció al règim jurídic de protecció establerta en  
la qualificació dels habitatges amb protecció oficial que hi estiguin edificats.

«6. Les modificacions puntuals del planejament urbanístic general que afectin  
la qualificació urbanística del sòl d’habitatge de protecció pública i que comportin la  
reducció del sostre amb aquesta destinació tenen caràcter excepcional i s’han de jus-
tificar adequadament, sigui per la necessitat de creació de sistemes urbanístics de 
titularitat pública, sigui pels canvis estructurals produïts en la demanda d’habitatge. 
En aquest darrer cas, si es tracta d’un municipi inclòs en una àrea de demanda resi-
dencial forta i acreditada, s’ha de justificar que es compleix l’objectiu de solidaritat 
urbana. En tot cas, aquestes modificacions han de respectar la durada de la subjec-
ció al règim jurídic de protecció establerta en la qualificació dels habitatges amb 
protecció oficial que hi estiguin edificats.»

7.4 Es modifica l’article 77 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Article 77. Definició d’habitatge amb protecció oficial
«1. És habitatge amb protecció oficial el que, d’acord amb aquesta Llei, els regla-

ments que la despleguin i els plans d’habitatge, se subjecta a un règim de protecció 
pública que permet establir-ne com a mínim el preu màxim de venda, lloguer o al-
tres formes d’accés a l’habitatge, i que un acte administratiu dictat pel departament 
competent en matèria d’habitatge qualifica com a tal d’acord amb el procediment es-
pecífic establert per reglament. La protecció oficial es pot estendre a garatges, anne-
xos, trasters i altres elements diferents de l’habitatge, però que hi estiguin vinculats. 
Aquesta extensió de la protecció oficial s’ha de regular per reglament.

«2. La funció essencial dels habitatges amb protecció oficial és satisfer la neces-
sitat d’habitatge de les persones usuàries que els ocupen legalment perquè en cons-
titueixin la residència habitual.

«3. La qualificació d’habitatge amb protecció oficial és: 
«a) Genèrica, quan l’accés a l’habitatge de les persones usuàries pugui ser en rè-

gim de propietat, d’arrendament o altre règim de cessió de l’ús sense transmissió de 
la propietat.

«b) Específica, quan l’accés a l’habitatge de les persones usuàries sigui només en 
règim d’arrendament.

«4. Els promotors han d’inscriure al Registre de la Propietat la qualificació defi-
nitiva genèrica o específica dels habitatges amb protecció oficial.»

7.5 Es deroguen els apartats 1 i 5 de l’article 78 de la Llei del dret a l’habitatge.
7.6 Es modifica l’article 79 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta redactat de 

la manera següent: 
«Article 79. Vigència de la qualificació dels habitatges amb protecció oficial
«1. La qualificació dels habitatges amb protecció oficial és vigent mentre concor-

ri alguna de les circumstàncies següents: 
«a) Que el planejament urbanístic els reservi a l’ús d’habitatge de protecció pú-

blica.
«b) Que estiguin integrats en un patrimoni públic de sòl i d’habitatge.
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«2. En altres supòsits a què fa referència l’apartat 1, la vigència de la qualificació 
dels habitatges amb protecció oficial pot ser de durada determinada d’acord amb el 
que s’estableixi reglamentàriament atenent si s’han atorgat ajuts públics o no per a 
la seva promoció i la naturalesa d’aquests, incloent-hi la cessió gratuïta del sòl o el 
vol afectats o per un preu inferior al seu valor.

«3. Mentre es donin les circumstàncies legals i reglamentàries que determinen la 
vigència de la qualificació d’habitatge amb protecció oficial, només se’l pot desqua-
lificar a iniciativa de la mateixa Administració per raons d’interès públic vinculades 
a les necessitats de l’habitatge i sempre que la qualificació urbanística del sòl no el 
destini a l’ús d’habitatge de protecció pública.

«4. La resolució que, si escau, autoritzi la desqualificació d’acord amb el que es 
preveu a l’apartat 3 pot fixar com a condició la necessitat de devolució de tots o de 
part dels ajuts percebuts.»

7.7 Es modifica l’article 83 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Article 83. Preus de venda i rendes màxims dels habitatges amb protecció ofi-
cial»

«1. Els habitatges amb protecció oficial se subjecten al règim de preus de venda i 
de rendes que correspon abonar als usuaris com a màxim, determinats d’acord amb 
els articles 83 bis a 83 ter.

«2. Correspon a l’Administració competent per qualificar els habitatges amb pro-
tecció oficial determinar-ne el preu o la renda màxims en el moment de qualifi-
car-los. Cada vegada que es formalitzi un contracte que permeti als usuaris ocupar 
un habitatge amb protecció oficial, les parts han de fer constar al contracte el preu 
i la renda màxims vigents en aquell moment, sense perjudici que puguin pactar un 
preu o una renda inferiors.»

7.8 S’afegeixen dos articles nous, el 83 bis i el 83 ter, amb la redacció següent: 
«Article 83 bis. Determinació del preu de venda màxim
«1. El preu de venda màxim d’un habitatge amb protecció oficial es determina 

aplicant al preu de venda bàsic els factors de localització i de característiques de 
l’habitatge.

«2. El preu de venda bàsic dels habitatges amb protecció oficial, expressat en eu-
ros, per metre quadrat de superfície útil, és únic per a tot el territori i es determina 
atenent: 

«a) El valor mínim dels terrenys no transformats urbanísticament propers a nu-
cli de població, que s’estableix en 7,5 euros per metre quadrat de sòl. Aquest valor 
es pot actualitzar mitjançant la llei d’acompanyament a la Llei de pressupostos de 
la Generalitat.

«b) Les despeses ordinàries per a la urbanització dels terrenys esmentats.
«c) Els costos de construcció d’un habitatge en un edifici plurifamiliar, de quali-

tat mitjana i de característiques estàndards.
«3. El factor de localització permet corregir a l’alça el preu de venda bàsic ate-

nent la demanda residencial existent en cada municipi.
«4. El factor de característiques de l’habitatge pondera les seves condicions es-

pecífiques en matèria d’eficiència energètica i, respecte als habitatges usats, les cir-
cumstàncies d’antiguitat, així com el seu estat de conservació, que, valorades en el 
seu conjunt, influeixin significativament en el preu. Correspon a aquest factor un 
valor entre 0,9 i 1,1, tenint en compte que el valor 1 es correspon amb un habitatge 
de característiques estàndard.

«5. Correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria 
d’habitatge establir periòdicament el preu de venda bàsic i el factor de localització 
mitjançant ordre.»
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«Article 83 ter. Determinació de la renda màxima i bonificacions a la renda
«1. La renda màxima d’un habitatge amb protecció oficial es determina aplicant 

al preu de venda màxim obtingut una taxa anual de rendibilitat del 4,8 per cent. 
Aquesta taxa es pot actualitzar mitjançant la llei d’acompanyament a la Llei de pres-
supostos de la Generalitat. La renda màxima obtinguda s’ha de reduir en funció del 
que estableixin els ajuts públics, incloent-hi la cessió de sòl, que, si escaigués, s’ha-
guessin obtingut per a la promoció de l’actuació.

«2. En els contractes es pot pactar l’actualització anual de la renda, sense que 
es pugui preveure un increment superior al que resultaria d’aplicar la variació per-
centual experimentada per l’índex de preus al consum en la data de l’actualització.

«3. Les administracions públiques competents poden establir bonificacions a la 
renda en funció del nivell d’ingressos dels usuaris. En cas de promocions privades 
dels habitatges, les bonificacions que s’estableixin s’han de compensar a la cedent 
de l’ús de l’habitatge. Aquestes bonificacions són revisables anualment d’acord amb 
la variació de la situació econòmica de les persones usuàries.»

7.9 S’afegeix un nou apartat, el 9, a l’article 95 de la Llei del dret a l’habitatge, 
amb la redacció següent: 

«9. La inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial 
caduca, previ advertiment de l’Administració que gestiona el Registre, en el termini 
d’un any, llevat que sigui renovada abans del transcurs d’aquest termini mitjançant la 
presentació d’una declaració responsable sobre el compliment dels requisits exigits.»

7.10 Es modifica la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 96 de la Llei del dret a l’ha-
bitatge, que resta redactada de la manera següent: 

«c) La renúncia a participar en un procediment d’adjudicació i la renúncia a l’ha-
bitatge amb protecció oficial adjudicat, per una sola vegada, sense causa justificada.»

7.11 S’afegeix una nova lletra, l’f, a l’apartat 1 de l’article 96 de la Llei del dret a 
l’habitatge, amb la redacció següent: 

«f) La caducitat de la inscripció per manca de renovació.»
7.12 Es modifica l’apartat 1 de l’article 101 de la Llei del dret a l’habitatge, que 

resta redactat de la manera següent: 
«1. Els promotors d’habitatges amb protecció oficial gestionen el procés d’adjudi-

cació d’acord amb aquest article, atenent les particularitats de l’article 101 bis i sens 
perjudici dels règims especials regulats als articles 102 i 103 i del dret de reallotja-
ment de les persones afectades per l’execució d’una actuació urbanística.»

7.13 S’afegeix un nou apartat, el 2 bis, a l’article 101 de la Llei del dret a l’habi-
tatge, amb la redacció següent: 

«2 bis. En el cas de promocions públiques d’habitatge amb protecció oficial, 
correspon a l’Administració promotora aprovar les bases i gestionar el procediment 
d’adjudicació. En el cas que l’esmentada Administració promotora no sigui la muni-
cipal, les bases s’han d’elaborar tenint en compte els criteris i necessitats que indiqui 
l’Administració municipal.»

7.14 S’afegeix un nou article, el 101 bis de la Llei del dret a l’habitatge, amb la 
redacció següent: 

«Article 101 bis. Adjudicació d’habitatges amb protecció oficial de promoció 
privada

«1. En el supòsit de promocions privades d’habitatges amb protecció oficial amb 
ajuts públics, el procés d’adjudicació es regeix per les condicions i els criteris de se-
lecció dels adjudicataris que estableixi l’Administració atorgant de l’ajut. Si aquesta 
Administració no es reserva per a si la gestió del procés d’adjudicació dels habitat-
ges, correspon als promotors privats gestionar-lo.

«En cas d’habitatges en règim de lloguer, les primeres i posteriors adjudicacions 
s’han de dur a terme per ordre de preferència segons la major antiguitat de la ins-
cripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial d’acord 
amb la llista proporcionada per l’Administració competent.
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«2. En el supòsit de promocions privades d’habitatges amb protecció oficial en 
règim de lloguer, sense ajuts públics, sobre terrenys destinats urbanísticament a l’ús 
d’habitatge de protecció pública, correspon als promotors privats gestionar el procés 
d’adjudicació a partir de la llista proporcionada per l’Administració competent de 
persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial 
d’acord amb el procediment que s’estableixi per reglament. En cas que es produeixin 
vacants o renúncies, l’adjudicació posterior dels habitatges afectats a altres sol·lici-
tants s’ha d’efectuar d’acord amb l’article 103.

«3. Per obtenir la llista de persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Ha-
bitatges amb Protecció Oficial, els promotors privats que gestionin el procés d’adju-
dicació l’han de sol·licitar davant l’òrgan gestor del Registre, indicant les condicions 
relatives als ingressos econòmics o altres que, si escau, siguin exigibles a les adju-
dicatàries de conformitat amb aquesta Llei. L’Administració disposa d’un termini 
màxim d’un mes per facilitar aquest llistat, que ha d’estar integrat per la relació de 
les persones inscrites que reuneixin les condicions exigides per ser adjudicatàries i, 
si escau, ordenada per antiguitat de la seva inscripció en el Registre.»

7.15 Es modifica el primer paràgraf de l’article 103 de la Llei del dret a l’habitat-
ge, que resta redactat de la manera següent: 

«Els habitatges amb protecció oficial promoguts sense ajuts públics i sense que 
la qualificació urbanística del sòl imposi aquesta destinació són adjudicats pels pro-
motors pel procediment que lliurement escullin, respectant en tot cas els requisits 
que siguin exigits per reglament per accedir a habitatges amb protecció oficial. Així 
mateix, cal respectar els criteris següents:”

Secció 4. Mesures per propiciar una moderació dels preus del lloguer 
dels habitatges lliures

Article 8. Modificacions de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret 
a l’habitatge 
8.1 S’afegeix una nova lletra, la g, a l’article 59 de la Llei del dret a l’habitatge, 

amb la redacció següent: 
«g) L’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges, quan l’anunci inclogui 

el preu del lloguer de l’habitatge.»
8.2 S’afegeixen dues noves lletres, l’f i la g, a l’apartat 2 de l’article 61 de la Llei 

del dret a l’habitatge, amb la redacció següent: 
«f) L’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges que correspongui, jus-

tificat mitjançant el document acreditatiu obtingut a aquest efecte mitjançant el sis-
tema de consulta pública de l’índex establert pel departament competent en matèria 
d’habitatge.»

«g) Les dades previstes per la legislació civil.»
8.3 Es modifica l’apartat 2 de l’article 66 de la Llei del dret a l’habitatge, que res-

ta redactat de la manera següent: 
«2. En el contracte d’arrendament s’han de fer constar l’Índex de referència del 

preu del lloguer aplicable a l’habitatge i la resta de dades que pugui recollir la le-
gislació civil. Amb la formalització del contracte, els ocupants tenen dret al lliura-
ment del document acreditatiu de l’índex de referència del preu de lloguer aplicable 
a l’habitatge, obtingut a aquest efecte mitjançant el sistema de consulta pública de 
l’índex establert pel departament competent en matèria d’habitatge, així com al lliu-
rament de la cèdula d’habitabilitat o l’acreditació equivalent i, si escau, el certificat 
d’eficiència energètica.»

8.4 S’afegeix un nou article, el 68 bis de la Llei del dret a l’habitatge, amb la 
redacció següent: 

«Article 68 bis. Índex de referència de preus de lloguer d’habitatges
«1. El departament competent en matèria d’habitatge ha d’elaborar l’Índex de re-

ferència de preus de lloguer d’habitatges a partir de les dades que consten al Regis-
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tre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes. L’Índex de referència 
informa sobre la mitjana del preu del lloguer d’un habitatge de característiques simi-
lars en el mateix entorn urbà. El sistema de càlcul i els elements o factors correctors 
que influeixen en la determinació dels marges de l’índex s’estableixen per ordre del 
conseller o consellera competent en matèria d’habitatge.

«2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha de tenir en compte l’Índex 
de referència de preus de lloguer d’habitatges en el desenvolupament de les seves 
polítiques públiques en aquesta matèria. L’arrendadora d’un habitatge no es pot be-
neficiar dels ajuts públics adreçats al foment del lloguer quan la renda pactada sigui 
superior a l’índex esmentat.

8.5 S’afegeix una nova lletra, l’f, a l’apartat 2 de l’article 125 de la Llei del dret a 
l’habitatge, amb la redacció següent: 

«f) No fer constar l’Índex de referència de preus de lloguer d’habitatges en la 
publicitat d’habitatges per llogar que inclogui el preu del lloguer, en les ofertes d’ar-
rendaments urbans d’habitatges o en els contractes d’arrendaments urbans d’habi-
tatges.»

Article 9. Modificació de la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i 
el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de 
modificació de la Llei 24/1991, de l’habitatge
Es modifica l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei del Registre i el dipòsit de fiances 

dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de 
l’habitatge, que resta redactat de la manera següent: 

«2. En el Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes 
s’han de fer constar les dades relatives a: 

«a) La situació de la finca arrendada, que ha d’incloure l’adreça postal, la titu-
laritat, la referència cadastral, l’any de construcció, l’any i el tipus de reforma, si 
s’escau, la superfície construïda d’ús privatiu per a usos, la cèdula d’habitabilitat i el 
certificat d’eficiència energètica.

«b) La identificació de les parts contractants, que ha d’incloure els domicilis res-
pectius a l’efecte de practicar les notificacions.

«c) Les característiques del contracte, que ha d’incloure la data de formalització, 
la durada, la renda, el sistema d’actualització de la renda, les garanties addicionals 
a la fiança, el pagament dels subministres bàsics i si la finca es lloga moblada o no.

«d) L’import de la fiança i la data de dipòsit.
«e) Les altres dades que, per elaborar l’Índex de referència de preus de lloguer 

d’habitatges, es determinin per ordre del conseller o consellera del departament 
competent en matèria d’habitatge.»

Capítol 2. Modificacions del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost

Article 10. Mesures per incrementar el patrimoni públic de sòl i 
d’habitatge amb destinació a habitatges de protecció pública i fer més 
transparent la seva gestió
10.1 Es modifica la lletra c de l’apartat 1 de l’article 110 del text refós de la Llei 

d’urbanisme, que resta redactada de la manera següent: 
«c) Per a l’adquisició de terrenys compresos en àrees destinades al patrimoni pú-

blic de sòl i d’habitatge i per a l’adquisició de terrenys destinats a habitatge de pro-
tecció pública, si ho determina el planejament.»

10.2 Es deroga el capítol II del títol cinquè del text refós de la Llei d’urbanisme.
10.3 Es deroguen els articles 161 i 162 del text refós de la Llei d’urbanisme.
10.4 S’afegeixen tres apartats nous, el 4, el 5 i el 6, a l’article 164 del text refós 

de la Llei d’urbanisme, amb la redacció següent: 
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«4. Les administracions competents per gestionar el patrimoni municipal de sòl 
i d’habitatge han d’inventariar separadament d’altres béns i drets patrimonials els 
que integrin aquest patrimoni. Entre altres dades necessàries per gestionar els béns 
i els drets del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge, han de constar en aquest in-
ventari les relatives a: 

«a) La identificació precisa.
«b) El títol i el preu d’adquisició.
«c) La situació jurídica i urbanística.
«d) L’ús a què es dediquen efectivament.
«e) Les operacions que hagin de ser anotades en l’instrument de comptabilitat 

pública corresponent.
«f) La seva vinculació, si escau, a les expresses finalitats que preveuen els arti-

cles 46.2 c i 46.4 en matèria d’habitatges de protecció pública.
«5. L’inventari i el balanç de situació del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge 

s’ha d’actualitzar permanentment. No es pot alienar cap bé o dret del patrimoni mu-
nicipal de sòl i d’habitatge si no està inventariat adequadament i, si escau, l’inventari 
inscrit en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

«6. Els municipis inclosos en les àrees de demanda residencial forta i acreditada 
han d’aprovar anualment l’inventari dels béns i els drets que integren el patrimoni 
municipal de sòl i d’habitatge, així com el balanç de situació d’aquest patrimoni, i tra-
metre’ls al Registre de planejament urbanístic de Catalunya per a la seva inscripció.»

10.5 Es modifica el capítol IV del títol cinquè del text refós de la Llei d’urbanis-
me, que resta redactat de la manera següent: 

«Capítol IV. Mitjans per incrementar el patrimoni públic de sòl i d’habitatge
«Article 172. Àrees destinades al patrimoni públic de sòl i d’habitatge
«1. Es poden delimitar, en qualsevol classe de sòl, àrees per adquirir béns i drets 

determinats que hi són compresos per tal d’integrar-los en el patrimoni públic de sòl 
i d’habitatge per a qualsevol de les finalitats que preveu l’article 160.5. En sòl urbà, 
entre altres finalitats, aquestes àrees poden comprendre terrenys destinats a l’ús d’ha-
bitatge amb la finalitat de construir-hi habitatges de protecció pública o de destinar 
els que hi siguin construïts a aquest règim de protecció, encara que el planejament 
urbanístic no reservi específicament al règim de protecció pública l’ús d’habitatge a 
què els destina.

«2. El projecte de delimitació de les àrees a què fa referència l’apartat 1, aprovat 
separadament o com a part d’un pla urbanístic, ha d’especificar la finalitat concreta 
que justifiqui l’adquisició de béns i drets i establir: 

«a) El sistema d’adquisició mitjançant l’expropiació forçosa o en exercici del dret 
de tanteig que es constitueixi respecte de les transmissions oneroses, incloent-hi les 
que es duen a terme mitjançant l’adquisició d’accions o participacions socials a can-
vi de l’aportació de la titularitat de l’immoble afectat.

«b) El termini màxim per iniciar el procediment d’expropiació, que no pot ser 
superior a sis anys, o la durada màxima del dret real de tanteig, que no pot ser su-
perior a dotze anys.

«c) La relació de béns i drets afectats per l’expropiació forçosa o, en el cas del 
dret de tanteig, la identificació dels terrenys i edificis que formen part de l’àrea amb 
indicació dels carrers, polígons, sectors o paratges afectats.

«Quan la delimitació de l’àrea a efectes del dret de tanteig afecti tot el terme mu-
nicipal o una classe o categoria de sòl, s’ha de preveure en el planejament general.

«3. Són administracions competents per aprovar separadament els projectes de 
delimitació d’àrees destinades al patrimoni públic de sòl i d’habitatge les que ho si-
guin per constituir aquest patrimoni.

«4. Són tràmits essencials del procediment d’aprovació dels projectes de delimi-
tació d’àrees destinades al patrimoni públic del sòl i d’habitatge el d’informació pú-
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blica i, en el cas d’expropiació forçosa, el d’audiència dels titulars dels béns i drets 
afectats.

«5. La constitució del dret real de tanteig a què fa referència aquest article es 
pot inscriure en el Registre de la Propietat d’acord amb la legislació en la matèria.»

«Article 173. Dret legal de tanteig
«1. L’Administració de la Generalitat té el dret de tanteig sobre les transmissions 

oneroses que afectin els béns següents: 
«a) Els sòls de titularitat privada reservats a l’ús d’habitatge de protecció pública 

pel planejament urbanístic.
«b) Els habitatges arrendats quan, d’acord amb la legislació sobre arrendaments 

urbans, es transmetin conjuntament amb la resta d’habitatges o locals que formin 
part del mateix immoble.

«2. El dret de tanteig a què fa referència l’apartat 1 es pot exercir mitjançant 
l’Institut Català del Sòl en el supòsit de la lletra a, i mitjançant el departament com-
petent en matèria d’habitatge, o les entitats de dret públic amb personalitat jurídica 
pròpia competents en matèria d’habitatge, en el supòsit de la lletra b.»

«Article 174. Exercici dels drets de tanteig i de retracte
«1. El dret de tanteig a què fa referència aquest capítol comporta l’obligació de 

qui vol alienar onerosament el bé afectat de comunicar a l’Administració titular del 
dret les condicions de transmissió del bé. L’exercici del dret de tanteig implica que 
l’Administració o els beneficiaris adquireixen el bé en les condicions comunicades. 
Poden ser beneficiaris del dret de tanteig: 

«a) L’Institut Català del Sòl, quan es tracti de terrenys destinats a l’ús d’habitatge.
«b) Els ajuntaments.
«c) Els promotors socials i els altres subjectes a què fan referència respectiva-

ment els articles 51 i 87.3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habi-
tatge.

«d) Els ocupants legals de l’habitatge objecte de l’exercici del dret de tanteig o 
de qualsevol altre habitatge de l’immoble on s’ubiqui aquest, sempre que compleixin 
les condicions d’accés al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.

«L’exercici del dret de tanteig pot donar lloc a l’adquisició del bé conjuntament 
per l’Administració titular i per qualsevol dels possibles beneficiaris.

«2. El dret de tanteig caduca si, a partir de la comunicació a què fa referència 
l’apartat 1, l’Administració no l’exerceix en el termini de dos mesos. Quan l’Admi-
nistració requereixi els tenidors per inspeccionar l’estat de conservació d’un edifici 
afectat o els propietaris per aportar informació sobre els ocupants i els seus títols, 
el termini esmentat resta suspès entre la notificació del requeriment i la pràctica 
de l’actuació inspectora o la recepció de la documentació, sense que la suspensió  
del termini pugui ser superior a quinze dies si l’actuació es practica més enllà d’a-
quest termini per causes imputables només a l’Administració. Si l’Administració 
exerceix el dret de tanteig, el termini per formalitzar l’adquisició del bé afectat és 
de tres mesos comptadors des de la notificació corresponent a la persona transmis-
sora. Quan l’Administració no exerceix el dret de tanteig, l’efecte de la comunica-
ció decau si transcorren sis mesos des que es va efectuar sense que es produeixi la 
transmissió del bé.

«3. La transmissió del bé afectat sense complir l’obligació de comunicació o, 
complerta aquesta, abans que caduqui el dret de tanteig o en condicions menys one-
roses a les comunicades implica el dret de retracte. El termini per exercir aquest dret 
és de tres mesos a partir de la inscripció de la transmissió en el Registre de la Propi-
etat o del moment en què l’Administració tingui coneixement de l’alienació. L’exer-
cici del dret de retracte implica que l’Administració o la beneficiària adquireixen 
el bé afectat pel mateix preu i en les mateixes condicions que ho va fer l’adquirent.

«4. No obstant el que estableixen els apartats 2 i 3 sobre la comunicació i l’exerci-
ci del dret de tanteig i de retracte, és aplicable a aquests efectes la legislació sobre ar-
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rendaments urbans amb relació al supòsit a què fa referència la lletra b de l’apartat 1  
de l’article 173.

«5. Si, amb relació a la mateixa transmissió d’un bé, escauen diversos drets de 
tanteig a favor d’administracions diferents, la part transmissora pot comunicar les 
condicions de la transmissió a qualsevol d’elles indistintament. L’Administració re-
ceptora de la comunicació resta obligada a trametre-la a la resta d’administracions 
implicades a l’efecte de coordinar la seva actuació en l’exercici del dret de tanteig. 
Són preferents els drets de tanteig a què fa referència l’article 173 sobre el dret de 
tanteig a què fa referència l’article 172.»

10.6 S’afegeix un segon paràgraf a la disposició addicional setzena del text refós 
de la Llei d’urbanisme, amb la redacció següent: 

«L’Ajuntament de Barcelona té també els drets de tanteig i retracte de l’article 
173.1 respecte dels béns situats al municipi de Barcelona.

Article 11. Mesures per incrementar el parc d’allotjaments dotacionals
11.1 Es deroga l’apartat 3 de l’article 34 del text refós de la Llei d’urbanisme.
11.2 Es modifica l’apartat 5 de l’article 34 del text refós de la Llei d’urbanisme, 

que resta redactat de la manera següent: 
«5. El sistema urbanístic d’equipaments comunitaris comprèn els centres públics, 

els equipaments de caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, 
de serveis tècnics i de transport, d’allotjament dotacional i els altres equipaments 
que siguin d’interès públic o d’interès social. A aquest efecte, és equipament d’allot-
jament dotacional el que es destina a satisfer les necessitats temporals d’habitació 
de les persones, en règim d’ús compartit de tots o una part dels elements de l’allotja-
ment amb altres usuaris, o en règim d’ús privatiu d’un habitatge complet, per raó de: 

«a) Dificultat d’emancipació.
«b) Requeriments d’acolliment, d’assistència sanitària o d’assistència social.
«c) Feina o estudi.
«d) Afectació per una actuació urbanística.»
11.3 S’afegeix un nou apartat, el 5 ter, a l’article 34 del text refós de la Llei d’ur-

banisme, que resta redactat de la manera següent: 
«5 ter. Perquè els particulars puguin promoure un equipament d’allotjament do-

tacional en terrenys qualificats de sistema urbanístic d’equipaments comunitaris, es 
requereix: 

«a) Que aquesta Llei o el planejament urbanístic no exigeixin la titularitat públi-
ca de l’equipament.

«b) Que el planejament urbanístic general determini per al conjunt del municipi 
els àmbits en què es poden situar els equipaments d’allotjament dotacional d’inicia-
tiva privada i la quantitat màxima de sòl que s’hi pot destinar.

«c) Que, a l’efecte d’acreditar l’interès públic o social de l’allotjament dotacional, 
concertin amb una Administració competent en matèria d’habitatge com a mínim: 

«1r. Els col·lectius concrets de persones a què es destina.
«2n. Els criteris de selecció dels usuaris, el règim d’ús temporal o rotatori de 

l’allotjament i el barem de preus que els usuaris han de satisfer com a màxim.
«3r. Les característiques fonamentals de l’allotjament, incloent-hi els serveis co-

muns o assistencials de què ha de disposar.
«4t. La constitució i inscripció en el Registre de la Propietat del dret de tanteig i 

retracte a favor de l’Administració que formalitza el concert sobre el sòl i l’edificació 
destinats a l’equipament, per temps indefinit per a la primera transmissió onerosa  
i per deu anys en segones i ulteriors transmissions oneroses.

«d) Que el pla especial urbanístic que correspon elaborar per desenvolupar 
l’equipament d’allotjament dotacional d’iniciativa privada en justifiqui l’interès pú-
blic o social i la idoneïtat de la localització i, amb caràcter normatiu, contingui els 
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aspectes essencials de l’allotjament concertats amb l’Administració, així com la pro-
hibició de dividir horitzontalment l’edificació afectada.»

11.4 Es modifica l’apartat 5 de l’article 57 del text refós de la Llei d’urbanisme, 
que resta redactat de la manera següent: 

«5. Els allotjaments dotacionals integrats en el sistema urbanístic d’equipaments 
comunitaris no computen com a sostre residencial a l’efecte del compliment dels es-
tàndards de reserva mínima següents: 

«a) D’habitatge de protecció pública, en els termes regulats a l’apartat 3 d’aquest 
article i l’apartat 3 de la disposició transitòria tercera.

«b) De sistemes urbanístics d’espais lliures públics i d’equipaments comunitaris, 
en els termes regulats als articles 58.1.f, 5 i 7, 65.3 i 5, 70.7 i 8 i 100.»

11.5 Es deroga la lletra g de l’apartat 1 de l’article 58 del text refós de la Llei 
d’urbanisme.

11.6 Es modifica la lletra b de l’apartat 3 de l’article 65 del text refós de la Llei 
d’urbanisme, que resta redactada de la manera següent: 

«b) Per a equipaments de titularitat pública, el valor inferior resultant de les pro-
porcions següents: 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre o 20 m2 de sòl per cada 
habitatge; amb un mínim, en tots els casos, del 5 per cent de la superfície de l’àmbit 
d’actuació urbanística, a més del sòl destinat a serveis tècnics, si escau.»

11.7 Es modifica la lletra b de l’apartat 2 bis de l’article 97 del text refós de la Llei 
d’urbanisme, que resta redactada de la manera següent: 

«b) No es pot reduir, en un àmbit d’actuació urbanística, la superfície dels sòls 
qualificats de sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics en 
compliment dels estàndards mínims legals.»

11.8 Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional segona del text refós de la 
Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera següent: 

«2. Les actuacions aïllades sobre sòls urbans subjectes únicament a cessió obli-
gatòria i gratuïta de vialitat per adquirir la condició de solars, i les actuacions d’abast 
limitat per a l’ajust, l’ampliació o la millora de la vialitat o dels espais lliures en sòl 
urbà no es consideren actuacions de transformació urbanística a l’efecte de l’aplica-
ció de la Llei estatal de sòl, sens perjudici de la seva subjecció als deures de cessió 
de sòl per a sistemes que estableix la legislació urbanística.»

11.9 S’afegeix una nova disposició transitòria, la vintena, al text refós de la Llei 
d’urbanisme, amb la redacció següent: 

«Vintena. Equipaments d’allotjament dotacional d’iniciativa privada
«A l’efecte que estableix l’article 34.5 ter.b), mentre el planejament urbanístic 

general no determini els àmbits en què es poden situar els equipaments d’allotja-
ment dotacional d’iniciativa privada, els particulars poden promoure un equipament 
d’allotjament dotacional en terrenys qualificats de sistema urbanístic d’equipaments 
comunitaris sempre que es compleixin la resta de requisits que s’hi estableixen i 
que, al pla especial urbanístic que desenvolupi l’equipament, es justifiqui la idoneïtat 
de la proposta amb relació a les reserves de sòl disponibles al barri per a la implan-
tació de nous equipaments comunitaris i a l’existència d’altres allotjaments dotacio-
nals en el mateix àmbit.»

Article 12. Mesures per incrementar el parc públic d’habitatges de 
protecció pública de lloguer
12.1 Es deroguen els apartats 2 i 3 de l’article 43 del text refós de la Llei d’ur-

banisme.
12.2 Es deroguen els apartats 2 i 3 de l’article 45 del text refós de la Llei d’ur-

banisme.
12.3 Es modifica el títol de l’article 46 del text refós de la Llei d’urbanisme, que 

resta redactat de la manera següent: 
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«Article 46. Condicions de la cessió de sòl amb aprofitament, regles d’emplaça-
ment i destinació»

12.4 S’afegeixen quatre apartats nous, els 2, 3, 4 i 5, a l’article 46 del text refós 
de la Llei d’urbanisme, amb la redacció següent: 

«2. Correspon a l’Administració actuant fixar l’emplaçament del sòl amb apro-
fitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta en el procés de reparcel·lació, de 
conformitat amb les regles següents: 

«a) Quan el sòl de cessió obligatòria, per raó dels usos de l’àmbit, no es pugui 
destinar a la construcció d’habitatges de protecció pública, es pot substituir aquesta 
cessió per la d’altres terrenys equivalents fora de l’àmbit de l’actuació si aquests ter-
renys estan destinats a habitatges de protecció pública.

«b) Quan, d’acord amb l’objecte del pla urbanístic, no hi hagi alternatives d’or-
denació raonables que permetin materialitzar la cessió de sòl obligatòria en una o 
diverses parcel·les de resultat que es puguin adjudicar individualment a l’Adminis-
tració competent, es pot substituir aquesta cessió per la d’altres terrenys equivalents 
fora de l’àmbit l’actuació o, subsidiàriament, pel seu equivalent en sostre edificat o 
en metàl·lic per destinar-lo a conservar, administrar o ampliar el patrimoni públic 
de sòl i d’habitatge.

«c) En les actuacions urbanístiques amb reserva de sòl destinat a habitatges de 
protecció pública, el sòl amb aprofitament urbanístic de cessió obligatòria s’ha d’em-
plaçar sobre la reserva esmentada, amb l’obligació de l’Administració adjudicatària 
de construir els habitatges de protecció pública en els terminis exigits. Tanmateix, 
l’emplaçament sobre la reserva esmentada ha ser parcial quan l’Administració ad-
judicatària no disposi de recursos econòmics suficients per construir els habitatges, 
amb la finalitat de poder-ho fer amb els ingressos que obtingui per l’alienació del 
sòl de cessió obligatòria emplaçat fora de la reserva o amb la substitució de l’obli-
gació de cedir aquest sòl fora de la reserva pel seu equivalent en sostre ja construït 
dels habitatges esmentats. Si escau, la part de la cessió de sòl amb aprofitament ur-
banístic que recaigui sobre sòls que no formen part de la reserva per a habitatges de 
protecció pública s’integra en el patrimoni públic de sòl i d’habitatge amb l’expressa 
finalitat de destinar els ingressos obtinguts per a la seva alienació a la construcció 
dels esmentats habitatges en els sòls de reserva cedits.

«3. Els terrenys cedits a què fa referència la lletra c de l’apartat 2 que estiguin 
destinats a l’ús d’habitatge de protecció pública han de romandre en el patrimoni 
públic de sòl i d’habitatge de l’Administració adjudicatària mentre el planejament 
urbanístic mantingui aquesta destinació, sense perjudici de poder constituir un dret 
real de superfície sobre aquests terrenys. Això no obstant, l’Administració titular 
d’aquests terrenys pot alienar-los excepcionalment en els supòsits següents: 

«a) Per transmetre’ls a una altra Administració titular de béns i drets del patri-
moni públic de sòl i d’habitatge.

«b) Per permutar-los per altres terrenys equivalents amb la mateixa destinació 
que s’hagin d’integrar en el patrimoni públic de sòl i d’habitatge.

«c) Quan sigui necessari destinar-los a habitatges per al reallotjament dels afec-
tats per l’actuació urbanística en règim de propietat privada.

«4. S’han de destinar al règim de lloguer els habitatges de protecció pública 
construïts sobre els terrenys de titularitat pública a què fa referència l’apartat 3.

«5. A l’efecte de calcular la cessió de sòl amb aprofitament de l’àmbit d’actua-
ció en el cas de les actuacions urbanístiques a què fa referència l’apartat 3, cal tenir 
en compte que l’aprofitament urbanístic dels terrenys afectats es correspon amb el 
millor ús que assigni el planejament urbanístic a la reserva d’habitatges de protec-
ció pública. És a dir, quan es tracti d’una qualificació d’habitatge de protecció pú-
blica genèrica, s’ha de valorar segons el millor ús que permet amb independència 
de l’obligació de l’Administració adjudicatària de destinar els habitatges al règim de 
lloguer.»
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Article 13. Mesures en matèria de reserves per a habitatge de protecció 
pública
13.1 Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 3 de l’article 57 del text refós de 

la Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera següent: 
«3. Els plans d’ordenació urbanística municipal i les seves modificacions i revi-

sions han de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública sòl sufi-
cient per al compliment dels objectius definits en la memòria social i, com a mínim, 
el sòl corresponent al 30 per cent del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial 
de nova implantació, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d’ús. 
Resten exempts d’aquesta obligació mínima els plans d’ordenació urbanística muni-
cipal següents, llevat que el planejament territorial o director urbanístic determini 
una altra cosa:”

13.2 Es modifiquen els apartats 6 i 7 de l’article 57 del text refós de la Llei d’ur-
banisme, que resten redactats de la manera següent: 

«6. Les reserves per a la construcció d’habitatges de protecció pública s’han 
d’emplaçar evitant la concentració excessiva d’aquest tipus d’habitatges per tal d’afa-
vorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels ciutadans per raó del seu 
nivell de renda. Aquestes reserves han d’atendre la diversitat de demanda d’habitat-
ges de diferents dimensions. El pla ha de determinar la localització d’aquestes re-
serves mitjançant la qualificació de sòl d’habitatge de protecció pública en sòl urbà 
consolidat, o no consolidat no inclòs en sectors de planejament derivat. En sectors 
en sòl urbà no consolidat o urbanitzable delimitat, el pla ha de determinar el per-
centatge de sostre que el planejament derivat ha de destinar a les reserves esmenta-
des. El planejament ha d’establir els terminis per iniciar i acabar la construcció dels 
habitatges.

«7. La qualificació del sòl que estableixi el Pla d’ordenació urbanística municipal o 
el seu planejament derivat per localitzar les reserves a què fa referència l’apartat 6 pot 
preveure la destinació total o parcial de l’edificació a habitatges de protecció pública. 
Aquesta destinació afecta tant els edificis plurifamiliars de nova construcció, encara 
que conservin algun element arquitectònic d’una edificació anterior, com els edificis 
plurifamiliars existents en què es pretengui dur a terme obres generals de condicio-
nament, conservació, millora o ampliació, quan aquestes actuacions edificatòries tin-
guin per finalitat allotjar majoritàriament nous residents en els habitatges resultants. 
En el cas de destinació parcial, si la qualificació urbanística no concreta les unitats 
d’habitatge sobre les quals recau, l’atorgament de la llicència d’obres resta condicio-
nat a l’obtenció de la qualificació provisional dels habitatges amb protecció oficial i la 
primera ocupació de l’edificació, a l’obtenció de la qualificació definitiva.»

13.3 S’afegeix un nou apartat, el 8, a l’article 57 del text refós de la Llei d’urba-
nisme, amb la redacció següent: 

«8. La qualificació del sòl d’habitatge de protecció pública que estableixi el pla-
nejament urbanístic ha de concretar si es destina a la qualificació genèrica que per-
met l’accés a l’habitatge en règim de propietat, arrendament o altre règim de cessió 
de l’ús sense transmissió de la propietat o a la qualificació específica que permet no-
més l’accés en règim d’arrendament. És aplicable, si escau, el que estableix l’article 
57 bis als sòls destinats a habitatge de protecció pública.

«La qualificació d’habitatge de protecció pública genèrica o específica s’ha de 
fer constar en els projectes de reparcel·lació, en les declaracions d’obra nova i en les 
constitucions i modificacions del règim de propietat horitzontal a l’efecte d’inscrip-
ció en el Registre de la Propietat.»

13.4 S’afegeix un nou apartat, el 2 bis, a l’article 100 del text refós de la Llei d’ur-
banisme, amb la redacció següent: 

«2 bis. En sòl urbà consolidat, la modificació del planejament que, sense incre-
mentar l’edificabilitat, comporta la destinació parcial de l’edificació de sòls residen-
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cials plurifamiliars a habitatges de protecció pública de conformitat amb l’article 
57.7 se subjecta als requisits següents: 

«a) No pot afectar els solars adjudicats en un procediment de repartiment equi-
tatiu de beneficis i càrregues entre els propietaris afectats mentre no hagi transcor-
regut el termini per edificar-los establert pel planejament prèviament executat o, si 
aquest no el va establir, tres anys des que van adquirir la condició legal esmentada.

«b) El paràmetre urbanístic de la zona que regula la densitat de l’ús residencial 
només s’aplica a la part del sostre que no es destina a habitatge de protecció pública. 
El nombre màxim d’habitatges de protecció pública és el resultat d’aplicar al sostre 
construït amb aquesta destinació la ràtio de 70 m2 per habitatge.»

Article 14. Mesura per incrementar el parc privat d’habitatges de lloguer
S’afegeix un nou article, el 57 bis al text refós de la Llei d’urbanisme, amb la 

redacció següent: 
«Article 57 bis. Reserves d’habitatges per pisos sense divisió horitzontal
«1. El plans d’ordenació urbanística municipal i el planejament derivat, d’acord 

amb la memòria social i tenint en compte les línies d’actuació dels plans locals d’ha-
bitatge, poden reservar sòl per a la construcció d’edificis d’habitatges per pisos sen-
se possibilitat de dividir-los horitzontalment, destinats exclusivament a la cessió de 
l’ús de cada pis o local susceptible d’aprofitament independent a terceres persones.

«2. La condició d’indivisibilitat s’ha de fer constar en els projectes de reparcel·la-
ció i en les llicències d’edificació.»

Article 15. Mesura per facilitar l’execució d’actuacions de rehabilitació 
edificatòria en el medi urbà
S’afegeix una nova disposició addicional, la cinquena, al text refós de la Llei 

d’urbanisme, amb la redacció següent: 
«Cinquena. Rehabilitació edificatòria en el medi urbà 
«1. Són actuacions de rehabilitació edificatòria en el medi urbà les que tenen per 

objecte executar obres d’intervenció sobre edificis existents, les seves instal·lacions i 
espais comuns per conservar-los en les condicions exigides per les lleis perquè ser-
veixin de suport a l’ús corresponent, per obtenir millores d’interès general per mo-
tius turístics o culturals o per millorar la qualitat i la sostenibilitat del medi urbà, 
sempre que requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació 
d’ordenació de l’edificació. Aquestes actuacions poden comportar l’enderroc d’un 
edifici i la substitució per un altre de nova planta en alguns dels supòsits següents: 

«a) Quan l’edifici amenaci ruïna.
«b) Quan el planejament urbanístic sotmeti l’edificació a enderroc per la necessi-

tat de renovar el parc edificat obsolet o inadequat a l’entorn i la substitució de l’edifi-
ci comporti significativament la materialització d’un millor aprofitament urbanístic 
respecte del que es pretengui enderrocar.

«2. Les persones propietàries dels edificis afectats per una actuació de rehabili-
tació edificatòria estan obligades a: 

«a) Participar en l’execució de l’actuació en un règim de distribució equitativa 
entre els afectats de les càrregues i, si s’escau, dels beneficis de l’actuació.

«b) Consentir les obres d’intervenció sobre l’edifici, les seves instal·lacions i els 
espais comuns, incloent-hi la construcció de noves plantes i qualsevol altra alteració 
de l’estructura o fàbrica de l’edifici o de les coses comunes i, si s’escau, la constitu-
ció de complexos immobiliaris de caràcter urbanístic.

«c) Costejar les obres de rehabilitació fins al límit del deure legal de conservació 
de les edificacions que estableix la legislació en matèria de sòl i rehabilitació urba-
na, sense perjudici que les persones propietàries afectades puguin repercutir legal-
ment o contractualment el cost suportat per les obres de rehabilitació als titulars del 
dret d’ús de l’edifici.
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«d) Garantir el dret de reallotjament i, si s’escau, de retorn dels ocupants legals 
dels habitatges, que en constitueixin la seva residència habitual, que hagin de ser 
desallotjats.

«e) Indemnitzar els titulars dels drets sobre les edificacions que s’hagin d’ender-
rocar, altres que les persones propietàries dels edificis que amenacin ruïna, i sobre 
els elements privatius dels edificis subjectes al règim de la propietat horitzontal que 
s’hagin d’ocupar per constituir elements comuns.

«3. L’Administració urbanística actuant pot acordar la iniciativa pública per de-
limitar i gestionar les actuacions de rehabilitació edificatòria, d’ofici o a petició dels 
propietaris afectats o d’altres subjectes legitimats. En aquest cas, correspon a l’Ad-
ministració esmentada gestionar l’execució, directament o indirectament, segons al-
guna de les modalitats admeses per la legislació de contractes del sector públic. Els 
propietaris i els altres subjectes legitimats poden exercir la iniciativa per gestionar 
les actuacions i subscriure amb l’Administració els convenis per dur-les a terme. 
Així mateix, l’AdmInistració urbanística actuant pot acordar amb la delimitació de 
l’actuació o posteriorment, seguint la tramitació que preveu l’article 119, que la ges-
tió d’iniciativa pública o privada s’efectuï mitjançant algun dels sistemes d’actuació 
urbanística que preveu el títol quart i, en aquest cas, els seran d’aplicació les normes 
d’aquest títol que pertoquin en funció de les característiques de l’actuació.

«4. Les actuacions de rehabilitació edificatòria han de ser delimitades mitjançant 
algun dels instruments següents: 

«a) El planejament urbanístic.
«b) La declaració d’àrees de conservació i rehabilitació a què fa referència l’arti-

cle 36 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
«c) El procediment de tramitació dels instruments de gestió urbanística a què fa 

referència l’article 119.
«5. En el cas que la declaració d’àrea de conservació i rehabilitació no concreti 

les diverses actuacions de rehabilitació edificatòria que comprèn, aquestes es poden 
delimitar mitjançant el planejament urbanístic o pel procediment de tramitació dels 
instruments de gestió urbanística a què fa referència l’article 119.

«6. El projecte de delimitació de les actuacions de rehabilitació edificatòria ha 
d’incorporar una memòria justificativa, l’avaluació econòmica de l’actuació i la re-
presentació gràfica de l’àmbit que comprèn, el qual pot ser discontinu i referir-se a 
una única finca o incloure un conjunt de finques quan els beneficis i les càrregues 
siguin comuns a totes elles.

«7. L’autorització del projecte de les obres de rehabilitació requereix l’audiència 
prèvia de les persones interessades i pot comportar l’autorització per ocupar, mentre 
subsisteixi l’edificació, sòls reservats a sistemes urbanístics o terrenys privats inedi-
ficables en els supòsits a què fa referència l’article 9 bis.

«8. El projecte de distribució dels beneficis i càrregues de l’actuació es regeix, 
pel que fa als aspectes formals i substantius, per les normes que regulen els projec-
tes de reparcel·lació que els puguin ser aplicables per raó de les característiques de 
l’actuació, amb les particularitats següents en cas d’edificis en propietat horitzontal: 

«a) Els costos derivats de l’actuació i els beneficis imputables a ella, incloent-hi 
els ajuts públics de caràcter col·lectiu, i els altres ingressos d’aquesta naturalesa que 
hi siguin vinculats, s’han de repartir en proporció a la quota respectiva de participa-
ció en la comunitat de propietaris.

«b) En el cas que l’actuació comporti l’ampliació de l’edifici per construir nous 
pisos o locals, l’adjudicació del domini sobre els nous elements privatius es pot fer: 

«1r. Si els nous elements privatius es destinen al pagament de les despeses urba-
nístiques amb el producte obtingut per la seva venda a tercers, a favor de l’Adminis-
tració o de la comunitat de propietaris promotora de l’actuació o dels propietaris en 
proporció a la seva quota de participació en la comunitat. En aquest darrer supòsit, 
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la promotora resta facultada a títol de fiduciària per vendre els elements privatius 
esmentats.

«2n. Si els nous elements privatius es destinen al pagament en espècie, total o 
parcial, de les obres de rehabilitació, a favor de la constructora que les executi.

«9. Els ajuts públics per al pagament o finançament de les quotes corresponents 
als costos de les actuacions que estiguin fixades per l’Administració sobre la base 
de les condicions socioeconòmiques de les persones afectades, encara que puguin 
servir per a la justificació de la viabilitat econòmica de l’actuació, no poden ser ob-
jecte d’equidistribució.

«L’Administració en el seu règim d’ajuts pot condicionar la subvenció de la quota 
de rehabilitació a l’obligació de la persona propietària de no transmetre ni cedir de 
manera onerosa l’ús de les finques o de no incrementar la renda en un termini con-
cret en els termes que s’estableixin.

«10. Les quotes corresponents als costos de les actuacions de rehabilitació edi-
ficatòria es liquiden i són exigibles d’acord amb la regulació que, per a les quotes 
d’urbanització del sistema d’actuació per reparcel·lació, estableix el títol quart.

«11. En el cas que una actuació de transformació urbanística en sòl urbà com-
prengui actuacions de rehabilitació edificatòria, els projectes d’obres de rehabilitació 
i de distribució de beneficis i càrregues poder ser aprovats separadament, d’acord 
amb el que preveu aquesta disposició, sense perjudici del compliment, per part dels 
propietaris, de la resta de deures inherents a l’actuació de transformació urbanística.

«12. Les obres de rehabilitació edificatòria no incloses en els àmbits delimitats 
d’acord amb l’apartat 4 s’han d’executar de conformitat amb la legislació civil.»

«13. Quan l’execució d’obres de rehabilitació edificatòria requereixi la desocu-
pació dels habitatges afectats, així com en el cas d’obres d’enderroc d’un edifici 
d’habitatges, és condició necessària per atorgar el títol administratiu que habiliti 
per executar les obres esmentades que la persona promotora, conjuntament amb la 
sol·licitud del títol, aporti el programa per fer efectius els drets legals d’allotjament 
provisional i de retorn dels ocupants legals dels habitatges que en constitueixin la 
residència habitual, a exercir davant la propietat de l’edifici.»

Disposicions addicionals

Primera. Habitatges amb protecció oficial de lloguer
En el cas d’habitatges amb protecció oficial qualificats a partir de l’entrada en vi-

gor d’aquest Decret llei que siguin promoguts amb ajuts públics, incloent-hi la cessió 
gratuïta del sòl o el vol afectats o per un preu inferior al seu valor, per posar-los a 
disposició dels usuaris en règim de lloguer: 

a) Els arrendadors es poden beneficiar del règim de cobertures de cobrament de 
les rendes a què fan referència els articles 66 i següents del Decret 75/2014, de 27 de 
maig, del Pla del dret a l’habitatge. Tanmateix, mentre sigui vigent el règim esmentat, 
la cobertura abasta les rendes impagades a partir de la interposició de la demanda ju-
dicial corresponent sense cap altra limitació temporal. Si la demanda s’interposa dins 
del termini màxim de sis mesos des del primer impagament de la renda, la cobertura 
també abasta les rendes impagades fins a la seva interposició.

b) Els llogaters tenen prioritat per accedir a les prestacions per al pagament del 
lloguer que convoca la Generalitat de Catalunya.

Segona. Referències al sistema urbanístic d’habitatges dotacionals 
públics
Les referències que la legislació vigent fa al sistema urbanístic d’habitatges dota-

cionals públics s’han d’entendre substituïdes per les corresponents al sistema urba-
nístic d’equipament comunitari d’allotjament dotacional.
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Tercera. Factor de localització a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
A l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el factor de localització aplica-

ble al preu de venda bàsic per calcular el preu de venda màxim d’un habitatge amb 
protecció oficial a què fa referència l’article 83 bis de la Llei 18/2007, de 28 de de-
sembre, del dret a l’habitatge, ha de ser únic.

Quarta. Inscripció de l’Inventari dels béns i els drets que integren el 
patrimoni municipal de sòl i d’habitatge
Els municipis inclosos en les àrees de demanda residencial forta i acreditada, 

dins del termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, han de tra-
metre al Registre de planejament urbanístic de Catalunya l’inventari dels béns i els 
drets que integren el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge per a la seva inscrip-
ció, així com el seu balanç de situació. La manca de presentació de l’inventari i el 
balanç de situació dins del termini esmentat impedeix alienar els béns i els drets 
patrimonials mentre no s’hi inscriguin.

Cinquena. Programes d’actuació concertada 
1. El departament competent en matèria d’habitatge i els municipis de més de 

50.000 habitants, així com els compresos a l’àmbit territorial de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona han de coordinar les seves actuacions en matèria d’habitatge. 
A aquest efecte, i en el termini màxim de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquest 
Decret llei, han de subscriure un programa d’actuació concertada que detalli les lí-
nies d’actuació principals per fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat. Po-
den participar en la concertació d’aquests programes els ens locals supramunicipals. 
En l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, aquests programes són 
l’instrument idoni perquè aquesta entitat exerceixi les seves funcions de coordina-
ció. Tanmateix, la resta de municipis inclosos en àrees de demanda residencial forta 
i acreditada poden concertar les seves actuacions en matèria d’habitatge amb pro-
tecció oficial amb el departament competent mitjançant la subscripció també d’un 
programa d’actuació concertada.

2. Els programes d’actuació concertada a què fa referència l’apartat 1 han de ser-
vir de base per mobilitzar els patrimonis públics de sòl i d’habitatge respectius en 
aquesta matèria. La seva prioritat ha de ser posar a disposició dels usuaris habitat-
ges amb protecció oficial en règim de lloguer, mitjançant qualsevol forma de gestió 
directa o indirecta. Els programes també poden concretar les polítiques d’adquisi-
ció de sòl, de promoció d’allotjaments dotacionals públics, d’intervenció sobre pisos 
buits, de renovació i de rehabilitació urbana i qualsevol altra política pública que 
pugui millorar l’accés a l’habitatge. Els programes han de contenir, com a mínim, 
els apartats següents: 

a) La diagnosi de la situació de l’habitatge en el municipi, amb especial referèn-
cia a les necessitats d’habitatge amb protecció oficial.

b) L’anàlisi sobre les possibilitats de mobilitzar els béns i els drets patrimonials 
per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial en escenaris a dos i a cinc 
anys vista.

c) La programació d’actuacions a dur a terme.
d) La relació de béns i drets dels patrimonis públics del sòl i d’habitatge afectats 

a l’execució de les actuacions concertades.
e) La concreció i coordinació de les mesures a adoptar en matèria d’intervenció 

sobre pisos buits per part de les administracions competents.
f) La Memòria econòmica sobre la viabilitat de les actuacions concertades, ate-

nent els recursos disponibles a partir dels ajuts públics establerts als plans d’habitatge,  
dels ingressos derivats de l’impost sobre els habitatges buits, del Fons de Solida-
ritat Urbana previst a l’article 76 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, d’altres línies de finançament que estableixi el Govern de la Generalitat 
d’acord amb l’article 13.3 de l’esmentada Llei, de les fonts de finançament local, així 
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com dels recursos que s’hagin d’obtenir de la venda de part dels habitatges amb pro-
tecció oficial per garantir la viabilitat de la mateixa actuació.

3. Les determinacions dels apartats 1 i 2 no són d’aplicació al municipi de Barce-
lona, on la gestió conjunta en matèria d’habitatge amb la Generalitat es duu a terme 
mitjançant el Consorci d’habitatge de Barcelona, d’acord amb la Llei 22/1998, de la 
Carta municipal de Barcelona.

4. El programa d’actuació concertada ha de prioritzar la construcció dels habi-
tatges amb protecció oficial en els sòls destinats per l’ordenació urbanística a aquest 
ús i que hagin estat adquirits gratuïtament en el marc d’una actuació urbanística. El 
mateix programa d’actuació concertada ha d’identificar aquests sòls i ha d’establir 
la previsió temporal necessària per assolir aquest objectiu en el cas de municipis in-
closos en les àrees de demanda residencial forta i acreditada.

Sisena. Règim especial aplicable als municipis compresos a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona en matèria de reserves d’habitatge de 
protecció pública.
1. Quan el planejament urbanístic dels municipis compresos a l’àmbit territorial 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona hagin d’establir reserves d’habitatge de pro-
tecció pública d’acord amb l’article 57.3 i la disposició transitòria tercera del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanis-
me, són exigibles els percentatges mínims del sostre que es qualifiqui per a l’ús re-
sidencial de nova implantació següents: 

a) El 40% en sòl urbanitzable delimitat.
b) El 40% en sectors de sòl urbà no consolidat que tinguin per objecte la trans-

formació global dels usos principals cap a l’ús residencial.
Aquests percentatges es poden reduir fins al 30% quan no es pugui garantir la 

viabilitat econòmica financera de les actuacions.
2. La meitat com a mínim de les reserves d’habitatges de protecció pública a què 

fa referència l’apartat 1 s’han de destinar específicament al règim d’arrendament.
3. El règim especial que estableix aquesta disposició és aplicable al planejament 

urbanístic general dels municipis afectats i les seves revisions i modificacions, així 
com als plans urbanístics derivats i llurs modificacions, que s’aprovin inicialment 
en el termini de quaranta cinc dies hàbils comptadors des de l’entrada en vigor del 
Decret llei de 23 de desembre de 2019, de mesures urgents per millorar l’accés a 
l’habitatge.

Disposicions transitòries

Primera. Obligació d’oferir un lloguer social
L’obligació d’oferir un lloguer social a què fan referència la disposició addicional 

primera i l’article 10 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afron-
tar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, afegits per aquest De-
cret llei, és d’aplicació també en el cas que els procediments judicials corresponents 
s’hagin iniciat abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i estiguin encara en tra-
mitació.

Segona. Habitatges amb protecció oficial qualificats definitivament 
abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei
1. Són aplicables als habitatges amb protecció oficial qualificats definitivament 

abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei la vigència de la qualificació i els 
preus de venda i rendes màxims determinats d’acord amb el règim jurídic vigent 
quan es van qualificar, llevat que es tracti d’habitatges que formin part d’un patri-
moni públic de sòl i d’habitatge, supòsit en el qual s’aplica el nou règim pel que fa 
a la vigència de la qualificació. En qualsevol cas, els habitatges esmentats només es 
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poden desqualificar a iniciativa de la mateixa Administració en els termes regulats 
a l’article 79.3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

2. En el cas d’habitatges qualificats definitivament abans de l’entrada en vigor 
d’aquest Decret llei, que, d’acord amb la qualificació urbanística del sòl, s’hagin de 
destinar a l’ús d’habitatge de protecció pública, s’ha de fer constar aquesta circums-
tància en les escriptures públiques de transmissió de la seva propietat i en el Regis-
tre de la Propietat.

Tercera. Instruments urbanístics en tramitació
Es continuen tramitant i s’aproven definitivament de conformitat amb el règim 

jurídic urbanístic anterior els instruments urbanístics següents: 
a) Els d’iniciativa pública aprovats inicialment amb anterioritat a l’entrada en 

vigor d’aquest Decret llei, excepte pel que fa a les disposicions relatives al sistema 
urbanístic d’equipaments comunitaris d’allotjament dotacional, que s’apliquen als 
instruments de planejament urbanístic que no hagin estat aprovats provisionalment 
a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei.

b) Els d’iniciativa privada presentats complets davant l’Administració urbanística 
competent amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei.

Quarta. Vigència de la qualificació dels habitatges amb protecció oficial 
en els expedients en tramitació
Els expedients de qualificació d’habitatges amb protecció oficial que estiguin en 

tramitació a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei se subjecten al règim anterior pel 
que fa a la vigència de la qualificació, excepte que es tracti d’habitatges que formen 
part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, supòsit en el qual s’aplica el règim 
establert per aquest Decret llei.»

Cinquena. Règim de preus de venda i rendes màxims
1. Mentre no s’estableixin el preu de venda bàsic dels habitatges amb protecció 

oficial i el factor de localització assignat a cada municipi a què fa referència l’arti-
cle 83 bis de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, ni s’aprovi 
un nou pla pel dret a l’habitatge adaptat a les determinacions d’aquest Decret llei, 
és aplicable el sistema de determinació dels preus de venda i de les rendes màxims 
d’acord amb el règim anterior.

2. El sistema de determinació dels preus de conformitat amb el règim que es-
tableix aquest Decret llei és aplicable als habitatges amb protecció oficial respecte 
dels quals el procediment per a la seva qualificació s’iniciï amb posterioritat a la 
data en què el nou sistema de preus màxims sigui aplicable. Tanmateix, és aplicable 
el sistema de determinació dels preus màxims de conformitat amb el règim anterior 
respecte dels habitatges amb protecció oficial següents: 

a) Quan se situïn en un àmbit de reparcel·lació en els supòsits següents: 
1r. Que el projecte de reparcel·lació s’hagi aprovat amb anterioritat a la data en 

què sigui aplicable el nou sistema de determinació dels preus màxims.
2n. Que, en execució del planejament urbanístic aprovat de conformitat amb el 

règim anterior, el projecte de reparcel·lació s’aprovi definitivament abans que trans-
corrin quatre anys des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei.

En ambdós supòsits és requisit que no hagi transcorregut el termini fixat pel 
planejament urbanístic per acabar l’edificació dels solars i, si no el fixa, que no ha-
gin transcorregut tres anys des que els terrenys afectats van adquirir la condició de 
solar.

b) Quan l’Administració competent hagi programat la seva promoció pública 
o concertada amb particulars amb anterioritat a la data en què el nou sistema dels 
preus màxims sigui aplicable, mentre no hagin transcorregut cinc anys des de l’en-
trada en vigor d’aquest Decret llei i l’Administració o la persona que sol·liciti la qua-
lificació opti per l’aplicació del règim anterior.
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Sisena. Renovació de les inscripcions en el Registre de Sol·licitants 
d’Habitatges amb Protecció Oficial
Pel que fa a l’apartat 9 de l’article 95 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 

dret a l’habitatge, afegit per aquest Decret llei, les persones inscrites en el Registre 
de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial en el moment de la seva  entrada 
en vigor disposen d’un termini d’un any a partir d’aquest moment per renovar la 
seva sol·licitud.

Setena. Plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de les 
àrees residencials estratègiques
Amb relació als plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de les 

àrees residencials estratègiques aprovats d’acord amb el règim jurídic anterior a 
l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, l’obligació d’emplaçar el sòl amb aprofita-
ment urbanístic de cessió obligatòria sobre la reserva de sòl destinat a habitatges de 
protecció pública i de mantenir la titularitat del sòl a què fan referència els articles 
46.2.c i 46.3 del text refós de la Llei d’urbanisme no és exigible quan les determi-
nacions dels plans esmentats, d’acord amb l’article 56.5.c d’aquesta Llei, hagin es-
tablert que el producte obtingut de l’alienació del sòl de cessió esmentat es destini a 
complir l’obligació de costejar la construcció dels equipaments.

Vuitena. Terrenys del patrimoni públic de sòl i d’habitatge que formen 
part d’una reserva d’habitatges de protecció pública
És d’aplicació l’apartat 3 de l’article 46 del text refós de la Llei d’urbanisme, 

afegit per aquest Decret llei, als terrenys del patrimoni públic de sòl i d’habitatge 
adjudicats gratuïtament en l’execució d’una actuació urbanística efectuada abans de 
l’entrada en vigor d’aquest Decret llei quan, d’acord amb el planejament urbanístic, 
formin part d’una reserva d’habitatges de protecció pública, llevat que en el moment 
d’entrada en vigor d’aquest Decret llei: 

a) S’hagi iniciat el procediment per alienar-los de conformitat amb el règim ju-
rídic anterior.

b) S’hagin aprovat les bases o els plecs per alienar-los, o fer la seva aportació a 
una societat mixta o vinculada a qualsevol altra forma de gestió indirecta dels ser-
veis públics, i s’iniciï el procediment per alienar-los en el termini de quatre anys des 
de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei.

Novena. Planejament urbanístic no adaptat
1. Els terrenys que el planejament urbanístic no adaptat a les determinacions 

d’aquest Decret llei qualifica de sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics 
s’integren en el sistema urbanístic d’equipaments comunitaris amb destinació a 
allotjament dotacional de titularitat pública. Pel que fa als terrenys que el planeja-
ment esmentat qualifica de sistema urbanístic d’equipaments comunitaris de titula-
ritat pública, es poden destinar a l’ús d’allotjament dotacional de titularitat pública, 
de conformitat amb el planejament urbanístic de desenvolupament que es formuli 
amb aquesta finalitat en les circumstàncies següents: 

a) Si el planejament no adaptat no en concreta l’ús, sempre que s’acrediti que no 
cal destinar-los a un altre ús d’equipament públic.

b) Si l’equipament de titularitat pública està construït, es pot ampliar d’acord amb 
les condicions d’integració a l’entorn que estableixi al pla urbanístic de desenvolu-
pament per destinar l’ampliació a l’ús d’allotjament dotacional de titularitat  pública, 
sempre que s’acrediti la compatibilitat de l’allotjament amb el programa funcional 
de l’equipament existent i que no cal ampliar aquest equipament.

2. En cas que el planejament urbanístic no adaptat a aquest Decret llei qualifi-
qui sòl destinat a la construcció d’habitatges amb un règim específic de protecció 
oficial, és d’aplicació el paràgraf primer de l’apartat 3 de l’article 57 del text refós 
de la Llei d’urbanisme, modificat per aquest Decret llei, sense que els instruments 
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urbanístics que el desenvolupin o l’executin, que s’aprovin inicialment a partir del 
moment que sigui aplicable el sistema de determinació dels preus de venda i renda 
màxims que estableix aquest Decret llei, restin vinculats per les determinacions re-
latives als règims específics esmentats.

3. Quan el planejament urbanístic no adaptat a aquest Decret llei no determina 
el règim d’accés de les persones usuàries als habitatges de protecció pública, s’entén 
que aquestes poden accedir-hi de conformitat a qualsevol dels règims que es corres-
ponen amb la seva qualificació genèrica. Això no obsta perquè, mitjançant el plane-
jament de desenvolupament o la modificació del planejament, se’n puguin qualificar 
per destinar-los específicament al règim d’arrendament.

Disposició derogatòria
Es deroguen totes les normes del mateix rang o inferior que s’oposin al que esta-

bleix aquest Decret llei i, específicament, les disposicions següents: 
a) L’article 17.3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
b) Els articles 41.2, 43.1, 49, 50, 51 i 52 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del 

Pla per al dret a l’habitatge.
c) Els articles 33.4, 66.1.b, 66.1.c, 66.2, 66.5, 221.3, 226, 227 i l’apartat 3 de la 

disposició transitòria novena del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret 305/2006, de 18 de juliol.

Disposicions finals

Primera. Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge
1. Es modifica l’apartat 8 de l’article 15 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 

del dret a l’habitatge, que resta redactat de la manera següent: 
«8. És aplicable la legislació urbanística al procediment de delimitació de les 

àrees subjectes als drets de tanteig i retracte a què fa referència aquest article, així 
com a l’exercici d’aquests drets.»

2. S’afegeix una disposició addicional a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge, amb la redacció següent: 

«L’Àrea Metropolitana de Barcelona és competent per declarar, amb l’audiència 
prèvia dels municipis afectats, les àrees de conservació i rehabilitació a què fa refe-
rència l’article 36, fins i tot per delimitar actuacions de rehabilitació edificatòria en 
el medi urbà d’interès metropolità i d’assolir la condició d’Administració actuant per 
a la gestió urbanística de les actuacions esmentades.«

Segona. Modificació de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de la disposició transitòria primera de la Llei 

3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que resten redactats de la manera següent: 

«1. Les persones titulars de llicències d’obres caducades a partir de l’1 de gener 
de 2008, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria d’edifica-
ció i d’habitatge anterior a la normativa aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
poden sol·licitar la rehabilitació i la pròrroga de la vigència quan concorrin les cir-
cumstàncies següents: 

«a) Si, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no van poder 
finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura de crisi econòmica en 
el sector de la construcció.

«b) Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici, i l’adaptació de les obres executades a 
les exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge 
aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta Llei resulta inviable econòmicament.

Fascicle segon
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«c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament urba-
nístics vigents en el moment de sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga en tots els 
aspectes no relacionats amb les exigències especificades per la lletra b.

«2. Les persones titulars de llicències a què fa referència l’apartat 1 disposen 
d’un termini d’un any a partir de l’entrada en vigor del Decret llei de 23 de desem-
bre de 2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, per sol·licitar-ne 
la rehabilitació i la pròrroga. Transcorregut aquest termini sense haver presentat la 
sol·licitud, o transcorregut el termini de pròrroga de la llicència rehabilitada sense 
haver finalitzat les obres d’edificació autoritzades, les persones esmentades resten 
obligades a enderrocar l’edifici inacabat, per a la qual cosa disposen d’un termini 
màxim d’un any des que finalitzi el termini corresponent, amb l’advertiment que, si 
no ho fan, es pot executar forçosament per l’administració que va atorgar la llicèn-
cia pels mitjans regulats a la legislació urbanística amb relació a les ordres de res-
tauració de la realitat física alterada i l’ordre urbanístic vulnerat. Això s’entén sense 
perjudici de la possibilitat d’obtenir nova llicència sobre un projecte rectificat que 
incorpori els ajustos necessaris perquè esdevinguin autoritzables les obres d’acord 
amb la normativa tècnica aplicable.

«3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres a les quals fa referèn-
cia l’apartat 1 és el 31 de desembre de 2022.»

Tercera. Modificació de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’arquitectura
S’afegeix un nou apartat, el 3, a l’article 12 de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de 

l’arquitectura, amb la redacció següent: 
«3. Les especificitats de les modalitats de contractació establertes a l’article 18 

no són exigibles quan es tracti de la contractació dels serveis del procés arquitectò-
nic relatius a la construcció d’equipaments comunitaris d’allotjament dotacional de 
titularitat pública.»

Quarta. Aprovació del Pla territorial sectorial d’habitatge i increment 
dels estàndards de reserva de sòl destinat a habitatges de protecció 
pública.
El Govern ha d’aprovar el Pla territorial sectorial d’habitatge en el termini d’un 

any a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei. Aquest Pla ha de determinar 
els estàndards de reserva de sòl destinat a habitatges de protecció pública en els mu-
nicipis inclosos en les àrees de demanda residencial forta i acreditada que, per les 
especials dificultats d’accés a l’habitatge de la població, requereixen uns estàndards 
superiors als establerts pel text refós de la Llei d’urbanisme. Aquests estàndards han 
de ser, com a mínim, el 50 per cent del sostre que es qualifiqui per a l’ús residen-
cial de nova implantació en sòl urbanitzable delimitat i el 40 per cent en sòl urbà no 
consolidat, amb possibilitat de reduir, en aquest darrer cas, fins al 30 per cent quan 
sigui necessari per garantir la viabilitat econòmica de l’actuació. La meitat com a 
mínim d’aquestes reserves s’han de destinar específicament al règim d’arrendament.

Cinquena. Condicions mínimes d’habitabilitat dels allotjaments 
dotacionals i altres formes d’habitatge compartit
Correspon al Govern establir reglamentàriament les condicions mínimes d’habi-

tabilitat per als allotjaments dotacionals i altres formes d’habitatge compartit. Amb 
aquesta finalitat, el departament competent en matèria d’habitatge ha d’iniciar els 
treballs per elaborar la disposició reglamentària immediatament a partir de l’entrada 
en vigor d’aquest Decret llei.

Sisena. Termini per establir el preu de venda bàsic dels habitatges amb 
protecció oficial i el factor de localització assignat a cada municipi
En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, el con-

seller o consellera competent en matèria d’habitatge ha d’aprovar l’ordre per establir 
el preu de venda bàsic i el factor de localització assignat a cada municipi a què fa 
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referència l’apartat 5 de l’article 83 bis de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge.

Setena. Entrada en vigor
Aquest Decret Llei entra en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable 
aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als 
quals correspongui el facin complir.

Barcelona, 23 de desembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Damià Calvet i 

Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Índex del Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a 
l’habitatge
1. Comunicació a la Secretaria del Govern d’inici de la tramitació del Decret llei
2. Memòria justificativa
3. Informe jurídic
4. Informe de la Direcció General de Pressupostos
5. Informe de resposta a l’informe de la Direcció General de Pressupostos
6. Text del Decret llei aprovat pel Govern
7. Certificat del secretari general donant conformitat a la documentació de l’ex-

pedient

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’execució immediata del carril bus-VAO 
a la carretera B-23
250-01062/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55201; 55225; 55311).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les connexions ferroviàries a les Terres 
de l’Ebre
250-01063/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55202; 55226; 55312).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el lloguer de l’edifici Cíclope d’Igualada 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
250-01064/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55203; 55227; 55313).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el suport al desenvolupament del Museu 
de Guissona i el Parc Arqueològic de Iesso, a la Segarra
250-01065/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55204; 55228; 55314).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla informatiu ciutadà 
d’actuació davant possibles accidents químics
250-01066/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55205; 55229; 55315).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els esdeveniments polítics a Bolívia
250-01067/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55206; 55230; 55316).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’activació immediata del Centre de 
Formació Professional d’Automoció de Martorell
250-01068/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55207; 55231; 55317).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el trasllat de la Fundació TIC Salut 
Social
250-01069/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55208; 55232; 55318).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació a la regió autònoma uigur 
de Xinjiang
250-01070/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55209; 55233; 55319).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els assentaments israelians als territoris 
palestins ocupats
250-01071/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55210; 55234; 55320).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el deute pendent amb l’Ajuntament de 
Cambrils amb relació a les obres d’ampliació de l’Hospital Lleuger 
Antoni de Gimbernat
250-01072/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55211; 55235; 55321).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els horaris d’assistència sanitària als 
municipis de menys de mil habitants
250-01073/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55212; 55236; 55322).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències 
de vint-i-quatre hores al CAP de Vallirana
250-01074/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55213; 55237; 55323).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement i agraïment a les 
missions de defensa i de manteniment de la pau de les Forces 
Armades amb motiu de llur trentè aniversari
250-01075/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 55214; 55324).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou centre 
hospitalari a Tortosa
250-01076/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55215; 55238; 55325).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la revocació del projecte de Hard Rock 
BCN IR de construir i explotar un casino a Vila-seca i Salou
250-01077/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55216; 55239; 55326).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències 
d’atenció Primària a Premià de Mar
250-01110/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 54572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Alícia Ro-

mero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la construcció d’un Centre d’Urgències d’Atenció Pri-
mària a Premià de Mar, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El nostre sistema sanitari públic compta amb diferents recursos per donar res-

posta a les necessitats d’atenció urgent de la ciutadania. Aquestes necessitats es 
concreten en situacions que demanen respostes diverses, des de l’assistencial fins 
l’atenció immediata.

Les estadístiques mostren que les demandes de tipus urgent augmenten motiva-
des, en part, per l’envelliment de la població, les desigualtats econòmiques, la croni-
ficació de determinades malalties o les condicions de vida. És per aquest motiu que 
és imprescindible adaptar els serveis que ofereix la xarxa pública d’urgències per 
comptar amb més dispositius i professionals al servei dels ciutadans.

En l’actualitat les urgències mèdiques dels veïns de Premià de Mar, un municipi 
de 28.000 habitants de la comarca del Maresme, s’atenen a l’hospital de Mataró, un 
centre que dóna cobertura a més de 265.000 habitants de la seva àrea d’influència  
i que està desbordat ja que atén més de 300 visites diàries.

Segons dades del Departament de Salut, més del 50% dels set milions de visites 
que es porten a terme als serveis d’urgència del país, s’atenen als hospitals, i més de 
la meitat d’aquestes urgències són de baixa complexitat, per tant, es podrien atendre 
als CUAP.

Per tant, les urgències de baixa i mitja intensitat podrien ser ateses a Premià de 
Mar si el municipi comptés amb un CUAP, degudament equipat i amb el personal 
adequat per prestar el servei de manera accessible, resolutiva i continuada les 24 ho-
res del dia. Un servei que hauria de comptar amb l’equipament necessari per realit-
zar analítiques, ecografies i radiografies.

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. Aprovar el projecte per a la construcció d’un centre d’urgències d’atenció pri-

mària (CUAP) al municipi de Premià de Mar.
2. Incorporar als pressupostos de l’any 2020 una partida pressupostària per a la 

creació i construcció del centre d’urgències d’atenció primària (CUAP) a Premià de 
Mar.

3. Potenciar la col·laboració i la coordinació entre els diferents departaments de 
la Generalitat de Catalunya implicats en aquest projecte i l’Ajuntament de Premià de 
Mar, amb l’objectiu de redactar l’avantprojecte, el projecte bàsic i l’executiu, l’estudi 
de seguretat i salut, així com qualsevol altre necessari, durant el primer semestre 
del 2020.
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4. Garantir el pla d’execució, calendarització i posta en marxa del centre (CUAP) 
al municipi de Premià de Mar en el termini màxim de dos anys.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Alícia Romero Lla-

no, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a evitar la 
corrupció
250-01111/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre 
medidas para evitar la corrupción, para que sea sustanciada ante la Comissió de Jus-
tícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La corrupción y el fraude son uno de los problemas que más continúan preocu-

pando a los españoles. Las noticias continuadas, que surgen en prensa relativas a 
presunta corrupción política y administrativa protagonizada en Cataluña por per-
sonas que han ostentado u ostentan altos cargos en la dirección de partidos o en 
la dirección de instituciones, contribuyen a que esa preocupación aumente por la 
especial gravedad que este problema sistémico ocasiona tanto a la eficiencia de las 
Administraciones Publicas como al perjuicio económico en las arcas públicas; en 
definitiva, a la democracia.

La Oficina Antifraude ha detectado incluso hasta 21 disfuncionalidades en la 
externalización de obras y servicios donde la negociación directa sigue siendo ma-
yoritaria. La contratación directa debería ser una medida excepcional, pero, sin em-
bargo, la Generalitat está abusando de este sistema de adjudicación, y así podemos 
comprobarlo en distintos departamentos, también en el de Justicia.

Las prácticas fraudulentas extendidas tanto en el seno de los partidos políticos 
como en los organismos públicos, ha generado el rechazo de los ciudadanos y tam-
bién el desprestigio de nuestras instituciones. Son un ejemplo de ello, el manteni-
miento de personas imputadas en listas electorales o en cargos públicos, o el uso 
clientelar que en algunas ocasiones partidos políticos han hecho de los fondos pú-
blicos. Lo anterior ha generado la percepción de que en Cataluña y en el resto de 
España la corrupción goza de impunidad y no se persigue con el ahínco que debiera. 
En consecuencia y para no continuar dando a la sociedad esa impresión de carencia 
de igualdad ante las leyes, principio fundamental que establece nuestra Constitu-
ción, urge que los poderes públicos atajen cualquier posibilidad de práctica corrupta 
mediante la implementación de políticas efectivas que afiancen los principios del 
Estado de Derecho, tales como la integridad, la transparencia y la responsabilidad 
–entre otros−, comenzando por una serie de medidas que ayudarán a los distintos 
departamentos gubernamentales a conseguir un menor índice de irregularidades en 
la contratación.

En los últimos días, han resurgido noticias sobre el perjuicio patrimonial causa-
do en el Caso Palau y cantidades que rondan los 1,2 millones de euros pendientes 
de recuperar. También hemos podido ver noticias de Laura Borràs –que fue Conse-
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llera de Cultura del Govern de la Generalitat, hoy diputada en el Congreso por Junts 
per Catalunya– relacionadas con presuntas irregularidades en contratos adjudica-
dos cuando ostentaba el cargo de Directora de la Institució de les Lletres Catalanes 
(ILC); irregularidades que se contabilizan en la cifra de 259.863,00 euros.

Respecto a la Comisión de Justicia, durante el ejercicio 2016 se ha podido com-
probar entre otras irregularidades que el Departament de Justicia formalizó con-
tratos de servicio cuya adjudicación debía ser comunicada a la Comisión Europea, 
pero no se llevó a cabo, incurriendo de esta forma en irregularidades que vulneran 
el Texto Refundido Ley Contratos del Sector Público, así como que se incumplió 
reiteradamente el art. 86.2 del Texto Refundido Ley Contratos del Sector Público 
existiendo fraccionamiento indebido de contratos que favoreció la utilización con-
tinuada de la contratación menor en detrimento de los procedimientos ordinarios 
abiertos, restringidos y negociados establecidos en la normativa.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Reprobar todas aquellas prácticas dentro del Departamento de Justicia que 

supongan vulneración de la normativa vigente y que culminen en irregularidades o 
corruptelas que ponen en entredicho el principio de igualdad.

2. Mejorar los procedimientos internos de recogida, análisis de datos y elabo-
ración documental sobre la necesidad de cubrir el expediente de contratación que 
se vaya a llevar a cabo, analizar las diversas alternativas para cubrirlo, evaluando 
en cada caso la viabilidad e idoneidad de cada opción, supervisando de una forma 
exhaustiva los encargos externos para garantizar la calidad, veracidad y rigor nece-
sarios del contrato.

3. Mejorar la planificación en cuanto a renovación y/o inicio de contratos, la 
elaboración técnica de presupuestos contractuales y de ejecución y los criterios de 
selección.

4. Desarrollar la publicidad de la licitación, aplicando criterios de mejora en la 
adjudicación y formalización de los contratos.

5. Supervisar de forma exhaustiva y rigurosa la ejecución de los contratos y la 
eficacia y eficiencia de los trámites dando lugar a la exigencia de responsabilidades 
ante cumplimientos defectuosos.

Palacio del Parlamento, 9 de diciembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el patrimoni artístic modernista de 
Lloret de Mar
250-01112/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 54596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre el patrimoni artístic modernista de Lloret de Mar, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 
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Exposició de motius
Lloret de Mar compta amb un patrimoni modernista fruit de l’impuls de Nico-

lau Font, que va finançar la rehabilitació del Sant Pere del Bosc, antic monestir, i va 
aixecar un seguit de monuments a les finques que adquireix. Aquestes obres tenen 
l’autoria de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, qui va contractar altres artistes com 
el pintor Enric Montserdà, els escultors Eusebi Arnau i Antoni Pujol, o la poeta Do-
lors Montserdà.

A més, aquest patrimoni ja rehabilitat, forma part de la història moderna de 
Catalunya per haver estat refugi de l’escriptor Jacint Verdaguer quan aquest va ser 
perseguit per les altes jerarquies pel seu posicionament a favor de les persones més 
desfavorides a causa de la industrialització, fets que documenta al recull d’articles 
En defensa pròpia. Nicolau Font va homenatjar-lo amb el monument que culmina 
aquesta ruta pel patrimoni que va impulsar.

Del conjunt patrimonial modernista de Lloret de Mar, cal afegir les arts sump-
tuàries que envolten un projecte de tal magnitud: dibuixos, dalmàtiques, casulles i 
capes i el magnífic penó de Sant Pere i Sant Jordi, que es considera la senyera més 
bella que hi ha al país.

Aquest conjunt d’obres d’art del modernisme, preserven els postulats de retorn 
a les fonts medievals i la sublimació per la natura. Estem davant d’un grup d’obres 
d’art pensades per al lloc on són i col·locades estratègicament tal com feien a l’edat 
mitjana. Cal destacar: la primera creu de terme, la segona creu de terme, el pedró 
o capella, les casetes de l’Àngel, l’Àngel (un dels rellotges de sol més grans d’Euro-
pa), entre d’altres. El conjunt artístic va ser fet al taller de Federico Bechini, el taller 
d’estàtues més famós de Barcelona.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Convertir la ruta monumental modernista de Lloret de Mar en una Ruta Patri-

monial Verdagueriana d’Interès Nacional.
2. Adoptar les mesures oportunes a nivell pressupostari i de protecció patrimo-

nial per garantir la cura i protecció del conjunt artístic monumental modernista de 
Lloret de Mar, així com del seu entorn natural, que formen part d’un tot monumen-
tal.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada,  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre el patrimoni de Tarragona
250-01113/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 54643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada, Con-

cepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre el Patrimoni de Tarragona, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 
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Exposició de motius
A través d’un estudi impulsat per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la 

Generalitat, realitzat durant 2017 i 2018, que va ser lliurat a l’organisme el mes de març, 
però, no obstant això, no se li va fer arribar a l’Ajuntament de Tarragona fins al 25 de 
novembre.

L’estudi va analitzar l’estat del conjunt arqueològic de Tarraco, on es va alertar 
de situacions com la de la muralla romana i el seu risc de col·lapse d’uns 350 metres. 
Apuntant a més que, en set sectors en què està dividit el mur hi ha zones que presen-
ten alteracions del comportament estructural que poden suposar un risc de col·lapse.

Per tot això, fa falta que es coneguin els fets pels quals la Generalitat no va ac-
tuar de manera immediata i quins van ser els motius de la seva demora a l’hora d’in-
formar l’ajuntament.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Obrir una investigació per a conèixer quins són els motius pels quals no es va 

actuar de manera immediata sobre la situació de la muralla romana de Tarragona, 
a més de conèixer també les causes per les quals el Govern no va enviar de manera 
immediata l’informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat.

2. Presentar els resultats d’aquesta recerca en termini màxim de 3 mesos en la 
Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, Concepción 

Abellán Carretero, diputades, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la 
situació de sobrecàrrega de feina als jutjats
250-01114/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para 
estudiar y mejorar la sobrecarga de trabajo en Juzgados de Cataluña, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según la Memoria del año 2018 presentada por el Presidente del Tribunal Su 

perior de Justicia de Cataluña, en los datos referidos a la actuación de los Juzgados 
Mercantiles de Cataluña, se informa que en los concursos de personas jurídicas o 
persona física empresario o profesional, existe un aumento del 38,99% en el núme-
ro de solicitudes de concursos presentados en 2018. Se rompe, así, la tendencia de 
descenso iniciada en el año 2013.

Se constata que desde el año 2018 se ha producido un incremento de la entrada de 
asuntos respecto del año 2017. Con ello se mantiene un altísimo nivel de entrada en  
el conjunto de las distintas jurisdicciones, que incide en unas oficinas judiciales ya 
saturadas por el volumen de ingresos de los años anteriores y sobre las que, además, 
recaen problemas estructurales y de gestión, especialmente en los Juzgados que de-
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ben asumir la sobrecarga de trabajo que implica el aumento de casi el doble de de-
mandas por motivo de concurso.

Esta sobrecarga de trabajo supone que los Juzgados de Primera Instancia general 
están trabajando de media en toda Cataluña al 145% de su carga de trabajo óptima, 
los Juzgados de lo Mercantil al 325%, los Juzgados Exclusivos de Familia al 115% 
 y los Juzgados Exclusivos en materia de Capacidad de las Personas al 194%.

Es imposible, en consecuencia, dar una respuesta judicial de calidad y en un 
tiempo razonable, sobre todo si tenemos en cuenta el alto número de Jueces y Letra-
dos de la Administración de Justicia que cambian su destino a otras zonas de nues-
tro país, fuera de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Realizar en el plazo de 2 meses un estudio de los Juzgados Mercantiles y de 

Primera Instancia general de cada una de las capitales de Cataluña y los Juzgados 
cabeza de partido judicial a fin de determinar aquellos en los que han entrado ma-
yor número de demandas y, en consecuencia, se encuentren más sobrecargados de 
trabajo.

2. A partir del estudio anterior, establecer en el plazo de 2 meses un plan calen-
darizado de medidas de refuerzo a través de la cobertura adecuada y urgente de per-
sonal funcionario e interino, así como recursos materiales y económicos para evitar 
mayores colapsos y garantizar unas condiciones de trabajo dignas y adecuadas a los 
funcionarios y demás personal que allí trabajan y un servicio de calidad.

3. Destinar los recursos económicos suficientes y que se reflejen en las corres-
pondientes partidas presupuestarias mientras la situación de colapso persista.

Palacio del Parlamento, 18 de diciembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències 
i atenció primària a Premià de Mar
250-01115/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 54678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre la construcció d’un centre d’urgències i atenció primària a Premià de 
Mar (Maresme), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La xarxa pública del sistema sanitari de Catalunya disposa de diferents recursos 

per donar resposta a les necessitats d’atenció urgent que puguin necessitar la ciuta-
dania. Aquestes necessitats es concreten en situacions que demanen respostes diver-
ses, que van des de l’assistencial fins l’atenció immediata.

La realitat del serveis sanitaris mostren que l’atenció sanitària de tipus urgent 
augmenta i ho fa de forma motivada i diversos són els factors que hi contribueixen: 
l’envelliment de la població, les desigualtats econòmiques, la cronificació de deter-
minades malalties o les condicions de vida. Per això, és imprescindible adaptar els 
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serveis que ofereix la xarxa pública d’urgències per comptar amb més dispositius i 
professionals al servei dels ciutadans.

En l’actualitat, les urgències mèdiques dels veïns de Premià de Mar (Maresme), 
s’atenen a l’hospital de Mataró, un centre hospitalari que dóna cobertura a més de 
265.000 habitants de la seva àrea d’influència i que està desbordat ja que atén més 
de 300 visites diàries.

Segons dades del Departament de Salut, més del 50% dels set milions de visites 
que es porten a terme als serveis d’urgència del país, s’atenen als hospitals, i més de 
la meitat d’aquestes urgències són de baixa complexitat, per tant, es podrien atendre 
als CUAP.

En aquest sentit, les urgències de baixa i mitja intensitat podrien ser ateses a 
Premià de Mar si el municipi comptés amb un centre d’urgències i atenció primària 
degudament equipat i amb el personal adequat per prestar el servei de manera ac-
cessible, resolutiva i continuada les 24 hores del dia. Un servei que hauria de comp-
tar amb l’equipament necessari per realitzar analítiques, ecografies i radiografies.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Aprovar el projecte constructiu d’un centre d’urgències d’atenció primària 

(CUAP) a Premià de Mar (Maresme).
2. Incorporar, als pressupostos de la Generalitat de l’any 2020, la dotació pressu-

postària necessària per fer possible la creació i la construcció del centre d’urgències 
d’atenció primària (CUAP) a Premià de Mar.

3. Potenciar la col·laboració i la coordinació entre els diferents departaments de la 
Generalitat de Catalunya implicats en aquest projecte i l’Ajuntament de Premià de Mar, 
amb l’objectiu de redactar l’avantprojecte, el projecte bàsic i l’executiu, l’estudi de se-
guretat i salut, així com qualsevol altre necessari, durant el primer semestre del 2020.

4. Garantir el pla d’execució, calendarització i posta en marxa del centre (CUAP) 
al municipi de Premià de Mar en el termini màxim de dos anys.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

Proposta de resolució sobre la recuperació i dignificació de les 
víctimes de la Guerra Civil
250-01116/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 54680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Rosa 

Maria Ibarra Ollé, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre recuperació i 
dignificació de víctimes de la Guerra Civil, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El senyor Pedro Gil Calonge, nascut el 1910 a Castejón del Campo (Soria), segon 

fill del matrimoni entre Silverio i Cayetana, agricultor de professió, casat, amb un 
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fill d’un any i la seva esposa embarassada de dos mesos, va ser reclutat pel bàndol 
nacional i destinat al front de Saragossa. L’1 de juny de 1937 va morir al front a con-
seqüència d’una ferida de bala. Tenia 26 anys.

Segons certificació de la delegació en el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial  
de Patrimoni Nacional, Pedro Gil fou inhumat a l’anomenat Valle de los Caídos el 
16 de maig de 1961 (relació núm. 348; columbari núm. 6427; cripta dreta pis 5è), 
procedent del cementiri de Torrero de la ciutat de Saragossa.

La seva néta, Rosa Gil Martínez, resident a Barcelona, obtingué el dret a l’exhu-
mació del seu avi per resolució de Patrimoni Nacional del 25 d’abril de 2017, sense 
que s’hagi produït l’exhumació encara. Recentment, però, s’ha conegut la intenció 
de Patrimoni Nacional d’iniciar els treballs tècnics a l’interior de la cripta per a 
procedir a l’exhumació i posterior enterrament, amb la dignitat requerida, pels seus 
descendents.

A l’anomenat Valle de los Caídos hi ha enterrades un total de 6281 persones pro-
cedents de cementiris de Catalunya (192 de la província de Girona, 1377 de Llei-
da, 4680 de Tarragona i 32 de Barcelona), d’un total de 33833 persones enterrades. 
D’aquestes, 21423 són víctimes identificades i 12410 corresponen a persones de les 
quals es desconeix la seva identitat. Aquesta proporció és similar en el cas de les víc-
times traslladades des de Catalunya.

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. Reconèixer la condició de represaliats de la Guerra Civil a totes les persones 

que es troben en les mateixes condicions que el senyor Pedro Gil Calonge.
2. Donar suport a les famílies que es troben en la situació del senyor Gil Calonge 

en el procés de recuperació i dignificació de la víctima.
3. Donar trasllat d’aquests acords a la Direcció General per la Memòria His-

tòrica, a la Presidència de Patrimoni Nacional, a la Direcció General de Memòria 
Democràtica de la Generalitat de Catalunya i a les associacions memorialistes de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Rosa 

Maria Ibarra Ollé, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units 

Proposta de resolució sobre el litigi entre Aragó i Catalunya per les 
obres d’art
250-01117/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 54681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
litigi entre Aragó i Catalunya per les obres d’art, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
Són tres els contenciosos existents entre Catalunya i Aragó que afecten les pe-

ces i col·leccions d’art sacre, els dos darrers relacionats amb el monestir de Sixena: 
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1. Les 113 peces del Museu Diocesà de Lleida (avui Museu de Lleida Diocesà i 
Comarcal) que procedeixen de les 111 parròquies de la Franja que al crear el bisbat 
de Barbastre-Montsó varen passar a aquest els anys 90 del segle passat. Una qües-
tió privada, entre bisbats i, per tant, de dret canònic, s’ha convertit en un contenciós 
civil.

2. Les pintures murals del monestir de Sixena, exposades al MNAC, molt mal-
meses durant la Guerra Civil per un incendi provocat per incontrolats, que la Gene-
ralitat trasllada a Barcelona el 1936 i restaura al llarg dels anys quaranta.

3. Les 97 peces del convent de Sixena, dipositades a Catalunya des de 1970, 
concretament al MNAC i el Museu de Lleida i venudes per les monges de Sixena 
al llarg dels anys 80-90 en tres fases (44 peces el 1983, 12 peces el 1992 i 41 peces 
el 1994).

Aquests contenciosos difícilment en resoldran per la via judicial. S’han de resol-
dre des de la política a partir d’aspectes tècnics, jurídics i museístics. Els museus es 
formen de manera natural amb adquisicions legítimes, com les que va fer el bisbe 
Messeguer i, per tant, el principi de procedència és inacceptable ja que, de no ser 
així, es qüestionaria l’existència mateixa de la immensa majoria de museus d’arreu.

El principi tècnic d’unitat de col·lecció, en canvi, sí que ha de ser un element 
clau per trobar una solució a aquests conflictes. Les peces i col·leccions formen part 
d’una història compartida entre les parròquies d’un costat i l’altre., 

La via del pacte i de l’acord són l’única via possible per resoldre aquests litigis, 
partint de la consideració que tots els béns afectats formen part del patrimoni compar-
tit entre Catalunya i l’Aragó, per la qual cosa caldrà establir fórmules jurídiques i tèc-
niques de cogestió, sota la fórmula «una col·lecció, dues comunitats» i amb propostes 
d’itineràncies i rotacions dels fons en els museus d’ambdues comunitats.

Només amb aquests paràmetres, polítics i no judicials, es podran abordar els tres 
contenciosos oberts.

Altrament, informes professionals i tècnics prou solvents reivindiquen la neces-
sitat de preservar la coherència de les col·leccions museístiques, formades regular-
ment i de forma natural per adquisicions legítimes de diversos orígens, evitant el 
qüestionament de la institució museu i la dispersió dels seus fons per raó de proce-
dència; proposen solucions alternatives tècnicament vàlides i patrimonialment efi-
cients, com rèpliques físiques o virtuals (mapping) com s’ha fet, amb gran èxit, a 
Boí o Altamira; demanen el reconeixement de les accions de salvament dutes a ter-
me per la Generalitat republicana durant la Guerra Civil, que van permetre salvar 
bona part del patrimoni religiós que estava sent destruït per incontrolats, i que ara 
es posen en dubte.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que els litigis judicials en curs, tant pel que fa a les obres del monestir 

de Sixena com les provinents de les parròquies del bisbat de Barbastre-Montsó, no 
resoldran el fons del debat generat.

2. Manifesta el seu suport a les accions i recursos jurídics que emprengui el go-
vern de la Generalitat per tal de defensar la legitimitat de les adquisicions del Mu-
seu de Lleida i preservar la unitat i integritat de la col·lecció del museu d’acord amb 
l’Estatut, la Llei de Museus i la Llei de Patrimoni Cultural Català.

3. Comparteix i dóna suport als raonaments científics, tècnics i jurídics exposats 
per la Generalitat en els litigis.
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4. Insta el Govern de la Generalitat a iniciar un procés de diàleg amb el Govern 
d’Aragó encaminat a teixir un acord polític ample i flexible, amb una comunitat amb 
la que tenim tants lligams històrics, per a la gestió compartida d’aquest patrimoni.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques a 
l’autopista C-32 al seu pas per Premià de Dalt
250-01118/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 54682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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

mero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques a la C-32 al seu 
pas per Premià de Dalt, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Fa anys que veïns i veïnes de diversos municipis de la comarca del Maresme pa-

teixen contaminació acústica degut a la proximitat del pas de l’autopista C-32 per 
zones residencials. De fet, en els darrers anys, s’han instal·lat pantalles acústiques 
a diversos trams de l’autopista per pal·liar o minimitzar el soroll que provoquen els 
vehicles que passen per aquesta via ràpida. Malgrat tot, encara queden municipis 
que pateixin contaminació acústica i necessiten mesures per resoldre aquestes si-
tuacions.

Diversos estudis elaborats per la Generalitat de Catalunya inclouen dades sobre 
els controls acústics que demostren que els edificis propers a l’autopista del Mares-
me pateixen uns nivells de soroll, mesurats en decibels, molt superiors als autorit-
zats legalment.

El 13 de novembre del 2013, es va aprovar per unanimitat, a la Comissió de 
Territori del Parlament de Catalunya, la Resolució 410/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la redacció del pla específic de millorament de la qualitat de l’aire en els 
termes municipals del Masnou i de Premià de Dalt i sobre les mesures correctores 
corresponents, presentada pel Grup Parlamentari Socialista on s’instava al Govern 
a garantir la instal·lació de pantalles acústiques a la C-32 en el seu pas per Premià 
de Dalt. Aquest resolució no es va complir, no es va portar a terme i tampoc hem 
rebut resposta adient que justifiqui la inacció del Govern. És per aquest motiu que, 
de nou, presentem una proposta que té per objectiu resoldre aquesta situació injusta.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Instar la concessionària Invicat a elaborar durant l’any 2020 un estudi acústic 

de detall sobre l’impacte que té l’autopista C-32 al seu pas pel municipi de Premià de  
Dalt.

2. Instar la concessionària Invicat a que, en el cas que l’estudi a que fa referèn-
cia el punt 1 així ho determini, durant el 2020 s’instal·lin les mesures correctores 
i necessàries a la carretera C-32, al seu pas per Premià de Dalt, per tal de protegir 
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l’impacte acústic de l’autopista als edificis més propers i millorar així la qualitat de 
vida dels ciutadans.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Alícia Romero 

Llano, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el suport al sector carni
250-01119/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 54687 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
suport al sector carni, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya, el sector agroalimentari representa un dels principals sectors estra-

tègics de l’economia amb un 3,6% del PIB català. Aquest fet ha portat a esdevenir 
un dels principals clústers Agroalimentaris d’Europa, amb un augment constant de 
llocs de treball, de les exportacions o de la competitivitat, entre d’altres.

Al mateix temps, la producció d’aliments de qualitat i saludables, així com la 
 Dieta Mediterrània, ha contribuït decididament a que el nostre país sigui un dels 
països amb una esperança de vida de les més altes del món.

En aquesta línia, els agricultors i els ramaders, així com la resta dels agents de la 
cadena alimentària, han jugat un paper determinant per arribar a esdevenir un refe-
rent internacional. I, molt especialment, el sector carni de Catalunya.

Arran de l’aparició de la Pesta Porcina Africana a la Xina, principal productor i 
consumidor de porcí del món, s’han disparat les exportacions de porcí del conjunt de 
l’Estat a la Xina per tal de fer front a la demanda d’aquest país. Cal tenir en comp-
te que les exportacions de porcí han augmentat el 60% els últims anys al conjunt de 
l’Estat.

Aquest fet però ha comportat un important augment del preu d’aquesta carn del 
35% i posa en qüestió la continuïtat de petites i mitjanes empreses, moltes de fami-
liars, d’elaboradors càrnics. Ja que depenen de la compra de porcí per tal de poder 
elaborar els seus productes. Algunes d’aquestes empreses tenen una tradició cente-
nària i gran expertesa en l’elaboració de productes carnis i una gran implantació al 
conjunt del territori.

Aquestes petites empreses del sector porcí no tenen els recursos, ni la dimensió 
suficient, per fer front a les dificultats d’aquest augment de preus. Algunes d’elles, 
tot i la llarga tradició que tenen, i els productes de qualitat que elaboren, estan en 
risc de desaparèixer pel fet de no poder fer front a l’encariment de la matèria prime-
ra i degut a la seva petita dimensió empresarial.

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. Elaborar i presentar, en el termini de 3 mesos, una anàlisi de la situació actual 

i un Pla Estratègic amb accions concretes dirigides a les petites empreses elaborado-
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res de productes carnis, tenint en compte l’impacte que ha tingut l’augment de preu 
del porcí en la seva viabilitat.

2. Garantir que el Pla Estratègic del sector d’elaboradors carnis, que ha de millo-
rar la competitivitat de les empreses del sector, tingui per finalitat: 

a. Impulsar un espai sectorial per coordinar i consensuar accions entre els dife-
rents agents implicats en la cadena alimentària i la mateixa administració.

b. Apostar per la qualitat, l’excel·lència i el Valor Afegit en tot els productes  
i elaborats.

c. Definir accions d’ajuda a l’exportació a través de plataformes conjuntes o es-
pais de col·laboració per a la promoció exterior.

d. Impulsar mesures de suport financer, empresarial i d’altres tipus que ajudin a 
superar aquests moments de dificultats.

3. Elaborar campanyes de comunicació per posar en valor la Dieta Mediterrània, 
a través d’una alimentació variada i saludable, on el consum de carn també n’ocupa 
una part fonamental. També sensibilitzar sobre la importància històrica, econòmica 
i territorial que té el sector carni a Catalunya.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la 
Central de Balanços
250-01120/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para re-
clamar la presentación de los datos de la Central de Balances, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Central de Balances es un instrumento de consenso entre los hospitales, los 

centros de la red hospitalaria de utilización pública de Cataluña y el Catsalut, con 
la voluntad de lograr un nivel de información económica y financiera que fuera útil 
para mejorar la gestión y la eficiencia de los centros, así como disponer de una infor-
mación agregada para la planificación y la compra de servicios sanitarios.

La Central de Balances también elabora informes agregados de toda la red que 
permiten analizar la evolución global del sector. Estos informes sirven para evaluar 
la sostenibilidad financiera y económica, la eficiencia de los centros y el grado de 
utilización de los recursos económicos por niveles asistenciales

Dada la situación actual en la que se encuentra el Sistema Sanitario Catalán por 
la inequidad en el acceso a los recursos tal, como los mismos resultados de la Cen-
tral de resultados revelan, sería de máxima importancia la transparencia en como el 
Departamento de Salud trabaja para corregir esta inequitat intermediando la asig-
nación de los recursos y como los diferentes proveedores públicos y privados ges-
tionan los recursos asignados por CatSalut para llevar a cabo la atención de la po-
blación con eficiencia y equidad.

Durante el año 2019 no se han presentado los informes de la Central de Balances 
en cuanto a los datos económico-financieros correspondientes al año 2018.
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Presentar los informes de la Central de Balances en los 3 meses posteriores a 

la aprobación de esta propuesta de la actividad de los centros sanitarios de Cataluña 
correspondiente al año 2018.

2. Presentar los informes económicos y financieros de actividad contratada por 
el Catsalut con proveedores en aras a la transparencia y el derecho de información.

Palacio del Parlamento, 17 de diciembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs

Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la 
Central de Resultats
250-01121/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
para reclamar la presentación de los datos de la Central de Resultados, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Central de Resultados es un instrumento técnico que permite conocer la evo-

lución en el tiempo de la información económica y financiera de los hospitales y 
centros de la red sanitaria de utilización pública de Cataluña. Dicho instrumento 
tiene la misión de medir, evaluar y difundir los resultados alcanzados, en el ámbito 
de la asistencia sanitaria, por los diferentes agentes del sistema sanitario integral de 
utilización pública de Cataluña.

Desde el año 2012 se publican, de manera nominal, informes con una amplia se-
lección de indicadores relativos a la calidad de los centros de los diferentes ámbitos: 
hospitales, equipos de atención primaria, centros sociosanitarios, centros de salud 
mental y adicciones, territorial, salud pública, emergencias médicas, formación sa-
nitaria especializada e investigación en ciencias de la salud.

Estos informes generales se complementan con monográficos específicos sobre 
temas puntuales e infografías dirigidas a la ciudadanía. Todos los datos están siem-
pre disponibles en formato de hoja de cálculo y datos abiertos.

Sin embargo, durante el año 2019 no se han presentado los informes correspon-
dientes a la actividad llevada a cabo por los centros sanitarios durante el año 2018.

En base a la normativa en materia de transparencia y derecho a la información 
los ciudadanos deberían tener acceso directo a esos datos, en aras a mejorar la cali-
dad y la transparencia del Departament de Salut que gestiona la información y que 
tiene un gran impacto en la salud de la población a través de las políticas, de la ges-
tión de las organizaciones y de la práctica clínica.

Se ha demostrado que la comparación entre centros sanitarios y la retroalimen-
tación de los resultados a los profesionales y la ciudadanía contribuye directamente 
a la mejora en los resultados, la reducción de la variabilidad a incentivar la innova-
ción.
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Instar al Departament de Salut a la publicación en los 3 meses posteriores a la 

aprobación de esta propuesta de resolución de los informes de la Central de Resul-
tados correspondientes al año 2018 en la página web del Servei Català de la Salut.

Palacio del Parlamento, 20 de diciembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla integral de 
rehabilitació del barri de les Escodines, de Manresa
250-01122/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 54802 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a rea-
litzar un Pla Integral de Rehabilitació al Barri de les Escodines de Manresa, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Centre Històric de Manresa és una de les zones més pobres de la ciutat, espe-

cialment la part del Barri Antic i el barri de Les Escodines, segons dades extretes 
de l’Atles de Distribució de la renda a les Llars, eina estadística de l’INE. Segons 
indiquen aquestes mateixes dades, aquests barris més empobrits de la ciutat, formen 
part del 7% de zones més pobres de Catalunya. Per contra a Manresa s’hi troben al-
tres barris al centre i nord de la ciutat que es situen entre el 8% de zones més riques 
de Catalunya.

Aquest fenomen de segregació i desigualtat que no ha parat de créixer des del 
2007 es fruït de la manca d’inversió de les diferents administracions. Manresa té un 
risc alt de ser una de les ciutats més desiguals de Catalunya.

En aquest context, Les Escodines barri lluitador i gent treballadora amb gran 
quantitat d’entitats socials i un fort associacionisme veïnal ha estat notícia darrera-
ment per fets que han alterat el ja precari equilibri amb un repunt de conflictes que 
posen en risc la cohesió social i la pròpia forma de ser del barri, sempre integrador 
de persones joves i nouvingudes.

Durant anys els veïns i veïnes han denunciat la degradació i abandonament al 
barri. Manca d’inversió en obra pública, pisos buits en mans de propietaris no iden-
tificats o grans propietaris i manca d’inversió social per adaptar-lo al canvi en la 
composició social.

El gener de 2007 es va signar un Pla de Xoc pel barri que tenia com a objectiu 
la renovació de l’espai públic, la millora de les condicions i de la seguretat dels edi-
ficis i dels habitatges, tenir una població diversa, procurant equilibrar la composició 
social amb la del conjunt de la ciutat, una població cohesionada, reforçant el sentit 
de comunitat o fer actuacions públiques de renovació buscant l’equilibri i aplicant 
criteris de sostenibilitats. En definitiva, aturar el risc de degradació del barri amb un 
seguit d’accions concretes establertes en aquell Pla de xoc i donar un impuls al barri.
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D’aquest pla de xoc a dia d’avui no s’ha fet res o no s’ha fet gairebé res. I la de-
gradació física del barri i social, amb nous problemes de convivència i delictius 
greus continuen. Es detecta certa deixadesa de l’administració i poca voluntat de fer 
una actuació decidida per impulsar un Pla de millora Integral al barri.

A l’últim trimestre de l’any 2019, per fer front a l’augment d’aquestes situacions 
i a demanda dels veïns i veïnes, l’Ajuntament de Manresa, va presentar un nou pla 
de xoc per tal de fer front a les múltiples problemàtiques. No obstant la manca de 
consistència i un pla de xoc sense dotació econòmica i només basat en la seguretat 
no semblen tenir com objectiu revitalitzar i equilibrar un barri fortament castigat 
per la manca d’inversió. A això cal sumar la preocupació dels veïnat per la situació 
creixent de situacions incíviques i manca de resposta política des del Consistori.

El barri de les Escodines no es mereix tants anys sense actuacions ni respostes 
ja que tot i la forta i potent identitat pròpia i una diversitat que li donen fortalesa i 
capacitat de resiliència que va molt més enllà dels titulars que se li dediquen, sense 
estratègies clares i pressupost per abordar les millores urbanístiques, socials que es 
necessiten, no serà possible capgirar la situació.

Cal la implicació de l’Ajuntament i la Generalitat que de forma urgent amb pres-
supost i calendari inici un pla d’actuació integral de rehabilitació urbana, habitatge  
i sostenibilitat ecològica, així com també contempli la cohesió social.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Posar en marxa, d’acord amb l’Ajuntament de Manresa, un Pla integral de Re-

habilitació al barri de les Escodines, que tingui en compte: 
a) Rehabilitació d’edificis deteriorats
b) Garantir eficiència energètica dels edificis
c) Establir un Pla de Renovació Urbana
d) Establir un Pla de cohesió social
2) Impulsar amb l’ajuntament de Manresa i les entitats del barri, d’una Taula de 

Seguiment amb la participació de les entitats i administracions implicades en l’exe-
cució del Pla.

3) Habilitar les partides pressupostàries corresponents al Pressupost 2020 per 
iniciar aquest Pla Integral

Palau del Parlament, 23 de desembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’habilitació i la dotació econòmica de 
la declaració de bé d’interès local de la central hidroelèctrica de 
Capdella, a la vall Fosca
250-01123/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la habilita-
ción y dotación económica de la declaración de Bien de Interés Local de la Central 
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Hidroeléctrica de Capdella en la Vall Fosca, para que sea sustanciada ante la Comis-
sió de Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Central Hidroeléctrica de Capdella, en la Vall Fosca (Pallars Jussà), en pleno 

Pirineo, fue una construcción a la que contribuyeron miles de personas que vinie-
ron de toda España, conectando lagos a 2.000 metros de altura a golpe de pico y 
pala. Debido a esta construcción, se instaló una colonia donde alojar y dar servicios 
a una población sobrevenida de más de 4.000 trabajadores procedentes de diversas 
partes del resto de España, desplazados para la ejecución de las obras. Es una his-
toria repetida; es la historia de la industrialización de Cataluña que supuso un salto 
cualitativo para una sociedad que en aquel momento se incorporó al tren de la his-
toria moderna.

Para la atención sanitaria de esta numerosa población, en una época de frío, di-
ficultades y pocos recursos destinados a lo que hoy conocemos como «seguridad e 
higiene en el trabajo», se construyó un hospital prefabricado de tecnología alemana, 
sin más efímera aspiración que ser funcional, durante el tiempo de ejecución de las 
obras.

Pero, sorprendentemente, 106 años después se mantiene en pie, convirtiéndose 
en un icono único en Europa de la arquitectura industrial del siglo xx, despertando 
el interés de arquitectos e ingenieros de toda Europa.

Recientemente, y conscientes de esta anomalía constructiva que nos recuerda 
un tiempo que ya es historia, el Ayuntamiento de la Torre de Capdella y el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà han aprobado la declaración de este edificio, fabricado 
principalmente en cartón, como Bien Cultural de Interés Local (BCIL), que prevé 
la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán, como primer 
paso para preservarlo y optar a las ayudas públicas que posibiliten el mantenimien-
to de este edificio de interés histórico y también la generación de un nuevo reclamo 
de turismo cultural.

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Instar a la colaboración de las administraciones autonómica y local para lle-

var a cabo la tramitación de la declaración de Bien de Interés Local de la Central 
Hidroeléctrica de Capdella en la Vall Fosca y su posterior inscripción como tal por 
parte del Departament de Cultura.

2. Dotar presupuestariamente con las ayudas económicas suficientes y necesa-
rias para la conservación y el mantenimiento de la Central Hidroeléctrica de Cap-
della en la Vall Fosca.

Palacio del Parlamento, 18 de diciembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el manteniment de les rieres de 
Cambrils
250-01124/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, Maialen Fer-

nández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
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Propuesta de resolución sobre el mantenimiento de las rieras de Cambrils, para que 
sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El paso de la riera de Maspujols (Cambrils) es de obligado tránsito para el ac-

ceso a las viviendas de los vecinos del Molí de la Torre. En reiteradas ocasiones, 
los temporales de lluvia ponen de manifiesto lo precario del acceso al citado núcleo 
residencial y ocasionan cortes de carreteras. Es el caso de cuando se da el fenóme-
no meteorológico conocido como «gota fría», que es endémico de la costa medite-
rránea; en un escenario de cambio climático, parece que estos fenómenos naturales 
se pueden ver incrementados en el futuro tanto en frecuencia como en virulencia.

En abril de 2019, el Ayuntamiento de Cambrils invirtió 35.000 euros en mejorar 
este paso, reforzando con una escollera los márgenes de la carretera que corrían pe-
ligro de derrumbe. No obstante, ello no ha sido suficiente, ya que gran cantidad de 
materiales acumulados en la riera son arrastrados con cada episodio de lluvias im-
posibilitando la circulación de las carreteras en numerosas ocasiones.

Durante el Pleno Municipal del municipio en noviembre de 2019, la Corporación 
explicó que habían llegado a un acuerdo verbal con los responsables de la Agencia 
Catalana del Agua para la retirada de 8.000 metros cúbicos de depósitos; actuación 
que a fecha actual no se ha realizado.

La riera es una corriente de agua intermitente natural, que fluye con discontinui-
dad según la época del año, por ello la limpieza y el mantenimiento de la misma es 
imprescindible para paliar los efectos que pueden causar estos fenómenos naturales.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Desarrollar por parte de la Agencia Catalana del Agua, con la máxima urgen-

cia, un plan especial de limpieza de rieras y barrancos en el conjunto de los muni-
cipios catalanes afectados y, en particular, de las rieras de Alforja y Maspujols en 
Cambrils.

2. Dotar de una línea de ayudas a los ayuntamientos para las reparaciones de 
mobiliario urbano e infraestructuras dañadas por este tipo de sucesos meteoroló-
gicos.

3. Establecer los mecanismos necesarios para que en los proyectos de obras a 
realizar por la Agencia Catalana del Agua se refleje el nuevo escenario meteoro-
lógico que vivimos y se contemple en la dimensión necesaria para evitar su rápida 
obsolescencia.

Palacio del Parlamento, 16 de diciembre de 2019.
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, Maialen Fernández 

Cabezas, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels jutges 
i els magistrats i del conjunt del poder judicial en la lluita contra la 
violència de gènere
250-01125/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, Noemí de la Calle Sifré, diputada del 
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Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de Resolución sobre 
el reconocimiento a la labor de los jueces y magistrados y al conjunto del poder ju-
dicial en la lucha contra la violencia de género, para que sea sustanciada ante la Co-
missió d’Igualtat de les Persones, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los jueces y magistrados desarrollan el ejercicio de la potestad jurisdiccional en 

todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, según las normas de 
competencia y procedimiento, conforme al artículo 117 de la Constitución.

La situación que deben afrontar es compleja, más aún, cuando no disponen de 
todos los medios humanos y materiales necesarios para desempeñarla con mayor 
eficacia, rapidez y agilidad. La realidad en Cataluña es más compleja respecto al 
resto de España, dado que la carga de trabajo en 2018 excedió un 63,4% respecto a 
la media de asuntos que debiera asumir cualquier juzgado catalán.

Respecto a la lucha contra la violencia de género, debe destacarse que en Cata-
luña existen 19 juzgados especializados en esta materia, cuyas oficinas judiciales se 
encuentran infradotadas de personal y de recursos materiales.

A lo largo del año 2018 fueron asesinadas 5 mujeres en Cataluña, de las cuales 
no constaba ninguna denuncia previa. El total de denuncias recibidas ascendió un 
0,64% en 2018, llegando a un total de 23.098. Una misma denuncia puede dar lugar 
a diferentes procedimientos (29.705, en total). Respecto a las órdenes de protección, 
se incoaron 5.252 (bajaron un 3,7%), se inadmitieron 155 (baja de un 14,9%), se de-
negaron 2.417 (baja un 9,2%) y se adoptaron 2.680 (aumentaron un 2,6%).

En el año 2018 se constató que las órdenes de protección se encuentran un 51,2% 
por debajo de la media de toda España (penas privativas de libertad, salida del do-
micilio, alejamiento y prohibición de comunicación, prohibición de volver al lugar 
del delito, suspensión de tenencia armas, etc…) y todo ello no es casualidad.

Este último dato cabe relacionarlo con el inexistente desarrollo, más de 14 años 
después, de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), cuya competencia 
es exclusiva de la Generalitat, tal y como se desprende de la Ley Orgánica 1/2004 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, siendo Cataluña 
la única Comunidad Autónoma que no ha legislado en esa materia ni tampoco las 
ha implantado en los 19 Juzgados especializados.

A lo largo de los últimos años, hemos podido observar como los líderes del se-
paratismo radical han fijado en su diana al sistema judicial, y especialmente, a los 
jueces y magistrados que deben investigar y juzgar todo tipo de hechos delictivos; 
incluso hemos observado con indignación los ataques a sedes judiciales, señala-
mientos y hasta amenazas en domicilios particulares y restaurantes.

Los datos corroboran el trabajo y el esfuerzo que hacen los trabajadores públicos 
que demandan reiteradamente más medios técnicos y económicos para poder llevar 
a cabo sus funciones.

Los datos estadísticos correspondientes al año 2018 nos indican, de manera feha-
ciente, un importante aumento de las condenas a maltratadores e importantes incre-
mentos asimismo en las órdenes de protección, tanto en el número de las solicitadas 
como en la cifra de órdenes concedidas. En Cataluña, sin embargo, se encuentran 
un 51,2% por debajo de la media.

A todo ello, cabe destacar la falta de jueces (92 vacantes) y la salida de 48 jueces 
de Cataluña en 2018 hacia otros destinos, debiendo completar las vacantes a través del  
3º turno (16 en total) y 17 del turno libre. A 31 de diciembre de 2018 ejercían las 
funciones jurisdiccionales un total de 116 jueces sustitutos y magistrados suplentes, 
debiendo prorrogar para 2018 las sustituciones y suplencias de 151 jueces y magis-
trados.
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Estos datos no son casuales: el contexto político, la carga de trabajo, las condi-
ciones de los juzgados y tribunales, la falta de personal y de medios materiales y 
los señalamientos por parte de sectores afines al separatismo son la principal causa.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Reconocer el ingente trabajo diario que realizan los jueces y magistrados, fis-

cales, letrados y funcionarios de la Administración de Justicia, en la lucha contra la 
violencia de género.

2. Condenar la desidia del Departament de Justicia en el desarrollo de la Unida-
des de Valoración Forense Integral (UVFI) y la falta de medios materiales y huma-
nos en los 19 juzgados especializados.

3. Aprobar un plan de mejora técnico, mediante la adscripción de las UVFI a 
cada uno de los 19 juzgados catalanes de Violencia sobre la Mujer.

4. Garantizar la dotación económica necesaria y el personal especializado a cada 
uno de los 19 juzgados catalanes de Violencia sobre la Mujer para cumplir adecua-
damente con la media de asuntos ingresados, según los acuerdos del TSJC que se 
aprueben anualmente.

Palacio del Parlamento, 17 de diciembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

Noemí de la Calle Sifré, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la reclamació dels afectats per les 
accions de radicals separatistes
250-01126/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
reclamación de los afectados por las acciones perpetradas por los radicales separa-
tistas, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde el pasado 14 de octubre se están produciendo en Cataluña desórdenes, ac-

tos vandálicos y boicots a infraestructuras promovidos por los grupos separatistas 
radicales y por el movimiento separatista autodenominado «Tsunami Democràtic». 
Estos actos vandálicos, injustificables en democracia, están causando graves perjui-
cios sociales y económicos.

Los ciudadanos están sufriendo continuos cortes de carretera, sabotajes a aero-
puertos, como el de El Prat que provocó la cancelación de 108 vuelos, y sabotajes 
a vías ferroviarias, como en Girona donde grupos de independentistas ocuparon las 
vías del tren paralizando el servicio del AVE. También se ve afectada la red de cer-
canías de Barcelona que acumula una decena de interrupciones de servicio provoca-
das por los radicales.

A ello se unen las acampadas cortando calles de Barcelona y marchas indepen-
dentistas que recorrieron las carreteras catalanas provocando cortes de circulación. 
Todos estos actos perpetrados sin autorización, con total impunidad y muchos de 
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ellos con presencia de cargos públicos independentistas vulneran el derecho funda-
mental de libre circulación de personas y mercancías.

Por desgracia también están proliferando los disturbios en las cuatro capitales 
de provincia catalanas, siendo Barcelona la más afectada, donde grupos radicales 
montaron barricadas y hogueras a la vez que destrozaban el mobiliario público y 
quemaban vehículos, causando cuantiosos perjuicios económicos a comercios y ve-
cinos de las zonas afectadas que veían con indignación e impotencia como algunas 
concentraciones acababan en pillajes y saqueos de comercios.

El Ayuntamiento de Barcelona cifró en, al menos, 2,5 millones de euros los 
daños causados en el mobiliario urbano durante los disturbios. Y el Ministerio de 
Fomento cifró en más de 7 millones de euros los daños en transporte e infraestruc-
turas.

Es indiscutible que todos estos actos incívicos y vandálicos están provocando 
elevados perjuicios económicos y que las víctimas tienen derecho a exigir a los cau-
santes de los daños o a aquellos que los han permitido una compensación económica 
para la reparación del mal sufrido.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a diseñar un procedi-

miento ad hoc para agilizar los trámites de reclamación para que los afectados por 
las acciones perpetradas por los radicales separatistas puedan solicitar las compen-
saciones a las que tengan derecho a recibir por los daños y perjuicios que les han 
causado y evitar de ese modo las demoras burocráticas habituales de este tipo de 
reclamaciones.

Palacio del Parlamento, 11 de diciembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la corrupció en el Departament de 
Cultura
250-01127/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Héctor Amelló Montiu, diputat, María Francis-

ca Valle Fuentes, diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con 
lo que establecen los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la siguiente Propuesta de resolución contra la corrupción en el Departamento de 
Cultura, para que sea substanciada delante de la Comisión de Cultura, con el texto 
siguiente: 

Exposición de motivos
La corrupción y el fraude son uno de los problemas que más siguen preocupan-

do a los españoles. Las noticias continuadas que aparecen en la prensa relativas a 
la presunta corrupción política y administrativa protagonizada en Cataluña por per-
sonas que han ostentado u ostentan altos cargos en la dirección de partidos o en la 
dirección de instituciones, contribuyen a que esa preocupación aumente por la espe-
cial gravedad que este problema sistémico ocasiona a la eficiencia de las administra-
ciones públicas, a las arcas públicas y, en definitiva, a la democracia. En los últimos 
días han resurgido noticias sobre la que fue Consellera de Cultura del Govern de la 
Generalitat, Laura Borràs, hoy diputada en el Congreso por Junts per Catalunya, re-
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lacionadas con presuntas irregularidades en contratos adjudicados cuando ostentaba 
el cargo de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), irregularidades 
que se contabilizan en la cifra de 259.863 euros.

La Oficina Antifraude ha detectado hasta veintiuna disfuncionalidades en la ex-
ternalización de obras y servicios donde la negociación directa sigue siendo mayori-
taria. La contratación directa debería ser una medida excepcional, pero sin embargo, 
el Govern de la Generalitat está usando de manera abusiva un sistema de adjudica-
ción extraordinario y sin concurrencia pública convirtiéndolo en la forma de actuar 
normal de los diferentes departamentos.

Las prácticas fraudulentas extendidas tanto en el seno de los partidos políticos 
como en los organismos públicos han generado el rechazo de los ciudadanos y tam-
bién el desprestigio de nuestras instituciones; el mantenimiento de personas impu-
tadas en listas electorales, en cargos públicos e incluso el uso clientelar que en oca-
siones algunos partidos políticos han hecho de los fondos públicos han generado la 
percepción de que en Cataluña y en el resto de España la corrupción goza de cierta 
impunidad o no se persigue con el ahínco que se debiera. En consecuencia, y para 
no continuar dando a la sociedad esa impresión de carencia de igualdad ante las le-
yes, principio fundamental que establece nuestra Constitución, urge que los poderes 
públicos atajen cualquier posibilidad de práctica corrupta mediante la implementa-
ción de políticas efectivas que afiancen los principios del Estado de Derecho, tales 
como la integridad, la transparencia y la responsabilidad, entre otros, comenzando 
por una serie de medidas que ayudarán a los distintos departamentos gubernamen-
tales a conseguir un menor índice de irregularidades en la contratación.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Reprobar todas aquellas prácticas dentro del Departamento de Cultura que 

supongan vulneración de la normativa vigente, y que culminen en irregularidades o 
corruptelas que ponen en entredicho el principio de igualdad.

2. Supervisar los procedimientos internos de recogida, análisis de datos y ela-
boración documental sobre la necesidad de cubrir el expediente de contratación que 
se vaya a llevar a cabo, analizar las diversas alternativas para cubrirlo, evaluando 
en cada caso la viabilidad e idoneidad de cada opción, supervisando de una forma 
exhaustiva los encargos externos para garantizar la calidad, veracidad y rigor nece-
sarios del contrato.

3. Mejorar la planificación en cuanto al procedimiento de contratación, la elabo-
ración técnica de presupuestos contractuales y ejecución, así como los criterios de 
selección.

4. Incentivar la información y la publicidad en las licitaciones aplicando criterios 
de mejora en la adjudicación y formalización de los contratos.

5. Controlar de forma exhaustiva y rigurosa la ejecución de los contratos y la efi-
cacia y eficiencia en su tramitación.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Héctor Amelló Montiu, María Francisca Valle 

Fuentes, diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el Síndic de Greuges i les declaracions 
en seu parlamentària del 9 de desembre de 2019 amb relació a les 
llistes d’espera sanitàries
250-01128/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución sobre el Síndic de Greuges y las declaraciones que realizó en sede parlamen-
taria el pasado día 9 de diciembre en relación a las listas de espera sanitarias, para 
que sea sustanciada ante la Comissió del Síndic de Greuges, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Cataluña es lamentablemente la Comunidad Autónoma española que tiene las 

peores listas de espera sanitarias. A los recortes en gasto sanitario durante la crisis 
económica, cabe añadir el constante empeoramiento en la atención sanitaria que ha 
caracterizado a los últimos años. De hecho, el progresivo aumento de las listas de 
espera de atención sanitaria ni siquiera ha ido acompañado de un plan de reversión 
de la situación.

La deplorable situación de las listas de espera sanitarias en Cataluña comporta 
un grave detrimento del bienestar y la protección en la salud de los ciudadanos, bie-
nes y derechos reconocidos en nuestra Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

Uno de los principios generales de la atención sanitaria pública es su extensión al 
conjunto de toda la población española, debiendo regirse el acceso a las prestaciones 
sanitarias en condiciones de igualdad efectiva. Además, las políticas públicas de salud 
deberán estar orientadas a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales.

Por todo ello, resultan especialmente agraviantes, divisorias e incitadoras de fal-
sos e imaginarios agravios las siguientes declaraciones del Sr. Rafael Ribó: «uno de 
los déficits que tiene la sanidad pública en Cataluña es que tiene un sobrecoste con 
la gente que viene de fuera de Cataluña a intervenirse».

Estas declaraciones son especialmente graves viniendo de un comisionado del 
Parlamento de Cataluña que es generosamente retribuido para supuestamente defen-
der los derechos de los ciudadanos, vengan de donde vengan, en Cataluña ante los 
agravios de las Administraciones Local y Autonómica. Y más, teniendo en cuen-
ta el actual contexto político marcado por el desprecio y la desconsideración de la 
mera condición de ser ciudadano, con independencia de su origen o cualquier otra 
circunstancia injustificada, para el reconocimiento y la efectividad de los derechos. 

Solamente por este tipo de declaraciones, el Sr. Ribó debería dimitir inmediata-
mente, atajando de esa manera la pérdida de dignidad y honor de la institución pú-
blica de la Sindicatura de Greuges, ya que así lo ha demostrado a través de su falta 
de compromiso, responsabilidad y transparencia a la hora de defender los derechos 
fundamentales y las libertades públicas de todos los catalanes y de fiscalizar a la 
Administración cuando no realiza una buena gestión, además de la ya prolongada 
caducidad de su mandato.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Condenar las falsas y agraviantes declaraciones del Sr. Rafael Ribó realiza-

das el pasado día 9 de diciembre de 2019 en sede parlamentaria, y en concreto la 
siguiente: «uno de los déficits que tiene la sanidad pública en Cataluña es que tiene 
un sobrecoste con la gente que viene de fuera de Cataluña a intervenirse».
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2. Tomar todas las medidas legislativas y no legislativas necesarias para mejorar 
la gestión que el Govern de la Generalitat realiza de la sanidad pública y de las listas 
de espera sanitarias que repercuten a los ciudadanos.

El Parlamento de Cataluña: 
3. Reprueba al Sr. Ribó por el sesgo que ha dado a su ejercicio del cargo, ya que 

ha quedado retratado por su falta de compromiso y responsabilidad a la hora de de-
fender los derechos fundamentales y las libertades públicas de todos los catalanes y 
de fiscalizar la Administración.

4. Muestra su compromiso en impulsar la renovación del titular de la Sindicatura 
de Greuges mediante un procedimiento transparente y competitivo que permita la 
elección de una persona de reconocido prestigio, estricta neutralidad política y am-
plia experiencia en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Palacio del Parlamento, 10 de diciembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar la corrupció
250-01129/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada, Susa-

na Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre medidas para evitar la corrupción, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La corrupción y el fraude uno de los problemas que más continúan preocupando 

a los españoles. Las noticias continuadas, que surgen en prensa relativas a presunta 
corrupción política y administrativa protagonizada en Cataluña por personas que 
han ostentado u ostentan altos cargos en la dirección de partidos o en la dirección 
de instituciones, contribuyen a que esa preocupación aumente por la especial gra-
vedad que este problema sistémico ocasiona tanto a la eficiencia de las Administra-
ciones Publicas como al perjuicio económico en las arcas públicas; en definitiva, a 
la democracia.

En los últimos días, han resurgido noticias sobre el perjuicio patrimonial causa-
do en el Caso Palau y cantidades que rondan los 1,2 millones de euros pendientes 
de recuperar. También hemos podido ver noticias de Laura Borràs −que fue Conse-
llera de Cultura del Govern de la Generalitat, hoy diputada en el Congreso por Junts 
per Catalunya− relacionadas con presuntas irregularidades en contratos adjudicados 
cuando ostentaba el cargo de Directora de la Institució de les Lletres Catalanes; irre-
gularidades que se contabilizan en la cifra de 259.863,00 euros.

La Oficina Antifraude ha detectado incluso hasta 21 disfuncionalidades en la 
externalización de obras y servicios donde la negociación directa sigue siendo ma-
yoritaria. La contratación directa debería ser una medida excepcional, pero, sin em-
bargo, la Generalitat está abusando de este sistema de adjudicación, y así podemos 
comprobarlo en distintos departamentos. Hay contratos de servicio cuya adjudica-
ción debe ser comunicada a la Comisión Europea, pero en algunas ocasiones tampo-
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co se ha llevado a cabo, incurriendo de esta forma en irregularidades que vulneran 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Las prácticas fraudulentas extendidas tanto en el seno de los partidos políticos 
como en los organismos públicos, ha generado el rechazo de los ciudadanos y también 
el desprestigio de nuestras instituciones. Son un ejemplo de ello el mantenimiento de 
personas imputadas en listas electorales o en cargos públicos, o el uso clientelar que 
en algunas ocasiones partidos políticos han hecho de los fondos públicos. Lo ante-
rior ha generado la percepción de que en Cataluña y en el resto de España la corrup-
ción goza de impunidad y no se persigue con el ahínco que debiera. En  consecuencia 
y para no continuar dando a la sociedad esa impresión de carencia de igualdad ante 
las leyes, principio fundamental que establece nuestra Constitución, urge que los 
poderes públicos atajen cualquier posibilidad de práctica corrupta mediante la im-
plementación de políticas efectivas que afiancen los principios del Estado de Dere-
cho, tales como la integridad, la transparencia y la responsabilidad −entre otros−, 
comenzando por una serie de medidas que ayudarán a los distintos departamentos 
gubernamentales a conseguir un menor índice de irregularidades en la contratación.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Reprobar todas aquellas prácticas dentro del Departamento de Acción Ex-

terior, Relaciones Institucionales y Transparencia que supongan vulneración de la 
normativa vigente y que culminen en irregularidades o corruptelas que ponen en 
entredicho el principio de igualdad.

2. Mejorar los procedimientos internos de recogida, análisis de datos y elabo-
ración documental sobre la necesidad de cubrir el expediente de contratación que 
se vaya a llevar a cabo, analizar las diversas alternativas para cubrirlo, evaluando 
en cada caso la viabilidad e idoneidad de cada opción, supervisando de una forma 
exhaustiva los encargos externos para garantizar la calidad, veracidad y rigor nece-
sarios del contrato.

3. Mejorar la planificación en cuanto a renovación y/o inicio de contratos, la 
elaboración técnica de presupuestos contractuales y de ejecución y los criterios de 
selección.

4. Desarrollar la publicidad de la licitación, aplicando criterios de mejora en la 
adjudicación y formalización de los contratos.

5. Supervisar de forma exhaustiva y rigurosa la ejecución de los contratos y la 
eficacia y eficiencia de los trámites dando lugar a la exigencia de responsabilidades 
ante cumplimientos defectuosos.

Palacio del Parlamento, 9 de diciembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, Susana Bel-

trán García, diputadas, GP Cs

Proposta de resolució sobre el foment de la música clàssica al carrer
250-01130/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada, Héctor 

Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
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Propuesta de resolución para el fomento de la música clásica en la calle, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La cultura en todas sus vertientes ha de ser concebida por la población como algo 

cercano y accesible a todas las capas sociales y no como un elemento asociado a la 
capacidad económica de la misma.

Desde este punto de vista, la carrera musical es una disciplina que conlleva un 
esfuerzo económico además de disciplinario muy importante, para las familias cu-
yos hijos deciden estudiarla y/o dedicarse a ella de manera profesional. Esta circuns-
tancia limita el acceso y el desarrollo de esta disciplina, y por lo tanto, limitamos la 
formación de talento y futuros músicos profesionales

Actualmente en Cataluña, hay escuelas de música dirigidas a la iniciación y for-
mación de los niños en este arte; enseñanzas profesionales que se imparten en con-
servatorios y centros profesionales y las enseñanzas artísticas superiores de música, 
que ofrecen diferentes especialidades como la composición, interpretación, musi-
cología.

Cada vez es más habitual poder disfrutar durante unos minutos de pequeños es-
pectáculos a pie de calle en diferentes disciplinas y la música clásica no puede ser una 
excepción y no puede quedarse fuera de este método tan próximo a la ciudadanía.

Por esto, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de Resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Impulsar desde los Departamentos de Cultura y de Educación desarrollo de un 

programa de música clásica en las calles.
2. Garantizar desde los Departamentos de Cultura y de Educación, que estos 

programas se realicen en colaboración con las diferentes escuelas oficiales de mú-
sica clásica.

3. Impulsar desde los Departamentos de Cultura y de Educación, la firma de 
convenios con los ayuntamientos para el fomento de este programa de música clá-
sica en la calle.

Palacio del Parlamento, 3 de diciembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Héctor Amelló 

Montiu, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la defensa de preus justos per a la 
pagesia i, especialment, per la fruita dolça i els pinyons
250-01131/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de defensa de 
unos precios justos para la pagesía y en especial a la fruta dulce y de piñón, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La agricultura es uno de los principales motores de desarrollo de diversas zo-

nas de Cataluña, especialmente de la demarcación de Lleida, que representa casi un 
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45% del total de Catalunya. No siendo tan solo un hecho histórico, cultural y social, 
sino también económico. Es un sector potente e imprescindible para el país, provee-
dor de productos alimentarios. Un sector consciente de los retos climáticos, econó-
micos y sociales a los que nos enfrentamos.

Conscientes del valor que aporta el sector agrario a nuestra sociedad como pro-
veedora de alimentos y como garante del equilibrio social y territorial, y, además 
como motor que sustenta la economía de nuestros pueblos no tan solo por los pues-
tos de trabajo que genera directamente sino por aquellos que consolida indirecta-
mente, es necesario que desde las administraciones, se dote de las herramientas 
 necesarias para que las nuevas generaciones también se incorporen al sector.

Los jóvenes son el futuro de nuestro territorio, con la actual situación vemos pe-
ligrar el relevo generacional y la continuidad del campo agrícola catalán y, en con-
secuencia, un proceso de despoblación rural.

Para conseguir un mundo rural vivo necesitamos poner en valor lo que produce 
este territorio y defender la pagesia de nuestro país.

Para que los jóvenes se queden en las explotaciones familiares y para conseguir 
un mundo rural vivo, hay que conseguir que los precios sean como mínimo justos. 
Y como es sabido, los precios de los productos agrarios, especialmente de la «frui-
ta dolça» y de hueso, hace años que son bajos o muy bajos y en muchas ocasiones 
por debajo del precio de coste de producción. Este año las liquidaciones que se han 
comenzado hacer son más bajas todavía, dificultando a los pagesos pagar los gastos 
de producción. Motivo que dificulta todavía más el relevo generacional del sector y 
el equilibrio territorial incrementando la despoblación.

La situación de bajos precios aplicados a las liquidaciones que se están efectuan-
do a los pagesos (muchas por debajo del precio de coste) es grave. Estamos delante 
de la imposibilidad de que muchas explotaciones puedan hacer frente a los gastos 
ya generados, haciendo peligrar su viabilidad para poder comenzar la campaña del 
año 2020, con el perjuicio que comporta, de abandono de sus tierras y pérdida de 
más pagesos, agravando la situación de despoblamiento que ya sufren algunas zo-
nas rurales.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Dar total apoyo al sector agrario que es principal motor de la economía de 

nuestros pueblos y a la vez de nuestras tierras leridanas y así ayudar a un sector tan 
desfavorecido como el de la Fruta Dulce en las Tierras de Lleida.

2. Destinar ayudas adicionales directas a los productores por los bajos precios.
3. Rebajar los tributos que gravan la actividad del sector agrario, en especial el 

frutícola, reduciendo la cuota de IRPF en su tramo autonómico.
4. Destinar una línea de ayudas para el pago de las cuotas de la Seguridad Social.
5. Imputar estas ayudas para el pago de las cuotas de la Seguridad Social al ejer-

cicio 2019.

Palacio del Parlamento, 25 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el reconeixement i l’agraïment a les 
missions de defensa i de manteniment de la pau de les Forces 
Armades amb motiu de llur trentè aniversari
250-01132/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, David Bertran Román, diputat, Ignacio Martín 

Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre el reconeixement i agraïment a les missions de defensa i de manteniment 
de la pau de les nostres Forces Armades en el seu 30è aniversari, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El sorgiment de la Unió Europa a la segona meitat del segle xx ha suposat un 

dels períodes de pau més grans de tota la història de la humanitat. La unió de molt 
diverses nacions que havien estat fent-se la guerra durant segles i segles va suposar 
una de les grans fites de la humanitat. Tanmateix, els conflictes armats persisteixen 
a d’altres parts del món d’igual forma que l’amenaça sobre nosaltres mateixos enca-
ra és persistent.

Espanya, com a país membre de diverses organitzacions internacionals que 
comprenen àmbits de defensa com són l’ONU, l’OTAN, l’OSCE i la UE es tro-
ba en l’obligació de mantenir unes forces armades actives per a la pròpia seguretat 
 nacional com a dissuasió front amenaces externes, a la vegada que fan funcions de 
prevenció, establiment i de manteniment de la pau a l’exterior. Aquesta tasca des-
envolupada en l’àmbit del multilateralisme compleix els 30 anys des que el gener 
del 1989 comptéssim amb la primera missió on va haver-hi participació de militars 
espanyols amb el Grup de Verificació de Nacions Unides a Angola (UNAVEM I).

Les encara molt recents guerres dels Balcans, que van provocar desenes de mi-
lers de morts, ferits i desplaçats van desembocar en una regió de petits estats con-
frontats i amb una greu problemàtica de funcionament institucional i convivencial 
interna a raó dels fets succeïts i dels nacionalismes que ho van provocar, fins al punt 
que alguns són autèntics estats fallits.

Una de les missions militars més importants en què ha participat àmpliament el 
nostre país ha estat l’EUFOR ALTHEA a Bòsnia i Hercegovina on ha ajudat en la 
formació de les noves forces armades d’aquest país per al manteniment de l’ordre i 
la convivència; i on anteriorment ja hi havia participat amb les missions UNPRO-
FOR de Nacions Unides i amb l’IFOR i l’SFOR de l’OTAN.

Més recentment, les forces armades tenen també missions d’important rellevàn-
cia al Líban, FINUL LIBRE HIDALGO de l’ONU per a vigilar-hi el cessament de 
les hostilitats; a les costes de Somàlia amb la missió ATALANTA de la UE contra la 
pirateria; a l’Afganistan la RESOLUTE SUPPORT de l’OTAN per a formar i asses-
sorar les forces afganeses; a l’Iraq, en una coalició internacional per formar l’exèr-
cit iraquià contra el Dàesh; i al Mar Mediterrani amb la missió EUNAVFOR MED 
SOPHIA de la UE per a lluitar contra el tràfic de persones; entre moltes d’altres.

En moltes d’aquestes missions internacionals, els soldats de les nostres Forces 
Armades han demostrat sobradament la seva implicació amb els valors i princi-
pis internacionals como el respecte als drets humans i la defensa de la llibertat i la 
democràcia. La seva dedicació plena amb les dures tasques que aquestes missions 
internacionals és inqüestionable ja que els soldats de les Forces Armades no han 
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dubtat a posar en greu risc la seva integritat i, fins i tot, moltes vegades han perdut 
malauradament la seva pròpia vida en compliment de les seves missions.

La continuïtat de la conflictivitat bèl·lica en diversos indrets del món, fins i tot 
molt propers al nostre continent i les noves formes de conflicte armat en els quals 
les fronteres ja no són un element important como el terrorisme internacional i la 
ciberdeliqüència, fa encara més imprescindible que mai la defensa de la pau al món 
i a l’interior de les nostres fronteres que fan les nostres Forces Armades.

És per tot això, i perquè reivindiquem la necessitat d’encaminar-nos cap a un 
món on es respectin els drets humans i la capacitat de viure lliures de conflictes 
armats i en pau, que aquest Parlament posa de relleu la funció que compleixen les 
nostres forces armades i totes aquelles que són part de coalicions i organismes inter-
nacionals que vetllen per la salvaguarda de la democràcia i que emanen de governs 
i estats democràtics, dels quals en són corretges de transmissió.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Reconeix i agraeix les missions de defensa i de manteniment de la pau de les 

nostres Forces Armades en el seu 30è aniversari.
2. Es compromet a retre a homenatge als 173 soldats espanyols morts en aquestes 

missions en defensa de la democràcia i els drets humans arreu del món.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; David Bertran Román, Ignacio Martín Blan-

co, diputats,  GP Cs

Proposta de resolució sobre la defensa de la unitat, la conservació 
i la gestió de la col·lecció d’art sacre del Museu de Lleida
250-01137/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 55005 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre la defensa de la unitat, la conservació i la gestió de la col·lecció d’art 
sacre del Museu de Lleida, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
El patrimoni cultural i històric té un valor intangible i fonamental. És eina de 

vital importància com a vehicle per la construcció d’identitats locals i pel reforç  
de mecanismes de pertinença. Al mateix temps, però, és vestigi de lligams culturals, 
socials i econòmics entre comunitats i territoris i testimoni de la seva supervivència 
al llarg del temps.

La condició de patrimoni cultural no és excloent. Una mateixa obra pot formar 
part de diversos patrimonis culturals diferenciats i la seva pertinença no dependrà 
en cap cas d’allí on estigui, ni tan sols de qui en sigui propietari o tenidor. En conse-
qüència, posseir un determinat patrimoni implica drets i deures: el dret que s’integri 
dins del propi relat i el deure de protegir-lo, estudiar-lo i donar-lo a conèixer. Drets 
i deures que no es veuen limitats pel fet de gaudir o no de la possessió i, tampoc, de 
trobar-se ubicat en un o altre territori.
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En aquest sentit, les peces de la col·lecció d’art sacre de les antigues parròqui-
es del bisbat de Lleida, avui inscrites dins del territori aragonès, formen part de 
l’herència de la Corona d’Aragó i, per tant, segueixen sent patrimoni cultural tan 
de  Catalunya com de l’Aragó. Fa més d’un segle fou reunida a través de compres 
i donacions per part del bisbe Messeguer, promotor del Museu Diocesà de Lleida, 
gràcies al quals ens han arribat fins al dia d’avui. Per això, correspon que aquest 
patrimoni sigui gestionat com a element vertebrador dels llaços comuns entre dues 
comunitats veïnes, germanes i profundament relacionades, com són l’aragonesa i la 
catalana; i, en cap cas, com a instrument de confrontació ni menyspreu dels valors 
de la convivència i del bastiment d’un discurs comú.

Davant d’això, els principis de permanència, integritat i protecció de les col·lec-
cions museístiques, s’han de conjugar amb un tractament que les faci bé útil, identi-
ficable i compartit. Gestió d’un patrimoni que ha de partir d’un equipament cultural 
compartit i òptimament condicionat que assoleixi el repte que ambdues comuni-
tats en mantinguin un sentiment de pertinença, o bé, sense que es perdi el sentit 
de col·lecció unitària ni la supervisió museogràfica, es desenvolupi un altre model 
del gestió compartida entre Catalunya i Aragó que, si s’escau, pugui consistir en 
 exposicions itinerants o consecutives.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Manifestar la conveniència que la discussió sobre la titularitat de les col·lec-

cions es sostregui de la lluita judicial i es porti al terreny patrimonial, tècnic i mu-
seològic.

2. Declarar que les obres d’art sacre provinents de les parròquies segregades que 
havien format part del Bisbat de Lleida fins el 1995-1997, adquirides i integrades 
de forma lícita i legítima a la col·lecció lleidatana, han de ser salvaguarda des en la 
seva unitat i integritat.

3. Promoure i emparar una mesa de diàleg tècnic amb la participació de les au-
toritats culturals i museístiques de l’Aragó i de Catalunya perquè les obres puguin 
ser gestionades de forma compartida, sempre d’acord amb criteris museològics que 
en garanteixin la unitat, la conservació, l’estudi i l’ampli coneixement per part de 
tota la ciutadana.

Palau del Parlament, 23 de desembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la 
maquinària de diagnòstic i tractament oncològic donada per la 
Fundació Amancio Ortega als hospitals catalans
250-01138/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jorge Soler González, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para inmedia-
ta puesta en marcha de la maquinaria de diagnóstico y tratamiento oncológico en 
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los hospitales catalanes, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
La donación de 310 millones de euros de la Fundación Amancio Ortega a la sa-

nidad pública española, ha supuesto de momento que los equipos de radioterapia 
avanzada para el tratamiento del cáncer se hayan multiplicado por tres en los hospi-
tales públicos españoles.

Los especialistas estimaron que unas 100.000 personas en toda España se po-
dían beneficiar de estos nuevos equipos. En concreto, antes de la aportación del 
empresario gallego poco más de 20 hospitales públicos en España contaban con la 
tecnología más avanzada en este campo, la radioterapia estereotáctica de cuerpo, 
mientras que ahora, dos años después del anuncio del Sr Ortega, más de 70 hospi-
tales disponen de este sistema.

Este sistema de radioterapia avanzada reduce el tratamiento de los pacientes con 
cáncer de 35 a cinco días, o lo que es lo mismo, siete veces menos. Los datos los 
ha aportado la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, que representa a los 
médicos que más en contacto están con estos equipos.

Hace poco días hemos tenido conocimiento de que el Departament de Salut no 
ha instalado todas las máquinas de diagnóstico y tratamiento oncológico que paga 
la Fundación Amancio Ortega. Casi tres años después de que la entidad social anun-
ciara la ayuda a la sanidad pública, en Cataluña la operativa funciona a medio gas, 
como por ejemplo el Hospital Josep Trueta o el Hospital Universitari de Bellvitge, 
ambos de titularidad de l’Institut Català de la Salut.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Disponer de todos los medios necesarios para que en el transcurso del míni-

mo tiempo posible se lleve a cabo la instalación completa de todas las máquinas de 
diagnóstico y tratamiento oncológico donadas por la Fundación Amancio Ortega, y 
su puesta en funcionamiento al servicio de los pacientes.

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jorge Soler González, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la inseguretat a Calafell
250-01139/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 55190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre la inseguretat al mu-
nicipi de Calafell (Baix Penedès), per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
En el últims mesos els veïns del municipi de Calafell (Baix Penedès) han vist 

com s’ha incrementat de forma molt preocupant la inseguretat en el seu municipi.
Veïns, visitants, comerciants i habitatges estan sent objecte d’una important ona-

da de robatoris al que cal sumar l’existència de diversos tirotejos i baralles als car-
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rers del municipi que han acabat amb ferits de gravetat, i en algun cas, amb víctimes 
mortals.

Aquests actes de violència extrema ha generat una alarma entre la ciutadania del 
municipi que els ha portat a protagonitzar manifestacions de protesta per la insegu-
retat que es troben a l’hora de dur a terme el seu dia a dia amb la normalitat desit-
jada per tots.

Els pocs efectius dels Mossos d’Esquadra assignats a l’Àrea Policial Bàsica Baix 
Penedès que donen servei, entre altres municipis, a Calafell i la policia local del mu-
nicipi han demostrat una gran professionalitat en l’onada d’inseguretat que es viu, 
però la manca d’efectius policials, principalment del Cos dels Mossos d’Esquadra, 
és un factor determinant que impedeix no garantir la seguretat ciutadana al munici-
pi de Calafell, i per tant, que continuï la sensació de inseguretat.

Els poders públics han de posar tots els instruments al seu abast per a garantir la 
seguretat ciutadana. En aquest sentit, la Generalitat dins les seves competències ha 
de garantir que una major presència d’efectius de Mossos d’Esquadra en les àrees 
bàsiques policials amb major inseguretat, com la corresponent al municipi de Ca-
lafell, on és una obligació garantir als seus veïns i comerciants que tinguin totes les 
garanties en un cosa tan important com la seguretat ciutadana.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Incrementar el nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra assignats a 

l’Àrea Bàsica Policial Baix Penedès per a fer front a l’onada d’inseguretat que està 
patins el municipi de Calafell (Baix Penedès).

2. Sol·licitar, a través del vocal en representació de la Generalitat, la convocatòria 
urgent i extraordinària de la junta local de seguretat del municipi de Calafell (Baix 
Penedès) per a tractar els últims i preocupants esdeveniments d’inseguretat que viu 
el municipi.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la 
seguretat exterior de les centrals nuclears i del futur econòmic  
i social dels municipis nuclears
252-00023/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 55217).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2020; 10:30 h.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de 
l’acció del Govern
302-00180/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 55199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’acció del Govern (tram. 300-00217/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a reprendre la interlocució amb 

el Govern d’Espanya recentment constituït, mitjançant els òrgans multilaterals i bi-
laterals existents.

2. Insta el President del Govern de la Generalitat de Catalunya a convocar i ce-
lebrar una reunió de l’Espai de Diàleg sorgit a iniciativa del Parlament, i a fer les 
gestions necessàries per tal de garantir-hi la participació de tots els grups parlamen-
taris, a fi de conèixer i debatre la posició de cadascun dels grups abans de partici-
par en la nova Mesa de diàleg, negociació i acord entre Governs sorgida dels acords 
subscrits amb ocasió del debat d’investidura al Congrés dels Diputats.

3. Insta el Govern a treballar per la reconciliació civil tot garantint que les ins-
titucions de la Generalitat de Catalunya representen al conjunt de la ciutadania, i 
desistint de tot intent de promoure o donar alè a qualsevol intent de posar en marxa 
una institucionalitat paral·lela, ni que ho sigui tan sols en aparença.

4. Constata la manca de respecte del Govern de la Generalitat pels acords pre-
sos pel Parlament de Catalunya durant la present legislatura, atès l’incompliment de 
molts d’aquests acords.

5. Constata l’incompliment del Pla de Govern, l’esgotament i desorientació estra-
tègica del Govern, i declara que el millor que podria fer el Govern és convocar unes 
eleccions al Parlament de Catalunya a la major brevetat possible.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les necessitats 
i les reivindicacions socials i els pressupostos
302-00181/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 55241 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
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moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les necessitats i les reivindica-
cions socials i els pressupostos (tram. 300-00224/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. La reducció d’un 50% en les llistes d’espera en l’atenció sanitària, en el ter-

mini de 6 mesos, pels següents casos: en la primera visita amb l’especialista, en la 
realització de proves diagnòstiques i en l’espera d’una intervenció quirúrgica. Per 
fer-ho efectiu es prioritzarà l’assistència als centres del Siscat de titularitat pública, 
evitant les derivacions entre els centres que ocasionen problemes de mobilitat a les 
persones malaltes, quedant exclosos expressament els centres de titularitat privada. 
Això comporta la recuperació de la totalitat de l’activitat sanitària que es feia en els 
serveis sanitaris públics, optimitzant la utilització dels quiròfans en torn de matí i 
tarda i recuperant els llits que s’han eliminat o tancat provisionalment. Es dotarà del 
pressupost necessari i del personal del qual s’ha prescindit.

2. Iniciar el procés de modificació de la Llei 09/2017, del 27 de juny, d’universa-
lització de l’assistència sanitària per lectura única amb l’objectiu de garantir l’accés 
universal a la salut a totes les persones, incloent-hi aquelles que no tinguin la condi-
ció de residents, especialment per garantir l’atenció sanitària a les dones i persones 
embarassades.

3. Deixar sense efecte la Instrucció 05/2019 Actuacions per evitar el frau de llei 
en l’accés a l’assistència sanitària amb càrrec al CatSalut i per rescabalar despeses 
d’assistència sanitària en cas de frau de llei, amb la finalitat de garantir la sosteni-
bilitat del sistema sanitari públic.

4. Realitzar una campanya específica d’Inspecció de Treball per a la igualtat sa-
larial entre dones i homes que vetlli perquè les empreses en què les retribucions de 
les dones siguin inferiors a les dels homes per igual categoria s’acrediti la raó que 
ho justifica o, en cas contrari, a banda dels procediments sancionadors que corres-
ponguin, es presenti demanda d’ofici davant la jurisdicció social.

5. Realitzar una campanya específica pel període 2020-2024 per part per la Ins-
pecció de Treball de Catalunya en relació a les «Kellys» (dones responsables de la 
neteja als hotels). Les actuacions inspectores tindran com a objecte analitzar els se-
güents elements: supòsits de cessió il·legal, conveni col·lectiu d’aplicació, hores tre-
ballades no retribuïdes i infracotització, avaluacions de riscos laborals adequades, 
ritmes de treball que puguin ser contraris a la normativa de Prevenció de Riscos La-
borals, malalties professionals i assetjaments laborals i/o sexuals.

6. Garantir que a tots els treballadors i treballadores dels sector públic català 
amb contractació temporal de més de 3 anys se’ls garanteixi alternativa ocupacional 
estable pel supòsit que s’amortitzi la seva plaça per cobertura de vacant i per la qual 
aquesta no els resulti adjudicada.

7. Aplicar un salari mínim pel conjunt de treballadors i treballadores del sector 
públic català de 1.239 € al mes per 14 mesades, en jornada ordinària a temps com-
plet amb efectes a 1 de gener de 2020.

8. Paralitzar i revertir els tancaments de línies i grups de P-3, P-4 produïts i pre-
vistos en els cursos 2018-1019 i 2019-2020 de l’ensenyament públic.

9. Garantir el finançament públic de l’escoles públiques de 0-3 anys d’acord amb 
les Mocions aprovades en aquesta Parlament.

10. En relació als centres i serveis de la DGAIA, que s’iniciï un procés per la fi-
nalització de les vigents formes de gestió privada i es procedeixi a la internalització 
dels serveis.

11. Compliment de la Moció sobre la dignificació de l’atenció a la infància apro-
vada pel Parlament de Catalunya el 9 de febrer de 2017 i trasllat de l’informe sobre 
les obligacions que es deriven de la mateixa anualment mitjançant compareixença a 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
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12. Retirar el Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les persones.
13. Garantir que el sector públic català només podrà adjudicar contractes públics 

a les empreses i entitats que en presentar la seva oferta es comprometin per escrit a  
pagar als seus treballadors i treballadores per l’execució de la prestació un salari 
d’almenys 1.239 € per catorze mesades en relació a jornades laboral ordinàries a 
temps complet, així com a donar-hi compliment durant l’execució del contracte. En 
cas que l’oferta no inclogui la declaració relativa al salari mínim i no es presenti 
aquesta a requeriment del poder adjudicador, l’oferta quedarà exclosa de la valora-
ció. Les empreses subcontractistes seran objecte també de l’anterior obligació.

14. Incorporar al Projecte de Pressupostos una actualització de l’Indicador de 
Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) que suposi, com a minin, un increment 
igual al de l’IPC de Catalunya durant tot el període en el que no s’ha augmentat.

15. Donar compliment al Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del personal inves-
tigador predoctoral en formació (EPIF) i per aquelles universitats públiques que no 
ho hagin fet o acordat encara i aplicar els increments retributius a partir de l’1 de 
febrer de 2020 amb els corresponents efectes retroactius.

16. En virtut d’allò que estableix el Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del per-
sonal investigador predoctoral en formació (EPIF), tots els contractes predoctorals 
de personal investigador en formació el finançament del qual depèn del Capítol I  
(FPUs, FPIs, PIFs, AGAUR i altres modalitats) que s’extingeixin amb posteriori-
tat a 15 de març de 2019 seran prorrogats pel màxim temps legal que possibilita la 
norma: 

a) Quan el contracte s’hagi concertat per una durada inferior a quatre anys es 
prorrogarà successivament sense que, en cap cas, les pròrrogues puguin tenir una 
durada inferior a un any.

b) Quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat, el contracte 
assolirà una durada màxima de sis anys, pròrrogues incloses, tenint en compte les 
característiques de l’activitat investigadora i l’impacte del grau de les limitacions en 
l’acompliment de l’activitat, amb l’informe favorable previ del servei públic d’ocu-
pació competent, que a aquests efectes pot sol·licitar un informe dels equips tècnics 
de valoració i orientació de la discapacitat competents.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el salari mínim 
català de referència
302-00182/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 55243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Ernest Mara-

gall i Mira, diputat del Grup Parlamentari Republicà, 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 salari mínim català de referència (tram. 300-
00223/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
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Atès l’estancament –i a vegades empitjorament– de les condicions salarials a 
Catalunya durant la darrera dècada, que s’ha traduït en un augment de la pobresa 
en el treball i en una desigualtat salarial elevada, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern de la Generalitat a: 

1. Aplicar el Salari Mínim de Referència Català a l’administració de la Generali-
tat, analitzant-ne prèviament l’impacte i la seva gradual introducció, i incentivar a la 
resta d’administracions públiques que també el prenguin com a referència.

2. Promoure en els espais de concertació social de la Generalitat de Catalunya  
el Salari Mínim de Referència Català com a eina per a remoure les desigualtats en el  
marc català de relacions laborals, sobretot per a reduir les desigualtats de gènere, 
tenint en compte que l’establiment del Salari Mínim de Referencia te una incidència 
substancialment més elevada per a les dones que per als homes.

3. Impulsar la introducció de clàusules en les licitacions de contractes públics 
per tal que les empreses tinguin en compte el Salari Mínim de Referència Català a 
l’hora d’establir els salaris dels seus treballadors.

4. Exigir al Govern de l’Estat que el Salari Mínim Interprofessional que es fixi 
anualment pel conjunt de l’Estat sigui diferenciat, i per un import mínim del 60% 
del salari mitjà de cada Comunitat Autònoma, seguint les recomanacions de la reso-
lució 2008/2034 del Parlament Europeu i la Resolució 17/XI del Ple d’Emergència 
Social del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Ernest Maragall i Mira, diputat, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
industrial
302-00183/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 55244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre la política industrial (tram. 300-00222/12).

Catalunya, des de la transició, ha perdut una tercera part dels llocs de treball en 
la industria. Seguint una tendència global en els països industrialitzats s’ha substituït 
durant dècades part de la nostra economia productiva per economia de serveis i, en 
el nostre cas, per sectors relacionats amb la bombolla immobiliària.

Arran de l’esclat de la crisis econòmica s’ha posat de manifest la incapacitat de 
garantir nivells adequats de benestar erosionant la base productiva del país.

La pròpia Unió Europea va posar de manifest la necessitat de defensar l’econo-
mia productiva i garantir que almenys un 20% del PIB fos industrial. Aquesta apos-
ta europea per la reindustrialització fixa tres eixos sobre els que construir un model 
productiu de futur: Cal apostar per una reindustrialització intel·ligent basada en el 
coneixement i la innovació. Per un model productiu sostenible basat en la transició 
energètica i una economia circular i, per últim, per un model laboral integrador on 
el treball i la formació sigui font de benestar i no de precarietat.

II
Aquesta aposta per la reindustrialització va ser assumida per Govern i pels 

principals actors del sector de la industria en el Pacte Nacional per a la Indústria 
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(PNI: 2017-2020). Superat l’equador del Pacte, abans d’entrar en el darrer any cons-
tatem que hi ha greus mancances a corregir en el seu grau de compliment.

Durant la seva execució s’han acumulat pròrrogues pressupostaries i la interven-
ció del darrer Govern de la Generalitat. Però això ho obvia els incompliments del 
pacte i la incapacitat del Govern de donar resposta als compromisos adquirits.

Hi ha un acompliment irregular en els compromisos del PNI. Aquelles partides 
que son assimilables a les inversions que ha duia a terme el Govern de forma ordi-
nària han estat complertes amb un grau d’execució acceptable.

Per altra banda, aquells compromisos que responen a la necessitat de transfor-
mar el nostre teixit productiu i que per tant donen sentit al PNI pel fet de ser innova-
dores i estratègiques tenen un nivell d’execució inacceptable. Més tenint en compte 
que son essencials per garantir la transició econòmica del nostre teixit productiu.

En un moment on el sector industrial de Catalunya necessita d’una transforma-
ció que garanteixi el seu futur i on, per exemple, la xifra de ERO’s en el sector ha 
augmentat gairebé un 40% el darrer any cal situar el PNI com una aposta estratè-
gica de futur.

III
Superat l’equador del PNI 2017-2020 el grau de compliment dels dos primers 

anys ha sigut del 86,2% dels 1.844M€ pressupostats per aquest període.
Però en aquelles partides destinades al canvi de model productiu el compliment 

ha sigut molt menor. Destaquem tres eixos fonamentals per afrontar els reptes de la 
industria on s’acumulen incompliments manifestos: 

a. Infraestructures i energia: 17,5% executat.
b. Sostenibilitat i economia circular: 31,7% executat.
c. Industria 4.0 i digitalització: 32,9% executat.
Per tal d’impulsar un compromís amb l’execució del Pacte Nacional per a la In-

dustria en aquest 2020 el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta 
la següent: 

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar en els propers dos mesos, davant de la Comissió d’Empresa i Conei-

xement, un informe sobre el balanç dels tres primers anys del Pacte Nacional per a 
la Industria 2017-2019.

2. Presentar en els propers dos mesos un calendari de compromisos d’execució per 
aquest any 2020, dels compromisos que resten per complir del Pacte Nacional per a 
la Industria.

3. Impulsar aquest 2020 un Projecte de Llei per a redefinir les funcions de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya i la seva transformació en la Agència de Recursos de 
Catalunya per donar compliment dels compromisos en matèria d’economia circular.

4. En compliment del Pacte Nacional per a la Industria, impulsar aquest 2020 
un Projecte de Llei per a Transició Energètica i la transformació del ICAEN en una 
Agència Catalana de la Energia.

5. Presentar durant el primer trimestre del any, davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement, una proposta per donar viabilitat i garantir la posada en marxa del 
Centre de Formació Professional de l’Automoció de Martorell.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’enquesta 
del Centre d’Estudis d’Opinió Percepció sobre el debat territorial a 
Espanya
302-00184/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 55245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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 l’enquesta del Cen-
tre d’Estudis d’Opinió «Percepció sobre el debat territorial a Espanya» (tram. 300-
00220/12).

Moció
A les eleccions al Congrés i al Senat espanyol que van tenir lloc el 10 de no-

vembre es va mantenir la línia creixent i majoritària de forces polítiques que des de 
Catalunya, apostem per una solució democràtica i negociada al conflicte entre Ca-
talunya i l’Estat espanyol.

Aquesta aposta per una resolució al conflicte política entre Catalunya i l’Esta 
espanyol, així com, la desjudicialització, la fi de la repressió i el reconeixement del 
dret d’autodeterminació dels catalans i catalanes, com el respecte als resultats sor-
gits d’un referèndum, formen part de les conclusions extretes de l’Enquesta «Percep-
ció sobre el debat territorial a Espanya 2019».

El Parlament de Catalunya: 
1. Afirma que el conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol és un conflicte de 

naturalesa política que només pot ser resolt amb eines democràtiques i per la via del 
diàleg i la negociació.

2. Manifesta que cal promoure les iniciatives i els compromisos polítics necessa-
ris per acordar una solució democràtica al conflicte polític entre Catalunya i l’Estat 
espanyol, seguint l’Acord Nacional per l’exercici del dret a l’autodeterminació i l’am-
nistia que el Govern ha d’impulsar en el termini més breu possible.

3. Constata que és imprescindible el reconeixement institucional, al màxim ni-
vell, entre el Govern de Catalunya i el govern espanyol. Cal, en aquest sentit, una 
interlocució política sòlida entre la presidència de la Generalitat i la presidència es-
panyola.

4. Considera que, arran dels antecedents, per tal de dotar de garanties aquest dià-
leg entre iguals i donar visibilitat i efectivitat a les negociacions, així com vetllar pel 
compliment dels acords, es requereix d’una mediació internacional.

5. Emplaça a tots els actors de l’independentisme a participar d’un espai a on es 
pugui debatre què i en quines condicions el President de la Generalitat i el Govern 
de Catalunya poden negociar amb el Govern espanyol.

6. Exigeix posar fi a la repressió i a la retallada de drets civils i polítics que pa-
teix la societat catalana; revertir la regressió democràtica i assolir un compromís 
polític transversal per a la desfranquització del conjunt de l’arquitectura política 
constitucional de l’Estat espanyol. En aquest sentit, cal promoure un cordó sanitari 
a la ultradreta per evitar la seva normalització política a les institucions. La repressió 
resultant de l’aplicació de l’article 155 de la CE en contra del Govern i del Parlament 
de Catalunya ha enviat a l’exili i ha sentenciat a presó homes i dones de pau que són 
actors essencials per a la resolució democràtica d’aquest conflicte polític.

7. Reitera la necessitat del compliment dels compromisos i les obligacions legals 
de l’Estat espanyol vers Catalunya, el seu Govern i les seves institucions, i que no 
pot exigir contrapartides ni ser objecte de negociació. L’Estat espanyol ha de deixar 
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d’actuar en contra dels drets polítics, econòmics i socials del conjunt de la societat 
catalana.

8. Qualifica de cop d’Estat l’intent de la Junta Electoral Central i del Tribunal 
Suprem d’inhabilitar el Molt Honorable President, Quim Torra, contravenint la vo-
luntat política dels catalans i de les catalanes.

9. Rebutja la resolució del Tribunal Suprem que pretén inhabilitar el Molt Hono-
rable President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra.

10. Rebutja la resolució de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de retirar 
l’acta de diputat del President Torra i expedir-ne una pel següent de la llista electoral.

11. Dóna suport al Vicepresident Junqueras perquè pugui exercir la seva condi-
ció d’eurodiputat amb plenitud, en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea i així, se’n donarà coneixement al Parlament Europeu i al propi 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

12. Denuncia la injustícia i la manca de fonament de la presó condicional i de les 
greus mesures d’aïllament als detinguts i detingudes el 23 de setembre davant d’una 
falsa causa de terrorisme i donarà suport a les accions polítiques i jurídiques per 
exigir-ne la seva responsabilitat, manifestant que la manca de llibertat injustificada 
és absolutament irreparable.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la formació 
professional
302-00185/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la formació professional (tram. 300-00218/12).

Moció

1. Millora de la formació i del mercat laboral
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1.1. Presentar abans de sis mesos un informe sobre quin és l’estat de la creació 

de l’European Labour Authority, detallant les converses mantingudes sobre aquest 
tema amb el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i l’efecte que la 
creació d’aquest òrgan supranacional tindrà sobre les competències en matèria 
d’ocupació que afecten la nostra comunitat.

1.2. Connectar abans de sis mesos el cercador d’ofertes de Feina Activa de la Ge-
neralitat de Catalunya al servei de cercadors d’ofertes de la resta d’Espanya i d’Eu-
ropa de tal forma que es fomenti la transparència del mercat de treball.

1.3. Impulsar una campanya informativa a quart curs d’ESO per tal que els alum-
nes coneguin les diverses formes de cercar feina (Feina activa, Xarxa Eures, Progra-
ma de Garantia Juvenil), preparar un currículum vitae, tenir xerrades amb personal 
expert en contractació laboral, perquè així puguin tenir un millor coneixement de la 
situació del mercat laboral.
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1.4. Incorporar jornades informatives específiques a quart curs d’ESO per tal que 
els alumnes coneguin les diferents fires d’ocupació o de formació existents i que tin-
guin un coneixement clar de què trobaran i què serà el que els oferiran.

1.5. Preparar informes periòdics anuals de la situació del mercat de treball per 
a menors de 25 anys, que incloguin quines són les professions i oficis amb més de-
manda i quines aptituds i coneixements són necessaris per a cadascuna d’elles, així 
com les escales retributives aproximades corresponents. Aquests informes hauran 
d’estar a l’abast dels alumnes amb una antelació suficient perquè puguin decidir amb 
coneixement de causa quins són els estudis que, dins les seves preferències, tenen 
més sortides laborals i estan més ben retribuïdes.

1.6. Incorporar els eixos principals de l’EES (European Employment Strategy), 
i en particular: 

1.6.1. L’impuls de la demanda de mà d’obra i, en particular, l’orientació sobre la 
creació d’ocupació, la fiscalitat laboral i la fixació de salaris.

1.6.2. El subministrament de capacitats i de treball millorat, mitjançant els punts 
febles estructurals en els sistemes d’educació i formació, i mitjançant l’abordatge de 
l’atur juvenil i de llarga durada.

1.6.3. Un millor funcionament dels mercats laborals, amb un focus específic en 
reduir la segmentació del mercat de treball i millorar les mesures actives del mercat 
de treball i la mobilitat del mercat de treball.

1.6.4. L’equitat i la lluita contra la pobresa i el foment de la igualtat d’oportuni-
tats per a tots.

1.6.5. Afavorir la mobilitat dels educadors i els treballadors a fi de millorar les 
capacitats orientades a l’ocupació i aprofitar tot el potencial del mercat de treball eu-
ropeu. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat 
a garantir que els procediments administratius no siguin un obstacle per als treba-
lladors d’altres comunitats autònomes o per als dels països membres de la UE que 
acceptin una feina.

1.7. Incorporar l’educació trilingüe al sistema educatiu català (català, espanyol i 
anglès) en tot el període d’ensenyament obligatori, mantenint un repartiment equita-
tiu del nombre d’hores lectives en els tres idiomes.

1.8. Dissenyar un Sistema de Transparència Salarial (STS) per a les empreses i 
entitats que permeti avaluar el compliment de la normativa d’igualtat dels treballa-
dors en el si de l’organització analitzada.

1.9. Regular el procés de selecció de personal a les empreses, fent anònimes les 
primeres fases del procés de contractació per a evitar que s’esbiaixi per sexe o per 
edat, i evitant que els nous models de negoci basats en l’economia digital  perpetuïn 
la bretxa de gènere. Realitzar controls sobre els algorismes utilitzats per a trobar 
llocs de treball perquè no incloguin biaixos de gènere.

1.10. Constituir i convocar la primera reunió, abans de finalitzar el primer tri-
mestre del 2020, del Consell de Dones Emprenedores, format per organitzacions 
patronals i sindicals la creació de les quals va ser aprovada per aquest Parlament el 
25 de juliol de 2019.

1.11. Impulsar mesures que tinguin com a finalitat la conciliació i facilitin la 
contractació de substituts o treballadors durant el temps de baixa, cura de persones 
dependents o de permís de maternitat o paternitat perquè no hagin d’interrompre la 
seva activitat.

2. Formació Professional Dual (FP Dual)
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2.1. Desplegar completament la Llei 10/2015 de Formació i Qualificació Pro-

fessionals de Catalunya i posar en marxa abans de tres mesos l’Agència Pública de 
Formació i Qualificacions professionals, assegurant que la nova agència tingui me-
canismes efectius perquè representants d’empreses i centres educatius participin en 
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el desenvolupament de la Formació Professional Dual i l’actualització dels cicles 
formatius.

2.2. Crear l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació en compliment del 
que va establir la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya, i desenvolupar a través 
d’aquesta agència mecanismes d’autoavaluació dels programes de Formació Profes-
sional Dual.

2.3. Dissenyar un pla per universalitzar la Formació Professional Dual en el ter-
mini de cinc cursos acadèmics i a presentar-lo en seu parlamentària en el termini 
de sis mesos.

2.4. Augmentar l’oferta de Formació Professional Dual i fer-ne difusió a les em-
preses, centres educatius i alumnes, així com ajudar les empreses i centres educa-
tius a desenvolupar els seus primers programes de Formació Professional Dual. En 
aquest sentit cal: 

2.4.1. Desenvolupar i dotar pressupostàriament la figura del prospector, que tin-
drà les funcions de fer difusió de la Formació Professional Dual a empreses i centres 
educatius i ajudar-los a desenvolupar els seus primers programes de Formació Pro-
fessional Dual. A més, els prospectors tindran les següents altres funcions: 

a. En sectors que estan creixent, però hi ha manca de professionals formats, tre-
ballar amb gremis i empreses per desenvolupar programes estratègics de Formació 
Professional Dual a Catalunya.

b. En territoris rurals, els prospectors s’enfocaran a ajudar les empreses d’àmbit 
rural a desenvolupar programes de Formació Professional Dual atractius per al sec-
tor de la agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i resta d’activitats vinculades al 
primer sector, amb l’objectiu de promoure el relleu generacional.

2.4.2. Crear un programa específic de difusió de la Formació Professional Dual 
per a estudiants, pares i orientadors professionals-acadèmics per donar-la a conèixer, 
promoure’n els avantatges i prestigiar-la. Aquest programa inclourà: 

a. Campanyes de difusió anuals als mitjans de comunicació i xarxes socials, així 
com xerrades a centres educatius.

b. Inclourà casos d’èxit per promoure el prestigi de la Formació Professional 
Dual.

c. Farà un especial enfocament en mostrar referents femenins amb perfils tèc-
nics, tecnològics i científics en cicles on la participació femenina sigui minoritària.

2.4.3. Desenvolupar una plataforma on line on es centralitzi tota la informació de 
la Formació Professional Dual a Catalunya, en benefici dels alumnes i dels centres 
educatius i empreses que hi puguin estar interessats.

2.4.4. Instar el Govern d’Espanya perquè desenvolupi una plataforma única que 
unifiqui la informació i l’oferta de Formació Professional Dual de totes les Comu-
nitats Autònomes.

2.5. Ajudar les micro, petites i mitjanes empreses, que formen una important 
part de l’economia catalana i són les empreses amb més dificultats per accedir a la 
Formació Professional Dual per manca de recursos econòmics i disponibilitat de 
temps, a participar en la Formació Professional Dual, a través de les mesures se-
güents: 

2.5.1. Bonificar el 50 per cent de la remuneració de l’alumne de Formació Pro-
fessional Dual a l’empresa.

2.5.2. Desenvolupar i dotar de pressupost la figura de tutor extern.
2.6. Amb la voluntat de facilitar la inserció en la Formació Professional Dual de 

determinades persones amb dificultats per accedir al mercat laboral: 
2.6.1. Bonificar el 80 per cent de la remuneració mensual dels alumnes aturats 

majors de 45 anys que facin la Formació Professional Dual, per tal de fomentar la 
inclusió de persones que es volen reciclar i recapacitar professionalment.

2.6.2. Bonificar el 80 per cent de la remuneració d’alumnes amb necessitats edu-
catives especials.
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2.7. Amb la voluntat que la Formació Professional Dual sigui una opció forma-
tiva d’excel·lència: 

2.7.1. Presentar una avaluació anual de la situació de la Formació Professional 
Dual a Catalunya, que inclogui els programes i convenis realitzats, l’opinió d’em-
preses, centres i alumnat sobre el funcionament, així com la inserció laboral aconse-
guida. Aquest informe també ha d’especificar les accions que es duran a terme com 
a resultat de l’avaluació.

2.7.2. Desenvolupar programes d’intercanvi de FP Dual amb la resta de Comu-
nitats Autònomes, que permetin als alumnes catalans fer una estada formativa a la 
resta d’Espanya.

2.7.3. Promoure programes d’intercanvi de Formació Professional Dual amb Eu-
ropa, com són el Programa Leonardo Da Vinci i Erasmus+, per a centres i alumnes 
de Formació Professional Dual de Catalunya. Aquests programes permetran que 
aquests alumnes i docents pugin fer estades formatives a empreses i centres de For-
mació Professional d’altres països de la Unió Europea.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martí Pachamé Barrera, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un 
any d’inacció
302-00186/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

Reg. 55665 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·la-
ció al Govern sobre el balanç d’un any d’inacció (tram. 300-00219/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña: 
1. Condena la usurpación de funciones que el Sr. Torra, ex diputado del Parla-

mento y ex presidente de la Generalitat por haber sido condenado a inhabilitación 
por un delito de desobediencia grave, lleva realizando con la connivencia del actual 
Presidente del Parlamento, Sr. Torrent, simulando ser aún diputado del Parlamento  
de Cataluña y Presidente de la Generalitat, lo que constituye una nueva vulneración de  
la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía, las resoluciones judiciales y las 
normas democráticas vigentes en nuestro Estado Democrático de Derecho.

2. Insta al Govern de la Generalitat a cumplir con los trámites legales pertinen-
tes ante la vacante producida en la presidencia de la Generalitat a raíz de la deci-
sión del Tribunal Supremo en relación con lo resuelto por la Junta Electoral Central.

3. Recuerda que la inmunidad de los políticos que acceden a funciones de res-
ponsabilidad pública como la de diputado no equivale a impunidad y que, como 
cualquier otro ciudadano, deben respetar las leyes y están sometidos a responsabili-
dad ante los Tribunales de Justicia.

4. Reitera que, en democracia, todos los ciudadanos, sean políticos o no lo sean, 
están obligados a cumplir con todas las resoluciones judiciales, con independencia 
de que sean o no de su agrado.
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5. Se compromete, por conducto de sus autoridades, a cumplir exacta y fielmente 
con todas las resoluciones administrativas y judiciales, y a hacerlas cumplir en lo 
que de ellos dependa, y recuerda que el cumplimiento de su contenido no puede de-
pender del resultado de ninguna votación, puesto que es un ámbito ajeno a la com-
petencia del Parlamento, e insta al Govern de la Generalitat a actuar de igual modo.

6. Lamenta que el actual Gobierno de España dirija su interlocución con respon-
sables autonómicos a una persona, el Sr. Torra, que ya ni siquiera es representante 
parlamentario de los catalanes por haber sido inhabilitado mediante sentencia por 
la comisión de un delito de desobediencia grave y, sin embargo, excluya intenciona-
damente todo tipo de interlocución con los grupos y partidos que representan a la 
mayoría social de catalanes y, en especial, no haya mantenido hasta la fecha el más 
mínimo contacto con el principal grupo del Parlament de Cataluña y el partido ga-
nador de las elecciones autonómicas de Cataluña.

7. Constata la inacción del Govern de la Generalitat en relación con su obligación 
de gobernar para todos los ciudadanos y muy especialmente para afrontar y reme-
diar los siguientes problemas y necesidades de los mismos: 

A. Las necesidades y principales problemas sociales de los catalanes como la 
atención sanitaria, la dependencia, la accesibilidad, la igualdad, el acceso a la vi-
vienda, la pobreza, la educación, el desempleo o la lucha contra toda forma de dis-
criminación e intolerancia.

B. La lucha contra la corrupción, el fraude y el impulso de la regeneración de las 
instituciones públicas.

C. La recuperación de las empresas que se han ido desde el golpe a la democra-
cia iniciado en septiembre del año 2017 y el empleo que estas generan.

D. La enorme presión fiscal, especialmente autonómica, que sufren los catalanes.
E. El grave aumento de la inseguridad.
8. Reclama al Govern de la Generalitat que gestione cabal y equilibradamente 

los intereses de los ciudadanos catalanes, abandone la política de dividir y enfrentar 
a los catalanes entre sí, gobierne para todos los catalanes y no sólo para los inde-
pendentistas, fije el foco en las políticas sociales y en un crecimiento de la economía 
que genere empleo de calidad, y respete la división de poderes. En suma, que aban-
done el procés y vuelva a la democracia.

Palacio del Parlamento, 13 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Carlos Carrizosa Torres, presidente, GP Cs
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2019
360-00026/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 54830).
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Al president del Parlament,
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’Informe anual del Mecanisme Català per a la Prevenció de 

la Tortura i altres tractes o penes inhumanes o degradants corresponent a l’any 2019, 
tot donant compliment a l’article 74 de la Llei del Síndic.

L’informe, en l’edició d’enguany, inclou informació i conclusions sobre les vi-
sites que s’han dut a terme durant tot l’any a 42 centres que tenen la característica 
comuna que són espais que acullen persones privades de llibertat. El protocol d’ac-
tuació del Mecanisme en relació amb les visites ha estat el mateix que en els anys 
anteriors i es basa en la preparació prèvia per part de l’Equip, l’absència d’anunci 
previ i, alguns cops, el desenvolupament d’entrevistes confidencials a persones pri-
vades de llibertat, a funcionaris, equips de tractament i direcció dels centres.

A banda d’això, l’informe presenta també un estudi monogràfic que analitza la 
resposta de les administracions públiques a l’atenció integral de les persones grans 
o amb malaltia greu o incurable als centres penitenciaris.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe en la 
prevenció de la tortura, us suggereixo que el tràmit parlamentari pogués culminar 
en un debat en el Ple del Parlament.

Cordialment,

Barcelona, 20 de desembre de 2019
Rafael Ribó, síndic

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

Fascicle tercer

https://www.parlament.cat/document/publicacions/38359915.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/38359915.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 55153 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa de la Diputació Permanent
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del Parlament, us comunica 
que la diputada Rut Ribas i Martí substituirà de forma permanent la diputada Adria-
na Delgado i Herreros en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència
410-00004/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT

Reg. 55135 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Antoni Morral i Berenguer ha estat designat membre de la Comissió 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 276/XII, sobre les 
inundacions al barri de la Farinera, de Sant Vicenç de Castellet
290-00251/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55158 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.01.2020

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 l’apartat a) de la Resolució 276/
XII, sobre les inundacions al barri de la Farinera, de Sant Vicenç de Castellet (tram. 
290-00251/12), us informo del següent:

En data 18/01/2019 es va celebrar una reunió entre l’Agència Catalana de l’aigua 
(ACA) i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, on es va acordar la realització, 
d’un primer estudi de detall de la problemàtica existent amb una proposta tècnica de 
solució, que haurà d’ésser consensuada amb l’Ajuntament.

L’estudi de detall ‘Proposta de mesures per a la millora del comportament hi-
dràulic de la riera de Castellet al seu pas pel barri de la Farinera (TM Sant Vicenç 
de Castellet)’ ja ha estat adjudicat per part de l’ACA. Es preveu tenir els resultats del 
mateix al llarg del primer trimestre de 2020.

Barcelona, 10 de gener de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 308/XII, sobre la reducció 
del període mitjà de pagament de la Generalitat als proveïdors
290-00280/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55070 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.01.2020

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 308/XII, sobre la 
reducció del període mitjà de pagament de la Generalitat als proveïdors (tram. 290-
00280/12), us informo del següent:

La Generalitat té com a objectiu prioritari assolir un període mitjà de pagament 
(PMP) inferior als 30 dies. És per això que, durant el 2n semestre de 2018, es va 
procedir a revisar i millorar els circuits interns de tramitació, i a avançar dies de pa-
gaments sempre que la liquiditat ho permeti. Com a conseqüència, el PMP del mes 
de desembre del 2018 va ser de menys de 30 dies per al Sector Públic Administra-
tiu (SPA) i de menys de 60 dies per a les entitats del Sector Públic no Administratiu 
(SPnA). I el PMP global quedava molt proper als 30 dies.

Aquesta tendència es va poder mantenir durant el 1r trimestre del 2019, tot i que 
el PMP del SPA va empitjorar durant el 2n trimestre degut, bàsicament, a la man-
ca d’actualització per part de l’Estat dels imports corresponents a les bestretes del 
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sistema de finançament. Això va suposar un menor ingrés de 437 M € durant el 1r 
semestre del 2019 i va incidir especialment en el pagament a proveïdors.

PMP Generalitat 

de Catalunya  

(en dies) des-18 gen-19 feb-19 març-19 abr-19 maig-19 juny-19 jul-19

PMP global 34,07 41,66 38,61 40,49 42,09 43,22 46,47 51,74

PMP Sector Públic 

Administratiu 26,01 34,34 27,91 27,51 32,32 36,48 40,84 50,50

PMP Sector Públic 

no Administratiu 44,33 50,18 49,98 57,42 56,09 53,99 55,75 53,70

A partir del mes d’agost del 2019, amb l’ingrés a final de juliol de la liquidació 
del sistema de finançament, s’han regularitzat els pagaments a proveïdors. Això ha 
permès assolir millors ratis de PMP, com s’observa en el quadre següent:

PMP Generalitat de 

Catalunya (en dies) jul-19 ag-19 set-19 oct-19

PMP global 51,74 42,94 40,23 39,56

PMP Sector Públic 

Administratiu 50,50 31,11 26,26 26,41

PMP Sector Públic no 

Administratiu 53,70 60,57 55,93 55,56

Atès que en els mesos de novembre i desembre s’ha materialitzat l’ingrés dels 
imports de les bestretes del sistema de finançament pendents, es preveu una millora 
del PMP per als mesos següents.

No obstant això, les pròrrogues pressupostàries, tant de l’Estat com de la Gene-
ralitat, podrien afectar negativament el PMP en els primers mesos del 2020.

Barcelona, 2 de gener de 2020
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 367/XII, sobre l’abordatge 
multidisciplinari del dolor crònic no oncològic en els pacients amb 
prescripció d’opioides
290-00339/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 54823 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.01.2020

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 367/XII, sobre 
l’abordatge multidisciplinari del dolor crònic no oncològic en els pacients amb pres-
cripció d’opioides (tram. 290-00339/12), us informo del següent:

El Servei Català de la Salut (CatSalut) publica l’Informe d’utilització de medica-
ments opioides a Catalunya, anàlisi del període 2012-2016, elaborat des de l’Àrea del 
Medicament, d’acord amb les directrius normatives que l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) recull en l’estudi realitzat amb el consens d’experts, comunitats cien-
tífiques, organismes professionals i organitzacions especialitzades, on es determinen 
les pautes per identificar i tractar el dolor, d’acord amb l’objectiu del Programa d’ac-
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cés a medicaments per aconseguir l’equilibri entre l’ús de substàncies controlades 
amb finalitats mèdiques legítimes i la prevenció del seu abús.

L’OMS reconeix el dolor com un problema important de salut pública i una de 
les causes principals de consulta mèdica. Els medicaments opioides són una de les 
opcions per combatre el dolor, indicats principalment per al tractament del dolor 
agut de moderat a greu, especialment en casos postoperatoris i dolor oncològic, 
mentre que el seu ús per al dolor crònic no oncològic és controvertit, sobretot pel 
que fa a la seva efectivitat i seguretat a llarg termini. La Guia de pràctica clínica so-
bre l’atenció als pacients amb dolor crònic no oncològic utilitzant analgèsics opioi-
des, publicada per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya al 2017, 
mostra resultats d’evidència limitada i de mala qualitat, i pel que fa a l’ús d’opioides 
en pacients amb dolor crònic no oncològics un benefici clínic incert.

Els opioides es consideren tractaments de segona línia en el maneig del dolor 
crònic no oncològic que, atenent aquesta controvèrsia en el seu ús, haurien de ser 
prescrits només quan totes les mesures farmacològiques i no farmacològiques han 
fracassat. L’augment detectat en el consum d’opioides en països desenvolupats s’ha 
relacionat amb un increment dels casos de dependència, abús, intoxicacions i morts 
per sobredosi.

L’Informe d’utilització de medicaments opioides a Catalunya (2012-2016) ana-
litza quin ha estat el consum d’opioides i la seva evolució durant aquest període, 
especialment pel que fa al patró de les substàncies dels més dispensats, així com la 
despesa associada a aquest tipus de medicaments. L’estudi determina que, durant 
els cinc anys analitzats, s’ha produït un fort increment del consum d’opioides, tant 
febles com forts, augmentant el seu ús en un 45%. Les dades mostren, a més, que 
el creixement encara no s’ha estabilitzat. Els resultats obtinguts en aquest informe 
es van comparar amb els del darrer Informe d’utilització de medicaments opioides 
a Espanya 2008-2015, elaborat per a l’Agència Espanyola de Medicaments i Pro-
ductes Sanitaris (AEMPS), que havia estat publicat al febrer de 2017. A través de la 
comparativa, s’observa que a Catalunya existeix un menor consum d’opioides febles, 
tot i que pel que fa al consum d’opioides forts els resultats estan alineats i presen-
ten una tendència similar, amb una tendència incremental similar a la descrita en 
l’àmbit estatal, així com també en d’altres territoris de l’estat (País Basc, període 
2003-2013; Canàries, període 2011 a 2015; Navarra període 2000-2014 o València 
període 2008-2014).

Davant l’alerta per l’increment detectat en l’ús d’opioides i amb el referent de 
la crisi epidèmica dels opioides als Estats Units d’Amèrica dels anys 90, com a 
desencadenant d’aquest problema, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya 
(CCMC) va fer públic el passat més d’abril de 2018 un Document de Posició, els 
resultats del qual són plenament coincident amb l’Informe d’utilització de medica-
ments opioides a Catalunya (2012-2016) del Servei Català de la Salut.

Volem posar de manifest que, des del Departament de Salut valorem molt po-
sitivament la concurrència de fonts de recerca i d’investigació per les possibilitats 
d’ampliar criteris d’anàlisi i d’avaluació, d’aprofundir, de contrastar criteris profes-
sionals i perquè incrementen la vàlua de la recerca resultant per contrarestar un ob-
jectiu comú.

D’acord amb les directrius estipulades per l’Organització Mundial de la Salut en 
el reconeixement del dolor com un problema important de salut i les pautes estipula-
des per aquesta organització per al tractament, el Document del Consell del Col·legi 
de Metges de Catalunya, pel que fa a dades obtingudes, és coincident amb les de 
l’informe realitzat pel Departament de Salut, respecte la situació actual, escenaris a 
considerar sobre la prescripció, perspectives de futur i propostes per millorar la pre-
venció i el control d’aquesta situació. Aquesta última part, enriquida amb una pers-
pectiva més tècnica i aportant una visió deontològica que incrementa quantitativa i 
qualitativament la confluència d’aquests dos estudis.
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Amb l’objectiu de consensuar propostes per millorar-ne la prevenció, des del 
Departament de Salut impulsem el projecte ESSENCIAL, dissenyat per mantenir i 
millorar la qualitat amb la que es presta l’atenció sanitària, directament relacionada 
amb l’efectivitat i l’eficiència dels serveis, i aconseguir el màxim valor possible dels 
recursos emprats.

Evitar les pràctiques clíniques que no aporten valor pot contribuir a millorar la 
qualitat assistencial, la innovació i la sostenibilitat del sistema sanitari, permetent 
alliberar recursos que puguin ser destinats a procediments que sí que afegeixen va-
lor a la pràctica clínica.

Aquest projecte, impulsat amb la col·laboració i la participació de les societats 
científiques, els professionals sanitaris, els pacients i l’Agència de Qualitat i Avalu-
ació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), té l’objectiu de promoure una pràctica clíni-
ca que eviti la realització de pràctiques mancades de valor i millorar la qualitat de 
l’atenció sanitària. Amb aquest propòsit i de manera específica, s’informa la comu-
nitat professional i la ciutadania sobre procediments que, segons l’evidència científi-
ca i el consens d’experts, no aporten beneficis per a la salut, es fomenta la implicació 
dels professionals en la identificació de pràctiques clíniques de poc valor i s’avalua 
l’impacte de les recomanacions en el sistema sanitari, tant des del punt de vista de 
procés com de resultats finals.

D’acord amb aquest abordatge i a partir dels resultats de l’Informe d’utilització 
de medicaments opioides a Catalunya (2012-2016), s’ha elaborat un protocol-guia 
pels professionals de la salut que permeti una major prevenció i contenció de l’ús 
dels fàrmacs opioides. Les societats científiques coincideixen en la necessitat de 
millorar el maneig del dolor des de l’atenció primària, donat que aquesta és la porta 
d’entrada de la majoria de les persones ateses i només una part accedeix als serveis 
especialitzats del dolor. Per aquest motiu és molt important que des de medicina de 
família es disposi dels recursos necessaris per al maneig correcte de les persones 
amb dolor crònic, i també que tingui la facilitat per accedir als serveis especialitzats 
quan sigui necessari.

Barcelona, 5 de desembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 418/XII, sobre l’accés dels 
continguts en català, castellà i aranès al web de tràmits de la 
Generalitat
290-00388/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 54946 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.01.2020

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 418/XII, sobre 
l’accés dels continguts en català, castellà i aranès al web de tràmits de la Generalitat 
(tram. 290-00388/12), us informo del següent:

El web de tràmits de la Generalitat
El web Tràmits Gencat no ofereix el contingut complet en totes les llengües ofi-

cials. Les dades d’analítica web mostren que el nombre de consultes ciutadanes de la 
versió aranesa i anglesa dels tràmits que estan traduïts actualment és baix. Per tant, 
els costos que comporta la traducció dels tràmits fan que es prioritzi la traducció a 
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l’aranès d’aquells tràmits que tenen un impacte sobre el territori d’Aran o aquells 
tràmits que tenen com a públic objectiu un nombre de persones al màxim d’ampli 
possible.

Així, doncs, s’han traduït a l’occità-aranès aquells tràmits més rellevants per la 
seva finalitat, abast i pel públic objectiu a qui s’adrecen, com ara la petició genèrica, 
el registre de dades per a l’ús de l’Idcat Mòbil, el dret d’accés a la informació públi-
ca, demanar hora al metge... entre d’altres. A més, també s’ofereix la versió occita-
na-aranesa dels 10 tràmits amb més visites:

1. Beques per a ensenyaments post obligatoris no universitaris
2. Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT per al curs acadèmic 2019-

2020
3. Fer el pagament i la consulta de les sancions de trànsit
4. Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació
5. Borsa de treball de personal docent
6. Prestacions permanents per al pagament del lloguer
7. Preinscripció al grau superior de formació professional
8. Beques de caràcter general del Ministeri per a estudiants que cursin estudis 

post obligatoris per al curs 2019-2020 (GRAL)
9. Preinscripció a infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria
10. Registre de parelles estables de Catalunya
També es van incorporant progressivament noves traduccions de la mateixa ma-

nera que es fa amb la versió anglesa. Pel que fa al castellà, ja estan traduïts tots els 
tràmits. A més, s’ofereix el en les quatre llengües: català, castellà, anglès i occità.

D’altra banda, la Direcció General de Política Lingüística, arran de l’Acord del 
Govern pel qual s’impulsa l’ús de la llengua occitana, aranès a l’Aran, en l’àmbit 
institucional digital de la Generalitat de Catalunya, està analitzant la presència de 
l’aranès als webs corporatius i elaborarà un pla perquè se n’incrementi la presència.

La redirecció a altres llocs web de la Generalitat
El criteri corporatiu que s’ha traslladat als gestors de continguts de Tràmits Gen-

cat és que cal garantir la preferència lingüística expressada prèviament per l’usuari 
i, per tant, tots els enllaços que es facin en una fitxa informativa cap a altres webs 
han d’apuntar a la mateixa versió idiomàtica, sempre que sigui possible.

Barcelona, 20 de desembre de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 504/XII, sobre el trastorn de 
l’espectre autista
290-00464/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 54824 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.01.2020

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 504/XII, sobre el 
trastorn de l’espectre autista (tram. 290-00464/12), us informo del següent:

El trastorn de l’espectre autista (TEA) té un impacte directe sobre les persones 
afectades però també sobre les seves famílies, tant en l’àmbit de la salut com social i 
econòmicament, per aquest motiu requereix un abordatge multidimensional. L’aten-
ció a les persones amb TEA ha esdevingut una prioritat en el marc de les polítiques 
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públiques a Catalunya, inclosa explícitament en el Pla de Salut de Catalunya 2016-
2020 i a les Estratègies de salut mental i addiccions 2017-2020.

També amb aquest propòsit, des del Departaments de Salut, junt amb els Depar-
taments d’Educació i de Treball, Afers Socials i Famílies hem treballat de mane-
ra coordinada per elaborar el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn de 
l’espectre autista, amb un ampli consens de professionals, experts i de les societats 
científiques.

Els objectius del Pla, amb un horitzó 2020, prioritzen en 3 estadis fonamentals: 
millorar la detecció precoç, l’avaluació i el diagnòstic multidisciplinar i pluripro-
fessional, i millorar l’atenció i la intervenció promovent el treball amb les famílies. 
Així com canvis organitzatius en el sistema d’atenció, amb la creació d’Unitats Fun-
cionals (UFTEA) integrades, de caràcter territorial, per afavorir el treball interdis-
ciplinar i una atenció coordinada d’aquestes patologies formades per professionals 
dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), els centres de 
salut mental infantojuvenil (CSMIJ) i els equips d’atenció pedagògica d’Educació 
(EAP) a tot el territori de Catalunya.

També l’execució de les Estratègies de salut mental i addiccions 2017-2020 prio-
ritzen les següents orientacions:

a) Avançar en el desplegament del Pla d’Atenció Integral a les Persones amb 
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Actualment amb un total de 30 Unitat Fun-
cionals Territorials (UFTEA), que donen cobertura al 58% de la població menor de 
18 anys a Catalunya.

b) Millorar el funcionament del registre de casos de TEA.
c) Revisar i modificar el qüestionari de valoració, incorporant l’opinió de les fa-

mílies per apoderar la persona i les famílies, a través de la participació.
d) S’ha prioritzat el finançament per a la implantació d’una cartera de serveis que 

asseguri l’accessibilitat, l’equitat i defineixi uns indicadors de qualitat.
e) Reduir la variabilitat de la practica clínica no justificada, a través de activitats 

de formació, avaluació, guies de pràctica clínica i coneixement de les bones pràcti-
ques.

f) Creació de tres hospitals de dia infantil i juvenil especialitzats per al diagnòs-
tic diferencial, l’atenció de casos complexes, docència i investigació

g) 2018 i reedició 2019: campanya institucional per informar i sensibilitzar sobre 
els TEA, amb la col·laboració de les associacions de familiars i a través de l’exper-
tesa professional.

D’acord amb aquest darrer punt, i donant compliment també a una de les línies 
estratègiques del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addic-
cions, durant l’any 2018 es va realitzar una campanya, amb la col·laboració de les 
associacions de familiars i professionals experts, per informar i sensibilitzar sobre 
el trastorn de l’espectre autista.

Amb aquest propòsit, es va crear un grup de treball on participàvem l’adminis-
tració, professionals i familiars per consensuar els continguts i el format de la cam-
panya institucional per tal de fer visible a la societat, apropant i normalitzant, el 
trastorn autista. Aquest grup de treball ha realitzat una feina ingent, el resultat del 
qual s’ha copsat a través de l’èxit de la campanya emesa a través de diferents mitjans 
públics i privats durant l’any 2018, i especialment amb motiu del dia internacional 
del TEA. Aquesta campanya s’ha reeditat durant l’any 2019.

Barcelona, 5 de desembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Control del compliment de la Resolució 522/XII, sobre el dret a 
facilitar la presència d’un acompanyant durant la visita d’avaluació 
mèdica a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
290-00482/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 54825 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.01.2020

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 522/XII, sobre el 
dret a facilitar la presència d’un acompanyant durant la visita d’avaluació mèdica a 
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (tram. 290-00482/12), us informo del se-
güent:

La Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries, a través de la Sub-di-
recció General d’Avaluacions Mèdiques ha adoptat mesures organitzatives per mi-
llorar aspectes de qualitat i atenció ciutadana. Tanmateix, totes aquestes actuacions 
han estat igualment ateses observant les recomanacions efectuades en el seu mo-
ment des del Síndic de Greuges, i és que és voluntat del Departament de Salut seguir 
amb el compromís que el sistema sanitari públic té amb la ciutadania, i recordar els 
principis que regeixen en l’Administració pública, amb uns professionals sanitaris 
implicats en l’excel·lència dels serveis que comporta un sistema de salut més ètic, 
mes transparent i més compromès.

L’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) és un ens integrant del Depar-
tament de Salut, és per això que la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sani-
tàries va prendre la decisió de deixar sense efecte la carta pròpia creada en el seu dia 
per l’ICAM, i d’aquesta manera la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació 
amb la Salut i l’atenció sanitària és el marc de referència tant per a la ciutadania com 
per a tots els professionals de l’ICAM, als quals se’ls hi ha fet extensiva fins que la 
totalitat de la plantilla n’ha esdevingut plenament coneixedora, alhora que s’ha tre-
ballat en la formació continua en habilitats comunicatives i de tracte.

Tanmateix, els drets de les persones davant de l’ICAM han de respectar el marc 
normatiu de les cartes de drets i deures en l’àmbit de la salut i l’atenció sanitària, i 
des de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries s’han fet extensius 
amb periodicitat, tant de forma directa com indirecta per mitjà dels comandaments, 
la necessitat que els i les professionals facilitin la presència d’un acompanyant du-
rant la visita d’avaluació mèdica.

Barcelona, 17 de desembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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4.50.02. Compliment de mocions

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 54566 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.01.2020

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

En el Pla Director d’Infraestructures, 2011-2020, aprovat amb data novembre de 
2013, es recullen a les fitxes «IN06 Aparcaments d’intercanvi a la xarxa d’FGC» i 
«IN07 Aparcaments d’intercanvi a la xarxa de Rodalies» la proposta de nous apar-
caments, 12 a la xarxa d’FGC i 15 a la xarxa de Renfe-Adif, a més d’altres millores 
en els aparcaments actuals. Aquestes dues actuacions estan integrades dins del pro-
grama IN Intercanviadors.

L’ATM va iniciar a l’any 2018 els treballs per a la redacció del nou PDI 2021-
2030, que també inclourà dins del programa IN, la proposta de nous punts d’inter-
canvi modal vehicle privat-transport públic (mode ferroviari i bus ràpid).

Amb l’objectiu d’adaptar els aparcament d’enllaç als entorns urbanístics, sovint 
en transformació, de les estacions ferroviàries i determinar l’òptim dimensionament 
d’aquests equipaments intermodals, l’ATM ha adjudicat el mes de gener de 2019 la 
redacció del Pla Director Urbanístic dels aparcaments d’intercanvi modal transport 
públic - vehicle privat, aparcaments d’enllaç a l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat 
de l’ATM de l’Àrea de Barcelona i del document i Informe Ambiental Estratègic del 
planejament urbanístic.

L’objectiu d’aquest pla director urbanístic és la creació d’un marc urbanístic i ter-
ritorial adequat que permeti explotar les potencialitats dels intercanviadors de trans-
port públic - vehicle privat definits en el Pla Director d’Infraestructures del transport 
col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona situats a les estacions ferroviàries 
suburbanes, RENFE-ADIF i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i 
en algunes parades d’autobús, per donar resposta a la demanda creixement d’aquest 
tipus d’aparcaments.

En funció de la disponibilitat del sòl així com de l’estat del planejament urba-
nístic vigent i del resultat dels estudis de mobilitat, es proposarà els emplaçaments 
per a l’ampliació dels aparcaments d’enllaç existents, o bé la construcció de nous 
aparcaments d’enllaç.

La tramitació del Pla Director Urbanístic (PDU) està molt pautada per la Llei ur-
banística i la tramitació ambiental. Es preveu tenir per al primer trimestre de 2020 
el document d’avanç del PDU i les seves propostes s’inclouran en el Pla director 
d’infraestructures de transport públic 2021-2030 (PDI), ja en redacció, i amb previ-
sió d’aprovar-se inicialment a mitjans de 2020. L’objectiu és que el PDI inclogui en 
la seva programació els nous aparcaments d’intercanvi previstos al PDU i s’acceleri 
així la tramitació d’aquests equipaments del transport.

Barcelona, 19 de desembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Moció 26/XII, sobre les conseqüències 
de les normes imposades pels mercats financers respecte a les 
polítiques públiques
390-00026/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 55074 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.01.2020

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 al punt d) de la Moció 26/XII, sobre les con-
seqüències de les normes imposades pels mercats financers respecte a les polítiques 
públiques (tram. 390-00026/12), us informo del següent:

Pagues extraordinàries als treballadors públics
La Mesa General de Negociació dels Empleats públics de l’Administració de la 

Genera-litat de Catalunya va ratificar en data 17 de desembre de 2018 l’Acord d’11 
de desembre de 2018, sobre el retorn de les quanties equivalents a les pagues extra-
ordinàries que es van deixar de percebre en els exercicis 2013 i 2014, en els termes 
següents:

En referència a l’import que es va deixar de percebre en l’exercici 2013, l’Acord 
preveu el seu retorn en aquests termes:

– Any 2019: un 10% durant el primer trimestre de l’any 2013 i el 30% restant a 
partir de l’aprovació del pressupost de l’any 2019.

– Any 2020: un 60% de la paga corresponent a l’any 2013.
En referència a l’import que es va deixar de percebre en l’exercici 2014, l’Acord 

preveu el seu retorn en aquests termes:
– Any 2021: recuperació del 55%.
– Any 2022: recuperació del 45% restant.
Tenint en compte l’exposat, l’Administració ha donat compliment durant l’exerci-

ci 2019 al retorn íntegre de les quanties equivalents al 40% de la paga extraordinà-
ria cor-responent de l’exercici 2013, tal com estableix el punt Primer, 1, lletra a) de 
l’Acord d’11 de desembre de 2018, tal com s’indica a continuació:

A la nòmina del mes de març de 2019 es va fer efectiu l’abonament del 10%, 
d’acord amb l’article 2 del Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment re-
tributiu per a l’any 2019 i la recuperació extraordinària de l’any 2013 per al personal 
del sector pú-blic de la Generalitat de Catalunya (DOGC 24.01.2019).

A la nòmina del mes d’octubre de 2019 es fa efectiu l’abonament del 30% restant, 
tal com preveu l’article 3 del Decret llei 7/2019, de 2 d’abril, de concessió d’un suple-
ment de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (DOGC 
04.04.2019).

Barcelona, 8 de gener de 2020
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda
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Control del compliment de la Moció 45/XII, sobre contaminació, 
qualitat de l’aire i salut pública
390-00045/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 54567 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.01.2020

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 e) de la Moció 45/XII, sobre con-
taminació, qualitat de l’aire i salut pública (tram. 390-00045/12), us informo del 
següent:

Tal com es configuren els preceptes de la Llei, es pot afirmar que la seva aplica-
ció no demanda un desplegament reglamentari mitjançant un reglament general, que 
esdevé innecessari atenent a que:

a) Una bona part dels preceptes de la llei són autoaplicatius, de manera que els 
seus destinataris - en la pràctica totalitat dels casos les Administracions titulars i o 
responsables dels serveis de transport públic o l’Administració de la Generalitat en 
virtut de les seves competències sectorials d’ordenació– ja hi resten vinculats direc-
tament i, sempre que ha estat escaient, ja han procedit a donar-ne compliment mit-
jançant actes singulars.

b) La Llei disposa (art.18) que «el Govern, en l’àmbit de les seves competències, 
ha de presentar al Parlament els projectes legislatius pertinents per a l’establiment 
progressiu de nous tributs, tenint en consideració els beneficis i els efectes externs 
derivats del transport públic». En relació amb aquestes figures fiscals que es puguin 
adoptar directament pel legislador català, la Llei 21/2015 actua com una veritable 
«llei d’ordenació» i que té com a destinataris de les seves determinacions tant el 
Govern de la Generalitat com el mateix Parlament atesa la expressa reserva de llei 
formal que recau sobre la matèria tributària. En la mesura que les previsions de l’ar-
ticle 18 de la Llei abasten diverses modalitats i figures tributàries que giren majori-
tàriament a l’entorn de la mobilitat, en particular mitjançant vehicles privats, i altres 
situades en l’àmbit de la capacitat i activitat econòmiques gravades per tributs de  
titularitat local (IBI, IAE) hi ha constituït un grup de treball en el sí de l’ATM  
de Barcelona, integrat per representants de les diverses administracions consorcia-
des (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de 
Barcelona i AMTU) que està analitzant la viabilitat i l’impacte d’aquestes mesures 
fiscals abans de la seva proposta formal. La primera reunió d’aquest grup de treball 
va tenir lloc en data 21.12.2018 i, des d’aquella data, ha desenvolupat els seus tre-
balls al llarg del present any 2019. Res d’això, però, té ni pot tenir caràcter de des-
plegament reglamentari de la llei.

c) En sentit estricte, l’únic desplegament reglamentari ex novo que demana la 
Llei és l’elaboració del projecte de disposició que es preveu en l’article 24 de la llei 
que crea la Taula Social del Transport Públic. En compliment del mandat, el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat la consulta pública prèvia a l’elabora-
ció del projecte de reglament. Un cop feta i recollides les propostes corresponents, 
s’ha elaborat i es troba en elaboració, per la seva tramitació el projecte de Decret 
relatiu a la Taula Social del Transport Públic esmentada, que n’ha de determinar la 
forma de representació, el règim dels representants i la concreció de les funcions.

Barcelona, 19 de desembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Moció 46/XII, sobre el foment del món 
rural i de l’alta muntanya
390-00046/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 54568 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.01.2020

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 als apartats b.1r), b.3r) i j) de la Moció 46/
XII, sobre el foment del món rural i de l’alta muntanya (tram. 390-00046/12), us 
informo del següent:

En relació amb l’apartat b.1r), en el marc de la Comissió Interdepartamental so-
bre Despoblament Rural i, tal i com s’instava a l’apartat a) d’aquesta mateixa mo-
ció, es segueix avançant en la definició de la situació actual i en la concreció de les 
necessitats per establir un pla transversal de tot el Govern amb l’objectiu de reduir 
les desigualtats que encara afecten a algunes de les àrees rurals i despoblades de 
Catalunya.

El Govern treballa amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats i contri-
buir a l’equilibri territorial. Per aquest motiu el passat mes de juliol, va redefinir-se 
la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, eina de referència a ni-
vell governamental, obrint-la i fent-la permeable a la participació dels actors i acto-
res que aporten coneixement i expertesa.

En aquesta línia va desenvolupar-se l’última reunió de la Comissió Interdepar-
tamental sobre Despoblament Rural que va tenir lloc el passat 12 de novembre a 
Barcelona. En aquesta sessió es va posar sobre la taula la necessitat de saber quines 
línies de treball tenen els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya per 
dinamitzar socioeconòmicament aquests territoris.

Quant a l’apartat b.3r), s’està treballant en el marc de la Comissió Interdeparta-
mental sobre Desenvolupament Rural i, en la mesura que es vagi disposant d’infor-
mació relacionada amb els objectius de la Comissió, es donarà a conèixer a totes les 
parts.

Pel que fa a l’apartat j), la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Li-
toral (DGPML) ha estat treballant en l’elaboració d’una nova llei de muntanya, tal 
com va acordar en el seu moment el Consell General de Muntanya.

Al llarg de l’any 2019 s’ha continuat avançant en la diagnosi de la situació de la 
muntanya (diagnosi socioeconòmica, anàlisi estadística,...) i s’ha actualitzat l’aproxi-
mació als interessos i preocupacions de les institucions i la població local mitjançant 
la realització de reunions de participació territorial descentralitzades. A més a més, 
el proppassat octubre es va realitzar una sessió del Consell General de Muntanya per 
presentar els resultats assolits fins ara.

L’equip de la DGPML ha prosseguit les tasques de redacció de l’avantprojecte de 
llei, en base a les directrius sorgides d’aquest procés que son: afavorir el creixement 
demogràfic dels territoris de muntanya, fomentar el desenvolupament econòmic en 
un marc de sostenibilitat, reduir els efectes de la llunyania i l’aïllament i, especial-
ment, ajustar les polítiques publiques i la prestació dels serveis a les especificitats 
de la muntanya.

El lliurament de l’avantprojecte es produirà tant aviat com s’enllesteixen els dar-
rers detalls i, previsiblement en els primers mesos del 2020.

Barcelona, 19 de desembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Moció 103/XII, sobre el pla d’acció dels 
departaments davant l’emergència climàtica
390-00103/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 54569; 55159 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.01.2020

Reg. 54569

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 10), 11), 13), 17.a), 19.b), 19.d) 19.f) 
i 20) de la Moció 103/XII, sobre el pla d’acció dels departaments davant l’emergèn-
cia climàtica (tram. 390-00103/12), us informo del següent:

Pel que fa al punt 10), l’economia circular és un aspecte clau en les polítiques de 
la UE i una de les línies de treball prioritàries del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació (DARP) en tot allò relatiu a la bioeconomia.

En aquests moments s’està treballant en el desenvolupament i implantació d’una 
estratègia de bioeconomia circular la qual afecta de manera central a un dels aspec-
tes aquí esmentats, com és la producció d’adobs orgànics d’alt rendiment.

La redacció d’un pla integral en el marc dels principis de l’economia circular per 
a convertir les dejeccions ramaderes en energia (metà), també forma part de l’estra-
tègia. Això no obstant, la complexitat inherent a una qüestió com aquesta requereix 
alinear-la i integrar-la ens els objectius estratègics de país.

L’obtenció d’energies renovables, com per exemple el biogàs a partir de dejec-
cions, passa necessàriament per crear les condicions que facin possible el desen-
volupament de les tècniques i tecnologies que ho permetin i, també, per un marc 
normatiu que ho contempli. En aquest sentit, les conclusions que es puguin obtenir 
de l’estratègia poden donar les primeres pistes relacionades amb la metodologia a 
implementar i el rumb a seguir. Tanmateix, en cap cas establiran les condicions  
a través de les quals pugui fer-se efectiu de forma immediata.

En relació a les plantes de tractament de purins que utilitzen la combustió tèr-
mica, des del DARP s’entén que les polítiques que s’han d’aplicar en relació a la 
part de dejeccions ramaderes que cal tractar és la seva posada en valor, sempre en 
el marc agrari.

Quant al punt 11, sobre el Pla estratègic forestal, durant aquests mesos s’han con-
tinuat realitzant reunions de treball per a la seva elaboració.

Per a la realització de les reunions de treball s’ha comptat amb la participació i 
l’assistència de representants de les diverses organitzacions representatives del sec-
tor, particularment de la propietat; de les empreses de primera transformació; del 
Clúster de la biomassa; de les empreses de treballs forestals; així com també, de 
personal tècnic del sector i de la pròpia administració. Concretament, a les reu-
nions hi han assistit representants del Consorci Forestal de Catalunya, de l’Institut 
Agrícola Sant Isidre, de la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Fores-
tals (BOSCAT), de l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya 
(ELFOCAT), de l’Associació de Rematants i Serradors de Catalunya (ARESCAT), 
del Clúster de la Biomassa de Catalunya, de l’Associació Catalana d’Empreses de 
 Treballs Forestals (ACETREF), del Col·legi d’Enginyers Forestals, del Col·legi d’En-
ginyers Tècnics Forestals, de l’Institut Català de la Fusta (INCAFUST), del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), de Forestal Catalana  
i del Centre de la Propietat Forestal.

L’objectiu bàsic de les reunions és aconseguir consensuar un conjunt de mesures 
que siguin realistes i puguin ser d’aplicació immediata i efectiva. Fins al moment 
s’han consensuat diverses mesures que formaran part del Pla, les quals caldrà deba-
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tre, concloure i prioritzar en les properes reunions. Totes les mesures previstes s’han 
concretat tenint en consideració els conceptes de conservació del medi ambient i de 
la biodiversitat compatible amb els requeriments agroambientals, la prevenció d’in-
cendis i el manteniment de determinats hàbitats i amb la necessitat de dinamització 
econòmica del mon rural. Es proposa una vigència de 10 anys del Pla, revisable als 
cinc anys d’inici del mateix.

Pel que fa al punt 13, el passat mes de maig el Govern va presentar al Parla-
ment de Catalunya la política alimentària de Catalunya. Així mateix, ja s’ha posat 
en marxa el Consell Català de l’Alimentació i el Pla Estratègic Agroalimentari de 
Catalunya 2020-2025, amb les comissions que l’integren per tal de desplegar– lo.

El Consell Català de l’Alimentació és l’òrgan que actua com a observatori de 
l’agroalimentació, proposa les mesures necessàries per a l’aprofitament de totes les 
oportunitats dels mercats i ofereix les millors condicions de qualitat i sostenibilitat 
en aquest àmbit. El Consell és l’espai de participació i col·laboració, de debat i as-
sessorament, de consulta i de propostes per impulsar una política alimentària que es 
basi fonamentalment en una producció d’aliments de qualitat i sostenible.

Com a país s’afronta el repte de revertir la situació de baix creixement econòmic 
del sector agrari català. I no només perquè la indústria alimentària ocupa un lloc de 
primeríssim ordre en representar el 22,6% del PIB català, sinó perquè es fa del tot 
necessari repensar el model productiu per tal que contribueixi a abordar els reptes 
que es presenten: despoblament rural, manteniment territorial, emergència climàtica 
i seguretat alimentària.

En relació amb la promoció de la venda de proximitat, és una prioritat del DARP 
l’impuls d’actuacions que contribueixin a enfortir el consum i venda de productes 
de proximitat. Mitjançant la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries s’impulsen, entre d’altres, les mesures de promoció següents:

– Ajuts de mínims destinats per a la promoció i foment de la venda de proximitat 
a Catalunya. Amb aquesta ordre d’ajut es vol fomentar la promoció feta mitjançant 
iniciatives privades existents al territori per tal que la venda de proximitat sigui fà-
cilment identificada al punt de venda. Es tracta d’una ordre d’ajuts dotada pressu-
postàriament amb 228.000€.

– La modificació del Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la ven-
da de proximitat de productes agroalimentaris. El Decret 24/2013, de 8 de gener, so-
bre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris, va regular 
l’acreditació voluntària dels productors o les agrupacions de productors agraris que 
venen la producció pròpia o els seus productes d’elaboració pròpia directament als 
consumidors o a establiments minoristes i de restauració.

Actualment existeix la necessitat de millorar l’aplicació i l’eficàcia del sistema 
d’acreditació de venda de proximitat per garantir de forma més clara els objectius i 
finalitats establerts al Decret 24/2013, de 8 de gener, i aconseguir que els resultats 
que s’obtinguin siguin conseqüència d’una millor utilització dels recursos. Així ma-
teix, també s’estableixen alguns aclariments per tal d’aconseguir una major transpa-
rència de conceptes i de com obtenir, utilitzar i revocar l’acreditació i el logotip de 
venda de proximitat, dotant de major certesa i estabilitat a les persones acreditades 
o que es volen acreditar.

– Projecte europeu relatiu a la promoció venda de proximitat. El Projecte Eu-
ropeu tr3s Local, ha estat cofinançat amb un 65% pel fons Europeu FEDER a tra-
vés del Programa Interreg V-A Espanya-França –Andorra (POCTEFA 2014-2020). 
L’objectiu és promoure la venda de productes de proximitat, donant suport a la ven-
da directa i als circuits curts de comercialització dels productes agroalimentaris. Es 
tracta de reforçar la integració econòmica i social de la zona transfronterera Espa-
nya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats 
econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies con-
juntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.
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Quant al punt 17.a), el passat 29 d’octubre el Govern va aprovar el projecte de 
llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que intro-
dueix algunes modificacions en l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de 
tracció mecànica. Aquest tribut, que va ser aprovat pel Parlament l’agost del 2017, 
té com a objecte gravar les emissions de CO2 de cotxes, furgonetes i motocicles per 
l’efecte hivernacle que produeixen en l’atmosfera i la seva repercussió en l’escalfa-
ment global del planeta.

Entre les novetats que incorpora el projecte de llei destaquen per exemple, un 
canvi en la data de meritació de l’impost, que passa de l’1 de gener, com s’establia a 
la Llei 16/2017 de l’1 d’agost, a 31 de desembre.

També es fixa el període de pagament entre l’1 i el 20 de novembre de l’any se-
güent de la meritació. El nou text legislatiu també preveu una bonificació en quota 
del 2% per a la domiciliació del pagament. Aquest tipus de benefici fiscal ja existeix 
en altres tributs periòdics, com l’impost de circulació. Això suposa per al contri-
buent una reducció de càrregues administratives i per a l’Administració una rebaixa 
en les despeses de gestió.

Un altre dels aspectes rellevants que inclou el text és la fórmula per calcular les 
emissions de CO2 d’aquells vehicles que, per la seva antiguitat, no disposen de da-
des oficials. Aquest càlcul es farà a partir d’una fórmula dissenyada pel Barcelona 
Supercomputing Center i té en compte tota una sèrie de variables tècniques com ara: 
el combustible, la cilindrada, la potència del motor, el pes, o l’antiguitat del vehicle, 
entre d’altres.

Es manté la previsió de poder iniciar la recaptació en el 2020, corresponent a 
l’exercici 2019.

Pel que fa al punt 19. b), el disseny i la cobertura de les xarxes de vigilància i els 
contaminants a mesurar, venen fixades per la Unió Europea.

Analitzant la xarxa actual i aquestes directrius, es pot concloure que la xarxa ac-
tual es troba sobredimensionada.

Cal indicar que per àrees del territori amb característiques singulars on per raons 
específiques (la presència de determinades fonts emissores i l’avaluació per part de 
salut que es considera adient el seu seguiment dels nivells de qualitat de l’aire) es 
defineixen plans de vigilància concrets.

Quant al punt 19.d), en aquests moments està en procés la comunicació pública 
prèvia del text normatiu.

Pel que fa al finançament de les mesures, indicar que la Llei 22/1983, del 21 de 
novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric havia previst el fons de protec-
ció de l’ambient atmosfèric que, entre d’altres, s’ha nodrit dels impostos associats a 
l’emissió de contaminants a les empreses. Aquests diners han de permetre finançar 
part de les mesures que s’han d’adoptar.

Pel que fa al punt 19.f), en el nou pla de millora de la qualitat de l’aire i a l’apartat 
de fons, es preveu l’actualització de l’inventari d’emissions.

Quant al punt 20, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural 
ja ha elaborat el catàleg esmentat, i actualment es troba en fase de revisió per part 
de l’Assessoria Jurídica, com a pas previ a la seva exposició pública.

Barcelona, 19 de desembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Reg. 55159

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 2) i 5) de la Moció 103/XII, sobre 
el pla d’acció dels departaments davant l’emergència climàtica (tram. 390-00103/12), 
us informo del següent:
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Pel que fa a l’apartat 2), la Cimera Catalana d’Acció Climàtica està previst que 
tingui lloc el 17 de gener del 2020.

Durant els mesos de novembre i desembre s’han dut a terme reunions preparatò-
ries amb diferents sectors i àmbits:

– Món local; – Agents econòmics i socials
– Sectors del transport aeri i marítim; – Sector de l’habitatge, construcció, infra-

estructures i urbanisme
– Sector de les Universitats, ensenyament, recerca i coneixement
– Sector de la indústria
– Sector terciari
– Sector de l’agricultura, alimentació i aigua
– Sector de l’automoció i la mobilitat
– Sector serveis
– Riscos, control dels riscos i salut
– Sector financer i assegurances
– Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya
Quant a l’apartat 5), el Govern de la Generalitat el 17 de setembre va presentar 

un primer informe de mesures corresponents als àmbits del Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat i del Departament d’Empresa i Coneixement (en l’àmbit de l’ener-
gia). En aquests moments s’està treballant amb la resta de Departaments del Govern 
de la Generalitat per poder presentar un nou informe que inclogui les mesures de la 
resta de Departaments per poder donar resposta al repte de l’emergència climàtica. 
En el marc d’aquest informe és donarà resposta també als aspectes socials relacio-
nats amb la perspectiva de gènere, la transició justa i la justícia climàtica.

Barcelona, 10 de gener de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 104/XII, sobre la crisi ecològica i 
els conflictes ambientals i territorials
390-00104/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 54570 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.01.2020

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 c) de la Moció 104/XII, sobre la 
crisi ecològica i els conflictes ambientals i territorials (tram. 390-00104/12), us in-
formo del següent:

El passat 17 de setembre, en el marc de l’aprovació de l’Acord del Govern de su-
port a les accions adreçades a la lluita contra el canvi climàtic (setmana del 23 al 27 
de setembre de 2019), es va presentar al Govern un Informe sobre les primeres me-
sures urgents per fer front a l’emergència climàtica. Aquest informe va ser elaborat 
pels departaments de Territori i Sostenibilitat i el d’Empresa i Coneixement i en ell 
s’incloïa el compromís que en el termini de tres mesos s’aprovés un Decret Llei per 
fer front a l’emergència climàtica.

El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergèn-
cia climàtica i l’impuls a les energies renovables, ja va ser aprovat pel Govern i con-
validat pel Parlament de Catalunya, en data 11 de desembre de 2019.

L’objectiu del Decret Llei és establir totes aquelles mesures legals que permetin 
avançar en l’assoliment dels objectius de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi cli-
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màtic, amb especial atenció a la promoció de les energies renovables, l’autoconsum, 
i l’energia distribuïda. A més, el Decret Llei referma el compromís de Catalunya 
davant el repte del canvi climàtic i la transició energètica cap a una societat baixa 
en carboni i presenta mesures alternatives als articles anul·lats pel Tribunal Cons-
titucional arran de la sentència del 26 de juny de 2019 sobre la Llei 16/2017, de l’1 
d’agost, del canvi climàtic.

Així mateix, en la reunió de la Comissió Interdepartamental del passat 3 d’octu-
bre, és va fer extensiu a la resta de Departaments de la Generalitat que formen part 
d’aquest Comissió, l’elaboració dels respectius Plans que pugui completar el que es 
va presentar al Govern el 17 de setembre.

Barcelona, 19 de desembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre 
els incidents que van tenir lloc a la plaça Cívica de la Universitat 
Autònoma de Barcelona l’11 de desembre de 2019
354-00217/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 53694).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 13.01.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucional i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre el Pla de 
govern obert 2019-2020
354-00226/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 55188).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 14.01.2020.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director general de Turisme 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui les 
accions que es duen a terme per a donar compliment a l’Informe 
de fiscalització 8/2019, corresponent a l’exercici del 2017
356-00644/12

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 52296).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 13.01.2020.

Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix, rectora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè informi sobre els incidents que van tenir lloc 
a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona l’11 de 
desembre de 2019
356-00657/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 53691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 13.01.2020.

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

Compareixença en ponència de Manuel Villoria Mendieta, catedràtic 
de ciència política de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació a 
la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat
353-00175/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de protecció 
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat», el 16.12.2019.

Compareixença en ponència d’Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat
353-00176/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de protecció 
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat», el 16.12.2019.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

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

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00193/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 55304 / Coneixement: 14.01.2020

Al president del Parlament 
Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència, els dies 11 i 12 de gener de 2020, mentre romangui 
fora de Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la presidèn-
cia de la Generalitat el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Ben cordialment,

Barcelona, 9 de gener de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

El Decret 4/2020, de 9 de gener, pel qual es determina la persona que exercirà la 
suplència en l’exercici de les funcions de la Presidència de la Generalitat de Catalu-
nya, els dies 11 i 12 de gener, és publicat al DOGC 8039A, de 10 de gener de 2020.

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència a la consellera de Justícia
330-00194/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 55305 / Coneixement: 14.01.2020

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

de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
compte que durant l’absència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucio-
nals i Transparència, des del dia 12 de gener fins al dia 13 de gener de 2020, men-
tre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la 
consellera de Justícia.

Ben cordialment,

Barcelona, 9 de gener de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

El Decret 5/2020, de 9 de gener, d’encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència a la consellera de Justícia, del 12 de ge-
ner fins al 13 de gener, és publicat al DOGC 8039A, del 10 de gener de 2020.
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Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel conseller d’Educació
330-00195/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 55306 / Coneixement: 14.01.2020

Al president del Parlament 
Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència, el dia 13 de gener de 2020, mentre romangui fora de 
Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la presidència de la 
Generalitat el conseller d’Educació.

Ben cordialment,

Barcelona, 10 de gener de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

El Decret 6/2020, de 10 de gener, pel qual es determina la persona que exercirà la 
suplència en l’exercici de les funcions de la Presidència de la Generalitat de Catalu-
nya, el dia 13 de gener, és publicat al DOGC 8040, de 13 de gener de 2020.

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència i portaveu 
del Govern al conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
330-00196/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 55307 / Coneixement: 14.01.2020

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, els 
dies 13 i 14 de gener de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà 
del despatx del seu Departament i de les seves atribucions el conseller de Polítiques 
Digitals i Administració Pública.

Ben cordialment,

Barcelona, 10 de gener de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

El Decret 8/2020, de 10 de gener, d’encàrrec del despatx de la consellera de la 
Presidència i portaveu del Govern al conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública, els dies 13 i 14 de gener, és publicat al DOGC 8040, de 13 de gener de 2020.
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Suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda per la consellera de Justícia
330-00197/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 55308 / Coneixement: 14.01.2020

Al president del Parlament 
Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisen-
da, el dia 13 de gener de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, n’exercirà la 
suplència en l’exercici de les seves funcions, la consellera de Justícia.

Ben cordialment,

Barcelona, 10 de gener de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

El Decret 7/2020, de 10 de gener, pel qual s’estableix la suplència en l’exercici de 
les funcions del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda el dia 13 de 
gener de 2020 és publicat al DOGC 8040, del 13 de gener de 2020.

Encàrrec del despatx del conseller d’Interior al conseller de 
Polítiques Digitals i Administració Pública
330-00198/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 55309 / Coneixement: 14.01.2020

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller d’Interior, el dia 13 de gener de 2020, mentre 
romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el con-
seller de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Ben cordialment,

Barcelona, 10 de gener de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

El Decret 9/2020, de 10 de gener, d’encàrrec del despatx del conseller d’Interior al 
conseller Polítiques Digitals i Administració Pública, el dia 13 de gener, és publicat al 
DOGC 8040, del 13 de gener de 2020.
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Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la 
consellera d’Empresa i Coneixement
330-00199/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 55310 / Coneixement: 14.01.2020

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, els dies 13 i 14 de 
gener de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del 
seu Departament la consellera d’Empresa i Coneixement.

Ben cordialment,

Barcelona, 10 de gener de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

El Decret 10/2020, de 10 de gener, d’encàrrec del despatx del conseller de Territori 
i Sostenibilitat a la consellera d’Empresa i Coneixement, els dies 13 i 14 de gener, és 
publicat al DOGC 8040, de 13 de gener de 2020.

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00200/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 55337 / Coneixement: 14.01.2020

Al president del Parlament 
Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència, el dia 14 de gener de 2020, mentre romangui fora de 
Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la presidència de la 
Generalitat el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Ben cordialment,

Barcelona, 10 de gener de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

El Decret 11/2020, de 10 de gener, pel qual es determina la persona que exercirà la 
suplència en l’exercici de les funcions de la Presidència de la Generalitat de Catalu-
nya, el dia 13 de gener, és publicat al DOGC 8041, de 14 de gener de 2020.
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4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la 
Generalitat en data del 30 de setembre de 2019
334-00088/12

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 54796 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 14.01.2020

Al president del Parlament
Benvolgut President,
En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei de finances públiques 

de Catalunya, trameto els estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de 
la Generalitat de Catalunya a 30 de setembre de 2019, i l’informe sobre l’evolució 
dels resultats no financers i de l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 de 
la mateixa Llei, en suport llapis de memòria, per al seu lliurament a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 19 de desembre de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller del Departament de la Vicepresidència i 

d’Economia i Hisenda 

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

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de 
l’endeutament de la Generalitat en data del 30 de setembre de 2019
334-00089/12

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 54796 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es reprodueix en l’expedient NT 
334-00088/12

Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en 
data del 30 de setembre de 2019
334-00090/12

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 54797 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 14.01.2020

Al president del Parlament 
Benvolgut President,
Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del Par-

lament de Catalunya, us trameto adjunta, la informació a 30 de setembre de 2019, 
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en suport llapis de memòria, a la qual es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances pú-
bliques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 19 de desembre de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller del Departament de la Vicepresidència i 

d’Economia i Hisenda 

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

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Projecte de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la 
Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2020
230-00003/12

TRAMESA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de desembre de 

2019, ha estudiat els pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sin-
dicatura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2020. S’acorda elevar-los al Ple 
perquè els aprovi.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Projecte de pressupost del Consell de Garanties Estatutàries per al 2020

Cap Art Conc. Aplicació Nom

Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

TOTAL PRESSUPOST     3.418.389,03

1 REMUNERACIONS DE PERSONAL     2.625.510,03

           

  10     ALTS CÀRRECS   1.252.057,30  

  100   Alts càrrecs 1.252.057,30    

    1000001 Retribucions bàsiques 420.296,30    

    1000002 Retribucions complementàries 831.761,00    

           

  11     PERSONAL EVENTUAL   2,00  

  110   Personal eventual 2,00    

    1100001 Retribucions bàsiques 1,00    

    1100002 Retribucions complementàries 1,00    

           

  12     PERSONAL FUNCIONARI   1.072.345,35  

  120   Retribucions bàsiques 411.893,17    

    1200001 Retribucions bàsiques 411.893,17    

  121   Retribucions complementàries 627.612,21    

    1210001 Retribucions complementàries 627.612,21    
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Cap Art Conc. Aplicació Nom

Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

  125   Substitucions i eventualitats 

funcionaris 32.839,97

   

    1250001 Retribucions bàsiques 11.739,09    

    1250002 Retribucions complementàries 21.100,88    

           

  13     PERSONAL LABORAL   6,00  

  130   Personal laboral 3,00    

    1300001 Retribucions bàsiques 1,00    

    1300002 Retribucions complementàries 1,00    

    1300003 Altres remuneracions 1,00    

  131   Substitucions i eventualitats del 

personal laboral 3,00

   

    1310001 Retribucions bàsiques 1,00    

    1310002 Retribucions complementàries 1,00    

    1310003 Altres remuneracions 1,00    

           

  15     INCENTIUS AL RENDIMENT I 

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

 

4.000,00

 

    151   Activitats extraordinàries 4.000,00    

    1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 4.000,00    

           

  16   ASSEGURANCES I COTITZACIONS 

SOCIALS

 

297.098,38

 

    160   Quotes socials 297.098,38    

    1600001 Seguretat Social 297.096,38    

    1600002 MUFACE 1,00    

    1600004 Altres règims de previsió social 1,00    

           

  17   PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 

SOCIALS

 

1,00

 

    172   Altres prestacions socials 1,00    

    1720001 Prestacions complementàries 1,00    

           

2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS  I  

SERVEIS

    646.879,00

  20   LLOGUERS I CÀNONS   11.003,00  

    200   Lloguers i cànons de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 11.000,00

   

    2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 11.000,00

   

    202   Lloguers i cànons d’equips per 

a procés de dades, programari i 

reprografia 2,00

   

    2020001 Lloguers i cànons equips procés 

dades 1,00
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Cap Art Conc. Aplicació Nom

Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

    2020002 Lloguers equips reprografia i 

fotocopiadores 1,00

   

    203   Lloguers i cànons d’altre 

immobilitzat material 1,00

   

    2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 

material 1,00

   

           

  21   CONSERVACIÓ I REPARACIÓ   96.490,00  

    210   Conservació, reparació i 

manteniment de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 8.400,00

   

    2100001 Conservació, reparació i manteniment 

de terrenys, béns naturals, edificis i 

altres construccions 8.400,00

   

    212   Conservació, reparació i 

manteniment equips procés de 

dades, programari i reprografia 27.090,00

   

    2120001 Conservació, reparació i 

manteniment equips procés dades 1.090,00

   

    2120002 Conservació, reparació i 

manteniment d’equips reprografia i 

fotocopiadores 2.100,00

   

    2120003 Manteniment aplicacions 

informàtiques 23.900,00

   

    213   Conservació, reparació i 

manteniment d’altre immobilitzat 

material 55.000,00

   

    2130001 Conservació, reparació i 

manteniment d’altre immobilitzat 

material 55.000,00

   

    214   Altres despeses de conservació, 

reparació i manteniment 6.000,00

   

    2140001 Altres despeses de conservació, 

reparació i manteniment 6.000,00

   

           

  22   MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I 

ALTRES

 

503.386,00

 

    220   Material d’oficina 48.000,00    

    2200001 Material ordinari no inventariable 15.000,00    

    2200002 Premsa, revistes, llibres i altres 

publicacions 33.000,00

   

    221   Subministraments  104.100,00    

    2210001 Aigua i energia 101.000,00    

    2210003 Vestuari 2.000,00    

    2210089 Altres subministraments 1.100,00    

    222   Comunicacions 16.201,00    

    2220001 Despeses postals, missatgeria i 

altres similars 5.200,00
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Cap Art Conc. Aplicació Nom

Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

    2220002 Solucions TIC CTTI - Connectivitat 1,00    

    2220003 Comunicacions mitjançant serv.veu i 

dades adquirits altres entitats 11.000,00

   

    223   Transports 10.000,00    

    2230001 Transports 10.000,00    

    224   Despeses d’assegurances 27.300,00    

    2240001 Despeses d’assegurances 27.300,00    

    225   Tributs 1,00    

    2250001 Tributs 1,00    

    226   Despeses diverses 62.202,00    

    2260002 Atencions protocol·làries i 

representatives 5.000,00

   

    2260004 Jurídics i contenciosos 1,00    

    2260005 Organització reunions i conferències 15.000,00    

    2260006 Oposicions i proves selectives 2.000,00    

    2260010 Premis 1,00    

    2260011 Formació dels empleats públics 20.000,00    

    2260039 Desenvolupament programes 

seguretat i salut laboral en el treball 

per prevenció riscos laborals 6.000,00

   

      2260039 Despeses de serveis bancaris 200,00    

    2260089 Altres despeses diverses 14.000,00    

    227   Treballs realitzats per persones 

físiques o jurídiques 194.581,00

   

    2270001 Neteja i sanejament 89.360,00    

    2270002 Seguretat 91.920,00    

    2270005 Estudis i dictàmens 1,00    

    2270008 Intèrprets i traductors 2.000,00    

    2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i 

destrucció 2.300,00

   

    2270013 Treballs tècnics 9.000,00    

    228   Serveis informàtics 41.001,00    

    2280002 Serveis informàtics realitzats per 

altres entitats 30.000,00

   

    2280003 Solucions TIC CTTI - Serveis 

recurrents 3.000,00

   

    2280004 Solucions TIC CTTI - Evolutius 

recurrents 8.000,00

   

    2280005 Solucions TIC CTTI - Projectes sota 

demanda 1,00

   

           

  23   INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 

SERVEI

 

30.000,00

 

    230   Dietes, locomoció i trasllats 20.000,00    

    2300001 Dietes, locomoció i trasllats 20.000,00    

    231   Altres indemnitzacions 10.000,00    

    2310001 Altres indemnitzacions per raó del 

servei 10.000,00
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Cap Art Conc. Aplicació Nom

Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

           

  24   DESPESES DE PUBLICACIONS   6.000,00  

    240   Despeses de publicacions 6.000,00    

    2400001 Despeses de publicacions 6.000,00    

           

               

6 INVERSIONS REALS     140.000,00

           

  61   INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS   40.000,00

 

    610   Inversions en edificis i altres 

construccions 40.000,00  

 

    6100001 Inversions en edificis i altres 

construccions per compte propi 40.000,00  

 

           

  64   INVERSIONS EN MOBILIARI I 

ESTRIS

 

30.000,00

 

    640   Inversions en mobiliari i estris 30.000,00    

    6400001 Inversions en mobiliari i estris per 

compte propi

30.000,00    

           

  65   INVERSIONS EN EQUIPS 

DE PROCÉS DE DADES I 

TELECOMUNICACIONS   35.000,00

 

    650   Inversions equips procés de dades i 

telecomunicacions 35.000,00  

 

    6500001 Inversions equips procés de dades 35.000,00    

           

  67   INVERSIONS EN ALTRE 

IMMOBILITZAT MATERIAL   35.000,00

 

    670   Inversions en altre immobilitzat 

material 35.000,00  

 

    6700001 Fons Bibliogràfic 35.000,00    

           

           

8 VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS     6.000,00

           

  83   CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I 

BESTRETES FORA DEL SECTOR 

PÚBLIC DE LA GENERALITAT

 

6.000,00

 

    830   Concessió de préstecs i bestretes 

de qualsevol tipus de deute no 

documentada en títols valors a curt 

termini 6.000,00

   

    8310001 Concessió de préstecs i bestretes al 

personal a curt termini 6.000,00
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Projecte de pressupost de la Sindicatura de Comptes per al 2020

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom

Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

TOTAL PRESSUPOST     12.068.286,90

1 REMUNERACIONS DE PERSONAL     9.726.256,90

           

  10     ALTS CÀRRECS   1.070.699,70  

  100   Alts càrrecs 1.070.699,70    

    1000001 Retribucions bàsiques 449.740,20    

    1000002 Retribucions complementàries 620.959,50    

           

  11     PERSONAL EVENTUAL   70.307,16  

  110   Personal eventual 70.307,16    

    1100001 Retribucions bàsiques 24.558,12    

    1100002 Retribucions complementàries 45.749,04    

           

  12     PERSONAL FUNCIONARI   7.225.750,04  

  120   Retribucions bàsiques 3.959.593,64    

    1200001 Retribucions bàsiques 3.959.593,64    

  121   Retribucions complementàries 3.266.156,40    

    1210001 Retribucions complementàries 3.266.156,40    

           

  15     INCENTIUS AL RENDIMENT I 

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

 

157.000,00

 

  150   Incentius al rendiment  155.000,00    

    1500001 Productivitat 155.000,00    

    151   Activitats extraordinàries 2.000,00    

    1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 2.000,00    

           

  16   ASSEGURANCES I COTITZACIONS 

SOCIALS

 

1.202.500,00

 

    160   Quotes socials 1.202.500,00    

    1600001 Seguretat Social 1.200.000,00    

    1600002 Quotes MUFACE 2.500,00    

           

  17   PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 

SOCIALS

 

0,00

 

    171   Aportacions a plans de pensions  0,00    

    1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00    

           

2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS  I  

SERVEIS

   

2.047.830,00

           

  20   LLOGUERS I CÀNONS   905.000,00  

    200   Lloguers i cànons de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 870.000,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom

Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

    2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 870.000,00

   

    201   Lloguers i cànons de material de 

transport 20.000,00

   

    2010001 Lloguers i cànons de material de 

transport 20.000,00

   

    202   Lloguers i cànons d’equips per 

a procés de dades, programari i 

reprografia 15.000,00

   

    2020002 Lloguers equips reprografia i 

fotocopiadores 15.000,00

   

           

  21   CONSERVACIÓ I REPARACIÓ   256.600,00  

    210   Conservació, reparació i 

manteniment de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 130.000,00

   

    2100001 Conservació, reparació i manteniment 

de terrenys, béns naturals, edificis i 

altres construccions 130.000,00

   

    211   Conservació, reparació i 

manteniment materials de transport 2.400,00

   

    2100001 Conservació, reparació i manteniment 

de materials de transport 2.400,00

   

    212   Conservació, reparació i 

manteniment equips procés de 

dades, programari i reprografia 124.200,00

   

    2120002 Conservació, reparació i manteniment 

d’equips reprografia i fotocopiadores 4.200,00

   

    2120003 Manteniment aplicacions 

informàtiques 120.000,00

   

             

  22   MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I 

ALTRES

 

785.230,00

 

    220   Material d’oficina 100.000,00    

    2200001 Material ordinari no inventariable 50.000,00    

    2200002 Premsa, revistes, llibres i altres 

publicacions 50.000,00

   

    221   Subministraments  87.000,00    

    221000140 Aigua 10.000,00    

    221000160 Energia 67.000,00    

    2210002 Combustible per a mitjans transport 1.800,00    

    2210003 Vestuari 4.200,00    

    2210005 Productes farmacèutis i analítiques 2.500,00    

    2210089 Altres subministraments 1.500,00    
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Import 

concepte Import article
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i per capítol

    222   Comunicacions 10.000,00    

    2220001 Despeses postals, missatgeria i altres 

similars 10.000,00

   

    224   Despeses d’assegurances 50.000,00    

    2240001 Despeses d’assegurances 50.000,00    

    225   Tributs 230,00    

    2250001 Tributs 230,00    

    226   Despeses diverses 116.000,00    

    2260002 Atencions protocol·làries i 

representatives 20.000,00

   

    226000450 Jurídics i contenciosos 5.000,00    

    2260005 Organització reunions i conferències 10.000,00    

    2260006 Oposicions i proves selectives 10.000,00    

    2260007 Publicacions anuncis oficials 10.000,00    

    2260010 Premis 1.000,00    

    2260011 Formació del personal propi 50.000,00    

    2260089 Altres despeses diverses 10.000,00    

    227   Treballs realitzats per persones 

físiques o jurídiques 350.000,00

   

    2270001 Neteja i sanejament 100.000,00    

    2270002 Seguretat 65.000,00    

    2270005 Estudis i dictàmens 10.000,00    

    2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i 

destrucció 20.000,00

   

    2270013 Treballs tècnics 10.000,00    

    2270089 Altres treballs realitzats per altres 

empreses 145.000,00

   

    228   Serveis informàtics 72.000,00    

    2280003 Solucions TIC CTTI - Serveis 

recurrents 72.000,00

   

           

  23   INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 

SERVEI

 

91.000,00

 

    230   Dietes, locomoció i trasllats 40.000,00    

    2300001 Dietes, locomoció i trasllats 40.000,00    

    232   Ajuts menjar 51.000,00    

    2320001 Ajuts menjar 51.000,00    

           

  24   DESPESES DE PUBLICACIONS   10.000,00  

    240   Despeses de publicacions 10.000,00    

    2400001 Despeses de publicacions 10.000,00    
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Import 
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4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS     23.000,00

           

  40   AL SECTOR PÚBLIC ESTATAL   18.000,00  

    409   A altres ens dependents del sector 

públic estatal 18.000,00

   

    4090001 A altres ens dependents del sector 

públic estatal 18.000,00

   

         

  48   A FAMILIES, INSTITUCIONS SENSE 

FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORP

  5.000,00  

    480   A altres institucions sense fi de lucre 

i altres ens corporatius 5.000,00

   

    4820001 A altres institucions sense fi de lucre i 

altres ens corporatius 5.000,00

   

             

               

6 INVERSIONS REALS     240.000,00

           

  62   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, 

INSTAL·LACIONS I UTILLATGE   30.000,00

 

    620   Inversions en maquinària, 

instal·lacions i utillatge 30.000,00  

 

    6200001 Inversions en maquinària i utillatge 30.000,00    

           

  64   INVERSIONS EN MOBILIARI I 

ESTRIS

 

35.000,00

 

    640   Inversions en mobiliari i estris 35.000,00    

    6400001 Inversions en mobiliari i estris 35.000,00    

           

  65   INVERSIONS EN EQUIPS 

DE PROCÉS DE DADES I 

TELECOMUNICACIONS   175.000,00

 

    650   Inversions equips procés de dades i 

telecomunicacions 175.000,00  

 

    6500001 Inversions equips procés de dades 175.000,00    

           

             

8 VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS     31.200,00

           

  83   CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I 

BESTRETES FORA DEL SECTOR 

PÚBLIC   31.200,00

 

    830   Concessió de préstecs i bestretes 

fora del sector públic 31.200,00  

 

    8300001 Préstecs i bestretes concedits al 

personal 31.200,00  
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Projecte de Pressupost del Sindic de Greuges per al 2020

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom

Import 

conccepte Import article

Import total 

i per capítol

TOTAL PRESSUPOST     6.817.143,83

1 REMUNERACIONS DE PERSONAL     5.947.413,83

           

  10     ALTS CÀRRECS   376.411,53  

  100   Alts càrrecs 376.411,53    

    1000001 Retribucions bàsiques 163.707,43    

    1000002 Retribucions complementàries 212.704,10    

           

  11     PERSONAL EVENTUAL   2.092.302,95  

  110   Personal eventual 2.092.302,95    

    1100001 Retribucions bàsiques 522.970,44    

    1100002 Retribucions complementàries 1.569.332,51    

           

  12     PERSONAL FUNCIONARI   2.528.499,35  

  120   Retribucions bàsiques 867.941,92    

    1200001 Retribucions bàsiques 867.941,92    

  121   Retribucions complementàries 1.660.557,43    

    1210001 Retribucions complementàries 1.602.418,60    

    1210003 Altres millores retributives 58.138,83    

           

  15     INCENTIUS AL RENDIMENT I 

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

 

100,00

 

  150   Incentius al rendiment  100,00    

    1500001 Productivitat 100,00    

    151   Activitats extraordinàries 0,00    

    1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 0,00    

           

  16   ASSEGURANCES I COTITZACIONS 

SOCIALS

 

950.000,00

 

    160   Quotes socials 950.000,00    

    1600001 Seguretat Social 950.000,00    

           

  17   PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 

SOCIALS

 

100,00

 

    171   Aportacions a plans de pensions  100,00    

    1710001 Aportacions a plans de pensions 100,00    

           

2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS  I  

SERVEIS

   

805.230,00

           

  20   LLOGUERS I CÀNONS   16.300,00  

    200   Lloguers i cànons de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 100,00
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    2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 100,00

   

    201   Lloguers i cànons de material de 

transport 10.000,00

   

    2010001 Lloguers i cànons de material de 

transport 10.000,00

   

    202   Lloguers i cànons d’equips per 

a procés de dades, programari i 

reprografia 6.100,00

   

    2020001 Lloguers i cànons equips procés 

dades 100,00

   

    2020002 Lloguers equips reprografia i 

fotocopiadores 6.000,00

   

    203   Lloguers i cànons d’altre 

immobilitzat material 100,00

   

    2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 

material 100,00

   

           

  21   CONSERVACIÓ I REPARACIÓ   81.500,00  

    210   Conservació, reparació i 

manteniment de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 25.000,00

   

    2100001 Conservació, reparació i manteniment 

de terrenys, béns naturals, edificis i 

altres construccions 25.000,00

   

    212   Conservació, reparació i 

manteniment equips procés de 

dades, programari i reprografia 54.500,00

   

    2120001 Conservació, reparació i manteniment 

equips procés dades 10.000,00

   

    2120002 Conservació, reparació i manteniment 

d’equips reprografia i fotocopiadores 500,00

   

    2120003 Manteniment aplicacions 

informàtiques 44.000,00

   

    214   Altres despeses de conservació, 

reparació i manteniment 2.000,00  

 

    2140001 Altres despeses de conservació, 

reparació i manteniment 2.000,00  

 

           

  22   MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I 

ALTRES   663.330,00

 

    220   Material d’oficina 19.000,00    

    2200001 Material ordinari no inventariable 3.500,00    

    2200002 Premsa, revistes, llibres i altres 

publicacions

15.500,00    
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    221   Subministraments  68.100,00    

    221000140 Aigua 58.500,00    

    221000160 Energia 4.500,00    

    2210002 Combustible per a mitjans transport 0,00    

    2210003 Vestuari 100,00    

    2210089 Altres subministraments 5.000,00    

    222   Comunicacions 81.000,00    

    2220001 Despeses postals, missatgeria i altres 

similars 67.000,00

   

    2220002 Comunicacions mitjançant ser.veu i 

dades adquirits entitats Generalitat 0,00

   

    2220003 Comunicacions mitjançant serv.veu i 

dades adquirits altres entitats 14.000,00

   

    224   Despeses d’assegurances 9.000,00    

    2240001 Despeses d’assegurances 9.000,00    

    225   Tributs 100,00    

    2250001 Tributs 100,00    

    226   Despeses diverses 166.500,00    

    2260002 Atencions protocol·làries i 

representatives 1.000,00

   

    2260003 Publicitat, difusió i campanyes 

institucional 45.000,00

   

    226000440 Honoraris 7.900,00    

    226000450 Sentències 100,00    

    2260005 Organització reunions i conferències 28.000,00    

    2260006 Oposicions i proves selectives 10.000,00    

    2260009 Funcionament consells i òrgans col.

legiats 42.400,00

   

    2260011 Formació del personal propi 15.000,00    

    2260033 Desenvolupament programes 

seguretat i salut laborals en el treball 

per prevenció de riscos laborals 7.000,00

   

    2260039 Despeses de serveis bancaris 100,00    

      2260089 Altres despeses diverses 10.000,00    

    227   Treballs realitzats per persones 

físiques o jurídiques 293.630,00

   

    2270001 Neteja i sanejament 123.000,00    

    2270002 Seguretat 18.000,00    

    2270005 Estudis i dictàmens 125.630,00    

    2270008 Intèrprets i traductors 7.000,00    

    2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i 

destrucció 1.000,00

   

    2270013 Treballs tècnics 7.000,00    

    2270089 Altres treballs realitzats per altres 

empreses 12.000,00

   

    228   Serveis informàtics 26.000,00    

    2280003 Solucions TIC CTTI - Serveis 

recurrents 26.000,00
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  23   INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 

SERVEI

 

35.100,00

 

    230   Dietes, locomoció i trasllats 35.000,00    

    2300001 Dietes, locomoció i trasllats 35.000,00    

    232   Ajuts menjar 100,00    

    2320001 Ajuts menjar 100,00    

    233   Fons d’acció social 0,00    

    2330001 Fons d’acció social 0,00    

           

  24   DESPESES DE PUBLICACIONS   9.000,00  

    240   Despeses de publicacions 9.000,00    

    2400001 Despeses de publicacions 9.000,00    

           

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS     11.000,00

           

  49   A L’EXTERIOR   11.000,00  

    490   A l’exterior 11.000,00    

    4900001 A l’exterior 11.000,00    

             

               

6 INVERSIONS REALS     49.500,00

           

  61   INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS   4.000,00

 

    610   Inversions en edificis i altres 

construccions 4.000,00  

 

    6100001 Inversions en edificis i altres 

construccions 4.000,00  

 

           

  62   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, 

INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

 

2.000,00

 

    620   Inversions en maquinària, 

instal·lacions i utillatge 2.000,00

   

    6200001 Inversions en maquinària i utillatge 2.000,00    

           

  64   INVERSIONS EN MOBILIARI I 

ESTRIS

 

1.000,00

 

    640   Inversions en mobiliari i estris 1.000,00    

    6400001 Inversions en mobiliari i estris 1.000,00    

           

  65   INVERSIONS EN EQUIPS 

DE PROCÉS DE DADES I 

TELECOMUNICACIONS   23.118,00

 

    650   Inversions equips procés de dades i 

telecomunicacions 23.118,00  

 

    6500001 Inversions equips procés de dades 23.118,00    
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Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2020
230-00004/12

DICTAMEN

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de gener de 2020, 

ha estudiat el projecte de pressupost del Parlament per al 2020 i, d’acord amb els 
apartats 3.g i 4 de l’article 37 del Reglament del Parlament, ha aprovat el següent

Dictamen
La Mesa Ampliada del Parlament de Catalunya acorda: 
a) Aprovar el projecte de pressupost del Parlament per al 2020 i trametre’l al Ple 

perquè, si escau, l’aprovi.
b) Trametre al Ple la següent proposta d’article, perquè, si escau, l’aprovi i la 

incorpori al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020: 

»1. Els romanents resultants de la liquidació del pressupost del Parlament són 
recursos financers propis d’aquesta institució, l’aplicació dels quals, per a atendre 
necessitats del Parlament, correspon a la Mesa.

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom

Import 

conccepte Import article

Import total 

i per capítol

  67   INVERSIONS EN ALTRE 

IMMOBILITZAT MATERIAL   1.500,00

 

    670   Inversions en altre immobilitzat 

material 1.500,00  

 

    6700001 Fons Bibliogràfic 1.400,00    

    6700002 Altre immobilitzat material 100,00    

           

  68   INVERSIONS EN IMMOBILITZAT 

INTANGIBLE   17.882,00

 

    680   Inversions en altre immobilitzat 

intangible 17.882,00  

 

    6800002 Inversions en aplicacions 

informàtiques 17.882,00  

 

               

           

8 VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 4.000,00 4.000,00 4.000,00

           

  83   CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I 

BESTRETES FORA DEL SECTOR 

PÚBLIC   4.000,00

 

    830   Concessió de préstecs i bestretes 

fora del sector públic 4.000,00  

 

    8300001 Préstecs i bestretes concedits al 

personal 4.000,00  
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»2. La Tresoreria de la Generalitat ha de lliurar les dotacions pressupostàries de 
la secció PA, servei pressupostari PA 01, trimestralment, de manera anticipada i en 
ferm, i a nom del Parlament.

»3. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions de crèdit de la secció 
PA, servei pressupostari PA 01, sense limitacions, la qual cosa ha de comunicar al 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i pot acordar criteris de 
vinculació dels crèdits diferents dels que estableix aquesta llei.»

Palau del Parlament, 14 de gener de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2020

Cap Art Conc. Aplicació Nom

Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  PARLAMENT DE CATALUNYA ( PA01) 62.980.337,41

1     REMUNERACIONS DEL PERSONAL     32.988.544,73

           

  10   ALTS CÀRRECS   8.520.545,60  

    100   Alts càrrecs 8.520.545,60    

    1000001 Retribucions bàsiques 5.810.886,21    

    1000002 Retribucions complementàries 2.709.659,39    

           

  11   PERSONAL EVENTUAL   1.410.090,27  

    110   Personal eventual 1.410.090,27    

    1100001 Retribucions bàsiques 917.510,32    

    1100002 Retribucions complementàries 492.579,95    

           

  12   PERSONAL FUNCIONARI   18.075.408,86  

    120   Retribucions bàsiques 12.929.382,12    

    1200001 Retribucions bàsiques 12.929.382,12    

    121   Retribucions complementàries 5.008.084,46    

    1210001 Retribucions complementàries 5.008.084,46    

    125   Substitucions i eventualitats de 

personal funcionari 137.942,28

   

    1250001 Retribucions bàsiques 97.285,74    

    1250002 Retribucions complementàries 40.656,54    

           

  15   INCENTIUS AL RENDIMENT I 

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES   90.000,00

 

    151   Activitats extraordinàries 90.000,00    

    1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 90.000,00    

           

  16   ASSEGURANCES I COTITZACIONS 

SOCIALS   4.612.500,00

 

    160   Quotes socials 4.612.500,00    

    1600001 Seguretat Social 4.608.000,00    

    1600004 Altres règims de previsió social 4.500,00    
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Import 
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Import total 

i per capítol

  17   PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 

SOCIALS

 

280.000,00

 

    172   Altres prestacions socials 280.000,00    

    1720001 Prestacions complementàries 280.000,00    

               

               

2     DESPESES CORRENTS DE BÉNS I 

SERVEIS

    10.525.585,88

           

  20   LLOGUERS I CÀNONS   412.550,64  

    200   Lloguers i cànons de terrenys, béns 

naturals, edificis i altres construccions 117.000,00

   

    2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns 

naturals, edificis i altres construccions 117.000,00

   

    201   Lloguers i cànons de material transport 42.634,35    

    2010001 Lloguers i cànons de material de 

transport 42.634,35

   

    202   Lloguers i cànons d’equips per a procés 

de dades, programari i reprografia 226.533,86

   

    2020001 Lloguers i cànons d’equips per a procés 

de dades 218.547,86

   

    2020002 Lloguers d’equips reprografia i  de 

fotocopiadores 7.986,00

   

    203   Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 

material 26.382,43

   

    2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 

material 26.382,43

   

           

  21   CONSERVACIÓ I REPARACIÓ   1.500.577,56  

    210   Conservació, reparació i manteniment 

terrenys, béns naturals, edificis i altres 

construccions 1.050,00

   

    2100001 Conservació, reparació i manteniment de 

terrenys, béns naturals, edificis i altres 

construccions 1.050,00

   

    211   Conservació, reparació i manteniment 

material transport 3.000,00

   

    2110001 Conservació, reparació i manteniment 

material transport 3.000,00

   

    212   Conservació, reparació i manteniment 

d’equips procés de dades, programari i 

reprografia 704.010,15

   

    2120001 Conservació, reparació i manteniment 

d’equips per a procés de dades 237.973,62

   

    2120002 Conservació, reparació i manteniment 

equips reprografia i fotocopiadores 51.000,00

   

    2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 415.036,53    
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Cap Art Conc. Aplicació Nom

Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

    213   Conservació, reparació i manteniment 

d’altre immobilitzat material 738.747,91

   

    2130001 Conservació, reparació i manteniment 

d’altre immobilitzat material 738.747,91

   

    214   Altres despeses de conservació, 

reparació i manteniment 53.769,50

   

    2140001 Altres despeses de conservació, 

reparació i manteniment 53.769,50

   

           

  22   MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I 

ALTRES

 

4.612.107,68

 

    220   Material d’oficina 186.900,00    

    2200001 Material ordinari no inventariable 132.000,00    

      2200002 Premsa, revistes, llibres i altres 

publicacions 54.900,00

   

    221   Subministraments  666.096,10    

    2210001 Aigua i energia 399.646,10    

      2210002 Combustible per a mitjans de transport 24.200,00    

      2210003 Vestuari 41.000,00    

    2210005 Productes farmacèutics i analítiques 3.500,00    

    2210006 Compres de mercaderies i matèries 

primeres 15.000,00

   

    2210089 Altres subministraments 182.750,00    

    222   Comunicacions 377.502,64    

    2220001 Despeses postals, missatgeria i altres 

similars 14.000,00

   

    2220003 Comunicacions mitjançant serv.veu i 

dades adquirits altres entitats 363.502,64

   

    223   Transports 18.000,00    

    2230001 Transports 18.000,00    

    224   Despeses d’assegurances 112.775,00    

    2240001 Despeses d’assegurances 112.775,00    

    225   Tributs 400,00    

    2250001 Tributs 400,00    

    226   Despeses diverses 905.950,00    

    2260001 Exposicions, certàmens i altres activitats 

promoció 18.150,00

   

    2260002 Atencions protocol·làries i representatives 41.000,00    

    2260006 Oposicions i proves selectives 28.000,00    

    2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials 8.000,00    

    2260011 Formació dels empleats públics 78.000,00    

    2260039 Despeses per serveis bancaris 1.000,00    

    2260040 Inscripció com a soci o altra figura a 

organismes o a entitats de caràcter 

associatiu 4.620,00

   

    2260089 Altres despeses diverses 727.180,00    

    227   Treballs realitz. persones físiques o 

jurídiques 1.377.630,96
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    2270001 Neteja i sanejament 677.593,96    

    2270005 Estudis i dictàmens 18.000,00    

    2270008 Intèrprets i traductors 57.000,00    

    2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i 

destrucció 10.868,00

   

    2270089 Altres treballs realitzats per persones 

físiques o jurídiques 614.169,00

   

    228   Serveis informàtics 966.852,98    

    2280002 Serveis informàtics realitzats per altres 

entitats 600.852,98

   

    2280003 Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents 366.000,00    

           

  23   INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 

SERVEI

 

3.778.600,00

 

    230   Dietes, locomoció i trasllats 192.000,00    

    2300001 Dietes, locomoció i trasllats 192.000,00    

    231   Altres indemnitzacions 3.586.600,00    

    2310001 Altres indemnitzacions 3.586.600,00    

           

  24   DESPESES DE PUBLICACIONS   221.750,00  

    240   Despeses de publicacions 221.750,00    

    2400001 Despeses de publicacions 221.750,00    

               

           

4     TRANSFERÈNCIES CORRENTS     16.138.200,00

           

  48   A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE 

FI DE LUCRE I ALTRES ENS 

CORPORATIUS

 

16.138.200,00

 

    482   A altres institucions sense fi de lucre 16.138.200,00    

    4820001 A altres institucions sense fi de lucre i a 

altres ens corporatius 3.000,00

   

    4820006 A grups parlamentaris 16.135.200,00    

           

           

6     INVERSIONS REALS     3.318.006,80

           

  61   INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS   1.259.177,40

 

    610   Inversions en edificis i altres 

construccions 1.259.177,40  

 

    6100001 Inversions en edificis i altres 

construccions per compte propi 1.259.177,40

   

           

  62   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL.

LACIONS I UTILLATGE   846.200,00

 

    620   Inversions en maquinària, instal.lacions 

i utillatge 846.200,00  
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    6200001 Inversions en maquinària i utillatge 312.300,00    

    6200004 Inversions en instal·lacions tècniques i 

altres instal·lacions 533.900,00

   

           

  64   INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS   390.000,00  

    640   Inversions en mobiliari i estris 390.000,00    

    6400001 Inversions en mobiliari i estris 390.000,00    

           

  65   INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS 

DE DADES I TELECOMUNICACIONS   169.000,00

 

    650   Inversions en equips de procés de 

dades i telecomunicacions 169.000,00  

 

    6500001 Inversions en equips de procés de dades 169.000,00    

           

  67   INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT 

MATERIAL

 

37.000,00

 

    670   Inversions en altre immobilitzat material 37.000,00    

    6700001 Fons bibliogràfic 17.000,00    

    6700002 Altre immobilitzat material 20.000,00    

           

  68   INVERSIONS EN IMMOBILITZAT 

INTANGIBLE

 

616.629,40

 

    680   Inversions en immobilitzat intangible 616.629,40    

    6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 1.000,00    

    6800005 Desenvolupament sistemes informació 615.629,40    

           

8     VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS     10.000,00

           

  83   CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I 

BESTRETES FORA DEL SECTOR 

PÚBLIC   10.000,00

 

    830   Concessió de préstecs i bestretes fora 

del sector públic 10.000,00  

 

      8300001 Préstecs i bestretes concedits al 

personal 10.000,00
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