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Elecció de la vicepresidenta 36
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4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-
cació sobre la manca de planificació i el tancament de línies de P3
354-00119/12
Acord sobre la sol·licitud 36

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació NACE, No a l’As-
setjament Escolar, davant la Comissió d’Educació perquè presenti el decàleg contra 
l’assetjament escolar elaborat per l’associació
356-00413/12
Acord sobre la sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença de Rafael Bisquerra Alzina, director del postgrau en 
Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les conclusions i les línies de recerca 
sobre l’educació emocional com a eina de prevenció
356-00415/12
Acord sobre la sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença d’Helena Quesada Llucià, en representació de l’enti-
tat Obertament, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’estudi «L’estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya 2016»
356-00416/12
Acord sobre la sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença de Judit Bellvehí Oliver, cap d’àrea assistencial de la 
Fundació Els Tres Turons, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè in-
formi sobre la visió preventiva i comunitària de la salut mental
356-00417/12
Acord sobre la sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença d’Aina Fernández, en representació de la Unitat de Pre-
venció del Suïcidi de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la trajectòria i els resultats 
del programa Codi risc de suïcidi
356-00418/12
Acord sobre la sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença de Francisco Villar, coordinador del Programa d’aten-
ció a la conducta suïcida del menor a la Unitat de Conducta Suïcida del Servei de 
Salut Mental de l’Hospital de Sant Joan de Déu, de Barcelona, davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi sobre els resultats del Pla director de salut 
mental i addiccions del Departament de Salut
356-00419/12
Acord sobre la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença de Cecília Borràs, presidenta de Després del Suïcidi, 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’acompanyament 
i el suport en el dol als supervivents a la mort per suïcidi
356-00420/12
Acord sobre la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença de Carles Pericas, en representació del Secretariat del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè informi sobre la trajectòria del Consell i les polítiques que fa
356-00421/12
Acord sobre la sol·licitud 38
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Sol·licitud de compareixença d’Isaura González, en representació del Secretariat 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè informi sobre la trajectòria del Consell i les polítiques que fa
356-00422/12
Acord sobre la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença de Magdalena Oliver, en representació de l’Observa-
tori de Mitjans i Salut Mental, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre l’evolució de l’activitat de l’Observatori en matèria de salut mental i 
prevenció del suïcidi
356-00423/12
Acord sobre la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Planificació de Salut davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre els plans del Departa-
ment de Salut en salut mental i suïcidi juvenil
356-00424/12
Acord sobre la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença de Magda Casamitjana, directora del Programa d’abor-
datge integral dels casos de salut mental d’elevada complexitat, davant la Comis-
sió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el programa i les actuacions de 
sensibilització, coordinació i implicació de les institucions
356-00425/12
Acord sobre la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença de Jordi Blanch, director executiu del Pla de salut 
mental i addiccions, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi 
sobre el Pla director de salut mental i addiccions i el protocol Codi risc de suïcidi
356-00426/12
Acord sobre la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença d’Anna Figueras, responsable del Pla integral d’atenció 
a les persones amb trastorn mental i addiccions, davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè informi sobre el Pla integral d’atenció a les persones amb tras-
torn mental i addiccions i la perspectiva juvenil d’aquest pla
356-00427/12
Retirada de la sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença de Carmen Cabezas i Peña, sub-directora general de 
Promoció de la Salut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi 
sobre les polítiques en promoció de la salut mental i el suïcidi juvenil
356-00428/12
Acord sobre la sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença d’una representació del programa Salut i escola davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les accions relatives a la 
detecció de problemes i situacions de risc en l’àmbit de la salut mental
356-00429/12
Acord sobre la sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Assemblea per a una Escola 
Bilingüe a Catalunya davant la Comissió d’Educació perquè exposi l’informe «Els 
projectes lingüístics de l’escola pública catalana»
356-00448/12
Rebuig de la sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença de Raimon Jané, president de la Federació ACAPPS, 
davant la Comissió d’Educació perquè informi de la situació i les necessitats dels 
alumnes amb sordesa
356-00451/12
Acord sobre la sol·licitud 41

Sol·licitud de compareixença de Josep A. Planell, rector de la Universitat Oberta 
de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presenti la me-
mòria del curs i informi sobre les actuacions de la Universitat Oberta de Catalunya
356-00453/12
Sol·licitud 41
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre la 
manca de planificació i el tancament de línies de P3
355-00067/12
Acord de tenir la sessió informativa 41

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

Compareixença d’una representació de la Fundació del Món Rural davant la Comis-
sió d’Educació per a informar sobre la situació de l’escola rural
357-00127/12
Substanciació 41

Compareixença de la directora general d’Igualtat davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones per a informar sobre les mesures previstes davant les agressions ho-
mòfobes del 2 i 3 de març
357-00451/12
Substanciació 42

Compareixença de Rafael Bisquerra Alzina, director del postgrau en Educació Emo-
cional i Benestar de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut per a informar sobre les conclusions i les línies de recerca sobre l’educació 
emocional com a eina de prevenció
357-00520/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 42
Substanciació 42

Compareixença d’Helena Quesada Llucià, en representació de l’entitat Obertament, 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’estudi «L’estigma 
i la discriminació en salut mental a Catalunya 2016»
357-00521/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 42
Substanciació 42

Compareixença de Judit Bellvehí Oliver, cap d’àrea assistencial de la Fundació Els 
Tres Turons, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la 
visió preventiva i comunitària de la salut mental
357-00522/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 42
Substanciació 43

Compareixença d’Aina Fernández, en representació de la Unitat de Prevenció del 
Suïcidi de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut per a informar sobre la trajectòria i els resultats del pro-
grama Codi risc de suïcidi
357-00523/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 43
Substanciació 43

Compareixença de Francisco Villar, coordinador del Programa d’atenció a la con-
ducta suïcida del menor a la Unitat de Conducta Suïcida del Servei de Salut Mental 
de l’Hospital de Sant Joan de Déu, de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut per a informar sobre els resultats del Pla director de salut mental i ad-
diccions del Departament de Salut
357-00524/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 43
Substanciació 43

Compareixença de Cecília Borràs, presidenta de Després del Suïcidi, davant la Co-
missió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’acompanyament i el suport 
en el dol als supervivents a la mort per suïcidi
357-00525/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 43
Substanciació 44

Compareixença de Carles Pericas, en representació del Secretariat del Consell Na-
cional de la Joventut de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre la trajectòria i les polítiques del Consell
357-00526/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 44
Substanciació 44
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Compareixença d’Isaura González, en representació del Secretariat del Consell Na-
cional de la Joventut de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre la trajectòria i les polítiques del Consell
357-00527/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 44
Substanciació 44

Compareixença de Magdalena Oliver, en representació de l’Observatori de Mitjans i 
Salut Mental, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’evo-
lució de l’activitat de l’Observatori en matèria de salut mental i prevenció del suïcidi
357-00528/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 44
Decaïment 44

Compareixença de la directora general de Planificació en Salut davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut per a informar sobre els plans del Departament de Salut 
en salut mental i suïcidi juvenil
357-00529/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 45
Substanciació 45

Compareixença de Magda Casamitjana, directora del Programa d’abordatge integral 
dels casos de salut mental d’elevada complexitat, davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut per a informar sobre aquest programa i les actuacions de sensibilitza-
ció, coordinació i implicació de les institucions
357-00530/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 45
Substanciació 45

Compareixença de Jordi Blanch, director executiu del Pla de salut mental i addic-
cions, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre el Pla di-
rector de salut mental i addiccions i el protocol Codi risc de suïcidi
357-00531/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 45
Substanciació 45

Compareixença de Carmen Cabezas i Peña, sub-directora general de Promoció de 
la Salut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les po-
lítiques de promoció de la salut mental i contra el suïcidi juvenil
357-00532/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 46
Substanciació 46

Compareixença d’una representació del programa «Salut i escola» davant la Comis-
sió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les accions relatives a la detecció 
de problemes i situacions de risc en l’àmbit de la salut mental
357-00533/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 46
Substanciació 46

Compareixença d’una representació de l’associació NACE, No a l’Assetjament Esco-
lar, davant la Comissió d’Educació per a presentar el decàleg contra l’assetjament 
escolar elaborat per l’associació
357-00534/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 46

Compareixença de Raimon Jané, president de la Federació ACAPPS, davant la Co-
missió d’Educació per a informar de la situació i les necessitats dels alumnes amb 
sordesa
357-00535/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 46

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 i pel conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència
330-00123/12
Presentació: president de la Generalitat 47
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Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern al 
conseller d’Interior
330-00124/12
Presentació: president de la Generalitat 47

Encàrrec del despatx de la consellera de Justícia a la consellera d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació
330-00125/12
Presentació: president de la Generalitat 48

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació i encàrrecs de gestió

Composició del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya
414-00002/12
Nomenament de membres 48
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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 sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ, RELATIVA A LES ESMENES A 

L’ARTICULAT PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (BOPC 356)

N. de la r.: En el BOPC 356, a la pàgina 21, cal substituir les esmenes presentades 
per les que es reprodueixen a continuació.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 38073)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet 

i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat de la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament ali-
mentari (tram. 202-00001/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del títol de la proposició de llei

Proposició de llei sobre la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l’exposició de motius

Exposició de motius: 
«Només amb la meitat de les pèrdues alimentàries actuals es podria alimentar 

tota la població que passa gana al món». Aquesta és la conclusió a què arriba el ma-
nifest «Prou Malbaratar Aliments» impulsat per una vuitantena d’entitats i empreses 
del sector alimentari, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Plataforma Aprofi-
tem els Aliments referint-se a les pèrdues i el malbaratament alimentari.

El manifest subratlla com els models predominants de producció, aprovisiona-
ment, distribució i consum d’aliments actuals són incapaços de resoldre els proble-
mes de seguretat i de sobirania alimentària de la població mundial. Gairebé 900 mi-
lions de persones pateixen una dieta insuficient i pobra, mentre un terç del primer 
món pateix obesitat per causa d’una ingesta excessiva o inadequada.

El sistema alimentari actual sovint no considera els aliments com a bens bàsics sinó 
com a mercaderies transaccionals en contextos de relacions desiguals entre els agents 
de la cadena alimentària que porten a la sobreproducció i a la ineficiència en l’assig-
nació de recursos i en l’establiment de preus. En aquest context, les pràctiques comer-
cials deslleials entre els diferents agents de la cadena alimentària s’han identificat com 
una de les principals causes de generació de pèrdues i malbaratament alimentari.

Quan parlem d’aliments, estem parlant de moltes persones que treballen al llarg 
de tota la cadena alimentària i a tot el territori, per a que els aliments arribin cada 
dia a la nostra taula i estem parlant d’un sector fonamental per a l’economia del 
nostre país i uns dels principals generadors de llocs de treball. És per això que ali-
mentar-se va mes enllà de ser una necessitat. Els aliments ens proporcionen plaer 
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i generen espais per a les relacions socials, són font de riquesa i contribueixen a la 
fixació de població al territori. Els aliments són molt valuosos i per això cal promou-
re’n el seu aprofitament.

La pèrdua i el malbaratament d’aliments s’esdevé en totes les etapes de la cadena 
alimentària i és un fenomen que afebleix l’economia, fa menys competitives les em-
preses, encareix la despesa de les llars i obliga els poders públics a destinar recursos 
per gestionar els aliments excedentaris que s’haguessin pogut aprofitar.

Els efectes ambientals de les pèrdues i el malbaratament alimentari es concreten 
en la reducció de terres fèrtils disponibles, en la pèrdua de diversitat biològica, en 
l’abús en l’ús d’aigua potable i energia, en l’increment de la generació de residus i 
en la contribució al canvi climàtic.

Les pèrdues i el malbaratament alimentari també tenen conseqüències en l’àm-
bit social. La crisi econòmica dels darrers anys, que ha aprofundit les desigualtats 
socials i ha dificultat o impedit l’accés a una feina digna i a l’habitatge a una part 
important de la població, ha impulsat moltes entitats d’iniciativa social i altres or-
ganitzacions sense ànim de lucre a treballar per a la garantia alimentària d’aquestes 
persones. Si bé pèrdues i malbaratament alimentari i pobresa són àmbits diferen-
ciats, aquestes entitats han jugat un paper fonamental en la redistribució d’aliments 
excedentaris amb uns plantejaments que evolucionen cap a models de major impli-
cació de les persones beneficiàries i de propostes de reinserció sociolaboral basades 
en l’economia circular i l’eficiència en l’ús dels recursos.

Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura 
(FAO), al món es perden o malbaraten 1.300 milions de tones d’aliments a l’any. La 
FAO calcula que un terç dels aliments produïts es perden o malbaraten al llarg de la 
cadena alimentària, des de la producció primària fins al consum final (FAO, 2011).

A la Unió Europea, es generen anualment al voltant de 88 milions de tones de 
malbaratament alimentari amb un cost estimat de 143.000 milions d’euros (FU-
SIONS, 2016).

Segons la Diagnosi del Malbaratament alimentari a Catalunya (ARC i UAB 
2012) per a l’any 2010, el malbaratament alimentari va ser de 262.471 tones l’any a 
la restauració, els comerços al detall i les llars, el que correspondria a 34,9 kg per 
habitant i any. La xifra seria superior si es consideressin les baules de la producció 
primària, la indústria agroalimentària i la distribució a l’engròs.

El malbaratament alimentari té un impacte ambiental, social i econòmic evident, 
tenint en consideració que el 7% dels aliments adquirits es malbaraten pels consu-
midors, els comerços i els restaurants (ARC i UAB 2012). Això equival a dir que 25,5 
dies de menjar cada any són llençats a les escombraries, un volum que serviria per 
alimentar més de mig milió de persones durant un any.

En termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, 
la distribució al menor i la restauració equival a la utilització de 234.022 hectàrees 
de terreny, el que es correspon a un 20% de tota la superfície agrària útil de Cata-
lunya (ARC i UAB 2012).

En termes econòmics, aquest malbaratament alimentari equival a llençar 841 
milions d’euros anuals, d’acord amb el preu mig dels aliments a Espanya (Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2010).

Una vegada evitada al màxim la generació de residus orgànics, cal fomentar el 
seu ús com a recurs, impulsant la recollida selectiva per a permetre la seva valorit-
zació, minimitzant i evitant l’abocament de residus biodegradables en dipòsits con-
trolats en un model de foment de l’economia circular que inclou l’adequada gestió 
d’aquests residus en el cicle alimentari.

La fracció orgànica representa el 37,3% del pes dels residus municipals generats 
a Catalunya (ARC, 2014), segons l’estimació calculada a partir de l’anomenada bos-
sa tipus. És la porció més gran en termes quantitatius i és molt rellevant qualitati-
vament, ja que barrejada amb altres fraccions, dificulta molt la gestió dels residus.
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D’aquest 37,3%, un 7,65% correspon a la fracció vegetal i, la part principal, el 
29,6% correspon a residus alimentaris. Una part d’aquests residus alimentaris són 
menjar que es podria haver consumit.

S’estima que a Catalunya es generen de l’ordre de 1.140.000 tones anuals de resi-
dus alimentaris corresponents a les recollides de residus municipals (ARC, 2017), de 
les quals, aproximadament un terç es recullen selectivament per a la seva valorització 
com a recurs (compost i biogàs), però els altres dos terços encara es mantenen barre-
jats amb altres fraccions i són gestionats en plantes incineradores o dipòsits controlats.

S’estima que el 6,3% del total de residus municipals de Catalunya són aliments 
malbaratats (ARC i UAB, 2012). Un ús eficient dels aliments i la conseqüent pre-
venció del malbaratament alimentari també contribuirien a reduir la generació de 
residus municipals.

La prevenció de residus alimentaris i la reutilització de matèries primeres que ac-
tualment s’eliminen com a residus és part integrant del paquet d’economia circular de 
la Comissió Europea per estimular la transició d’Europa cap a una economia circular.

Dins del paquet d’economia circular, la Directiva 2018/851/CE del Parlament 
Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 per la qual se modifica la Directiva 
2008/98/CE sobre els residus obliga els Estats membres a elaborar programes de 
prevenció de residus i a implantar mesures per reduir la generació de residus ali-
mentaris en la producció primària, en la transformació i la fabricació, la venda mi-
norista i altres tipus de distribució d’aliments, en restaurants i serveis alimentaris, 
així com a les llars, dins del compromís de la UE i els països de la UE de complir 
l’objectiu de desenvolupament sostenible 12.3 de reduir a la meitat els residus d’ali-
ments per habitant a nivell minorista i de consumidors el 2030 i reduir les pèrdues 
d’aliments al llarg de les cadenes de producció i subministrament d’aliments.

En l’àmbit català, és pertinent crear una normativa que impliqui tots els agents 
de la cadena alimentària en la prevenció de les pèrdues i el residus alimentaris i, en 
particular, del malbaratament recuperant el valor dels aliments, promovent l’aprofi-
tament dels aliments i concebent les restes alimentàries com un recurs, quantificant 
els aliments descartats i posant en marxa actuacions que incideixin en les causes i 
aportin resultats de millora.

Amb aquesta llei es persegueixen, bàsicament, quatre finalitats. En primer lloc, acon-
seguir la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a Catalunya, impulsant 
la transició cap a un sistema alimentari fonamentat en el reconeixement del valor dels 
aliments i el dret a una alimentació suficient, saludable, nutritiva, basat en l’economia 
circular i en l’eficiència en l’ús dels recursos, en la prevenció i en l’aprofitament dels 
aliments. En segon lloc, promoure la sensibilització, corresponsabilitat i implicació de 
tots els agents de la cadena alimentària promovent relacions equitatives i mecanismes 
de col·laboració entre les administracions públiques catalanes, els agents econòmics, els 
agents socials i la població i impulsant l’acció per la prevenció de les pèrdues i el mal-
baratament. En tercer lloc, impulsar l’emprenedoria econòmica, ambiental i social en la 
lluita contra les pèrdues i el malbaratament com a eina per a la creació d’ocupació i de 
riquesa contribuint a la inclusió i a la reducció de les desigualtats socials. En quart lloc, 
fomentar la investigació i la creació de coneixement així com l’aplicació accions inno-
vadores i bones pràctiques com a eines de treball per assolir els objectius d’aquesta llei.

Aquesta proposició de llei es dicta abordant la competència compartida que té 
la Generalitat en matèria de medi ambient i la competència per a l’establiment de 
normes addicionals de protecció, especialment pel que fa en relació a la regulació 
sobre la correcció de la generació de residus (article 144.1e EAC). Així mateix, certs 
aspectes d’aquesta llei es dicten en virtut de les competències exclusives que té la 
Generalitat respecte a la regulació i el desenvolupament del sector agroalimentari 
(article 116.1.a) i a l’ordenació administrativa de l’activitat comercial, en els termes 
previstos per l’article 121.1 de l’Estatut, tot respectant el principi d’autonomia local 
i les competències pròpies que l’Estatut confereix als governs locals en relació a la 
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regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats eco-
nòmiques previstes a l’article 84.2.i.

També cal tenir en compte les competències exclusives que la Generalitat ostenta 
en matèria de consum, en virtut de l’article 123 EAC, i de manera especial, la re-
gulació de la informació en matèria de consumidors i usuaris, així com el desple-
gament dels drets dels previstos a l’article 28 de l’Estatut, en relació a les persones 
consumidores i usuàries.

També aborda la competència exclusiva que te la Generalitat en matèria de ser-
veis socials d’acord amb el que estableix l’article 166 EAC, així com la seva relació 
amb els serveis de distribució d’aliments previst a la Cartera de Serveis Socials, amb 
l’objecte d’assegurar una alimentació bàsica i l’atenció social. Pel que fa a l’estruc-
tura, aquesta proposició de llei consta de cinc capítols.

En el Capítol I s’enquadren les disposicions generals de la norma, és a dir, l’ob-
jecte de la mateixa, les definicions, principis rectors en la qual s’inspira, així com els 
agents de la cadena alimentària que hi resten subjecte i la jerarquia de gestió que es-
tableix les prioritats d’actuació de gestió de les pèrdues i el malbaratament alimentari.

El Capítol II situa l’àmbit de la regulació en els drets i obligacions, fent una di-
ferenciació de les obligacions de les empreses alimentàries, les obligacions especí-
fiques de les entitats hoteleres i del sector de la restauració, les obligacions de les 
administracions públiques, els drets de les persones consumidores i els drets i obli-
gacions específiques de les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense 
ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments.

El Capítol III s’estableixen les mesures de suport i foment de la prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentari per tal de fomentar l’aprofitament alimen-
tari i conscienciar dels efectes de les pèrdues i el malbaratament dels aliments. En 
aquest capítol també es regula l’Espigolament.

El Capítol IV regula la necessitat que el Govern, a través del Consell Català de 
l’Alimentació, elabori un Pla Estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbarata-
ment alimentari. Pla que ha de marcar les línies principals en les que tots els agents 
implicats en aquesta lluita puguin trobar un marc constant de diàleg, de compar-
tir informació i coordinar propostes, així com el foment de mesures de suport en la 
prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, que són l’objectiu de la llei.

El Capítol V, estableix el règim sancionador en el cas de que no es compleixin les 
obligacions establertes al capítol II.

Finalment, aquesta proposició de llei consta d’una disposició addicional i deu 
disposicions finals.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i de supressió de l’article 1

Article 1. Objecte i finalitat
La present llei té com objecte establir les accions necessàries a impulsar per tal 

de prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari, augmentar l’aprofitament 
dels aliments i la valorització dels residus alimentaris al llarg de tota la cadena ali-
mentària.

1. S’entén per malbaratament alimentari aquells aliments, així com aquelles 
parts no menjables d’aliments, que descartem de la cadena alimentària i que es re-
cuperen o llencen.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l’article 2

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’estableixen les següents definicions: 
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a) Prevenció: segons la definició de l’article 3 punt 12 de la Directiva (UE) 
2008/98/CE.

b) Aliment: segons la definició de l’article 2 del Reglament (CE) No 178/2002.
c) Residu alimentari: segons la definició l’article 3 punt 4 bis de la Directiva (UE) 

2008/98/CE.
d) Malbaratament alimentari: parts comestibles dels aliments que esdevenen 

residus alimentaris.
e) Pèrdues alimentàries: les parts comestibles dels aliments que queden a l’explo-

tació mateixa, ja siguin reincorporades al sòl o utilitzades per fer compostatge in situ.
f) Data de consum preferent o data de durada mínima d’un aliment: segons la 

definició de l’article 2.2 r) del Reglament UE 1169/2011 d’informació alimentaria 
facilitada al consumidor.

g) Data de caducitat: segons la definició de l’article 24 del Reglament 
UE 1169/2011 d’informació alimentaria facilitada al consumidor.

h) Entitats d’iniciativa social: segons article 69 de la Llei 12/2007, d’11 d’octu-
bre, de serveis socials.

i) Espigolament: acció de recollida d’aliments inicialment descartats a les explo-
tacions agrícoles amb la finalitat de permetre el seu aprofitament.

j) Microempresa: segons la definició de l’article 2 punt 3 de l’annex I del Regla-
ment (UE) nº 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren 
determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels 
articles 107 i 108 del Tractat (DOUE nº L187 de 26 de juny de 2014).

k) Petites empreses: segons la definició de l’article 2 punt 3 de l’annex I del Re-
glament (UE) nº 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

l) Cadena alimentària: conjunt d’activitats que realitzen els agents als quals 
s’aplica aquesta llei que intervinguin en la producció, transformació, distribució i 
consum d’aliments o productes alimentaris. S’inclou el sector de la hostaleria i la 
restauració.

m) Empresa alimentària: segons la definició de l’article 3 punt 2 del Reglament 
(CE) No 178/2002.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l’article 3

Article 3. Principis rectors
Aquesta llei s’inspira en els següents principis transversals: valor dels aliments 

com a bens bàsics i necessitat essencial per gaudir d’una vida saludable, visió inte-
gral de la cadena alimentària, justícia alimentària, eficiència del sistema alimentari 
i de l’ús dels recursos, promoció de models de producció i consum sostenibles, eco-
nomia circular, corresponsabilitat, col·laboració dels agents implicats i transparèn-
cia en la informació així com la priorització de les accions preventives i la dimensió 
de participació comunitària de les intervencions socials.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i de supressió de l’article 4

Article 4. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s’aplica als subjectes agents de la cadena alimentària i productes 

i que es descriuen en aquest apartat i duen a terme la seva activitat, de manera ex-
clusiva en el territori de Catalunya amb independència del lloc on tingui el domicili 
social l’entitat.

Aquests subjectes agents són: 
a) Persones físiques o jurídiques que es dediquen a la producció d’aliments.
b) Persones físiques o jurídiques que es dediquen a la transformació d’aliments.
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c) Persones físiques o jurídiques que es dediquen a la distribució d’aliments.
d) Persones físiques o jurídiques, que es dediquen al sector de l’hostaleria i/o la 

restauració.
e) Persones consumidores, d’acord amb la definició de l’article 111.2 a) de la Llei 

22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
f) Entitats d’iniciativa social que presten serveis de distribució d’aliments.
g) Administracions públiques.
2. Resten exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei: 
a) Productes que hagin complert la seva data de caducitat
b) productes recol·lectats en el medi natural
c) els productes per a l’autoconsum
d) La llet crua sense envasar
e) la carn que no hagi estat sacrificada en escorxadors autoritzats
f) els productes obtinguts de la caça i la pesca que prèviament no hagin passat 

per un procés de manipulació
g) Aquells productes que l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària determini 

no aptes pel consum humà

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i de supressió de l’article 13

Article 13 5. Priorització de les accions
Tots els agents de la cadena alimentària han d’adaptar les seves actuacions a la 

següents jerarquia de gestió: 
a) Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari. la generació de resi-

dus alimentaris.
b) Utilització dels excedents alimentaris per a l’alimentació humana.
c) Utilització dels excedents per a l’alimentació animal.
d) La valorització material a través de la recuperació d’elements i substàncies 

contingudes en els residus alimentaris per a usos industrials.
e) La valorització material a través de l’obtenció de compost de qualitat.
f) La valorització energètica a través de l’obtenció de biogàs.
g) Altres tipus de valorització energètica.
h) Disposició final. L’abocament en instal·lacions autoritzades.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del títol del capítol II

Capítol II. Drets i Obligacions 

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 5

Article 5. Drets dels agents
Són drets dels agents implicats en els diversos sectors que lluiten contra el mal-

baratament alimentari: 
a) Donar suport a la recerca i a la innovació
b) Promoure canvis normatius que afavoreixin l’aprofitament d’aliments
c) Rebre incentius fiscals per les accions realitzades a favor de la donació d’ali-

ments a les entitats d’acció social, els quals es determinaran per reglament.
d) Rebre suport tècnic i d’assessorament de les administracions públiques, enti-

tats i empreses del sector alimentari respecte l’acció d’aprofitament d’aliments.
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Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l’article 6

Article 6. Obligacions de les empreses alimentàries
1. Les persones físiques o jurídiques que es dediquen a la producció, la transfor-

mació i la distribució d’aliments, al sector de l’hostaleria i/o restauració així com les 
entitats d’iniciativa social estan obligades a: 

a) Disposar i implementar un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentari en els termes que s’estableixin reglamentàriament.

b) Mesurar i informar anualment sobre la quantitat de pèrdues i malbaratament 
alimentari que es generen en els termes que s’estableixin reglamentàriament.

c) Evitar actuacions encaminades expressament a deixar els aliments en condi-
cions no aptes pel seu consum o valorització, llevat que es pugui justificar aquesta 
acció com la única viable o que estiguin legalment previstes.

d) Recollir selectivament la fracció orgànica, inclosos els residus alimentaris, per 
permetre la seva gestió d’acord amb la jerarquia de gestió de residus.

2. Queden exclosos de les obligacions establerts en els apartats a) i b) les micro-
empreses.

3. Per la realització de les obligacions dels apartats a) i b) les petites empreses, 
les empreses del sector primari i les entitats d’iniciativa social i altres organitza-
cions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments, no excloses en 
el punt 2 anterior, es poden acollir, voluntàriament, a plans sectorials de prevenció 
de pèrdues i malbaratament alimentari.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
a) Capacitar els seus treballadors i treballadores perquè actuïn de manera activa 

en la reducció del malbaratament alimentari en els processos productius.
b) Reduir als supermercats la generació de residus amb la data de consum prefe-

rent superada, així com de residus alimentaris procedents de producte fresc.
c) Orientar la marca del supermercat cap a la responsabilitat ambiental i social 

promovent accions per reduir el malbaratament alimentari i informar el consumidor 
sobre hàbits de consum més responsables.

d) Implicar els treballadors i treballadores dels establiments en l’acció contra el 
malbaratament.

e) Millorar i fer més transparent la informació sobre l’ús dels aliments i dels resi-
dus alimentaris.

f) Millorar la segregació de la fracció orgànica, detectant aquells recursos que 
tenen encara potencial d’aprofitament.

g) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari en 
els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

h) Els establiments comercials superiors a 400m2 no podran destinar a residu 
aquells aliments que hagin superat la data de consum preferent.

i) En el cas dels supermercats, hipermercats i mercats, els productes amb data 
de consum preferent seran exposats per a la venda al públic en espais separats de 
la resta quinze dies abans del seu venciment, tot promovent la seva venda amb una 
reducció del preu de venda al públic.

j) Els productes amb data de consum preferent que es retirin de la venda no es 
podran destinar directament a residu. Les empreses manipuladores i distribuïdores 
hauran d’impulsar convenis i acords amb altres empreses o entitats per donar com-
pliment a la priorització establerta a l’article 13 de la present llei.

k) Incrementar la venda a granel dels productes.
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Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i de supressió de l’article 8

Article 8 7. Obligacions específiques de les entitats hoteleres i del sector de la 
restauració

A més de les recollides a l’article 6, són obligacions específiques de les entitats 
hoteleres i del sector de la restauració: 

a) Segregar de la fracció orgànica, detectant aquells recursos que tenen encara 
potencial d’aprofitament.

b) Reduir la quantitat de menjar procedent de les restes de les racions emplatades 
i del que no pot ser reutilitzat en cuina per evitar que sigui malbaratat.

c) Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.
a) Facilitar a les persones consumidores poder endur-se la beguda i els aliments 

emplatats que no hagi consumit.. Se l’advertirà verbalment al consumidor abans de 
la seva retirada, no tindrà cap cost afegit pel consumidor. A més, a les cartes, els 
menús o al mateix establiment s’haurà d’informar de forma visible i clara que dis-
posen d’aquesta possibilitat.

b) Els envasos destinats al trasllat dels aliments emplatats no consumits hauran 
de ser aptes per a l’ús alimentari, reutilitzables, compostables o fàcilment recicla-
bles. La persona consumidora podrà portar el seu propi envàs.

f) Les entitats, empreses o administracions que organitzin qualsevol tipus d’es-
deveniment on s’ofereixi degustació, càterings a més de 100 comensals, hauran 
d’acomplir el que indiquen els punts d i e d’aquest mateix article.

g) En el cas de les empreses o entitats gestores de càterings o menjadors escolars, 
s’establiran programes d’educació en la reducció del malbaratament alimentari en 
col·laboració amb el centre educatiu.

h) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari en 
els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i de supressió de l’article 9

Article 9 8. Obligacions de les administracions públiques
1. Són drets de les administracions públiques: 
a) Exigir l’aplicació de mesures per reduir el malbaratament alimentari a tots els 

agents implicats en la cadena d’alimentació.
b) Disposar de tota la informació relativa a plans, mesures i dades estadístiques 

de l’aplicació de mesures en contra del malbaratament alimentari per part de tots els 
agents implicats en aquesta llei.

Són obligacions de les administracions públiques: 
a) Totes les administracions públiques i les entitats del sector públic autonòmi-

ques o locals, han d’incorporar clàusules per prevenir les pèrdues i el malbarata-
ment alimentari en els contractes públics o convenis de gestió de serveis que inclo-
guin la gestió d’aliments.

b) Facilitar la creació d’espais de distribució d’excedents alimentaris per a la seva 
distribució per part de les entitats d’acció social.

c) Dotar de recursos econòmics a les entitats socials que es dediquen a la recu-
peració i canalització de recursos per lluitar contra el malbaratament alimentari, i a 
la contractació de professionals per aquesta finalitat.

d) Crear un sistema d’informació per recollir i analitzar les dades resultants de 
l’obligació prevista a l’article 6.1 b) en els termes que s’estableixin reglamentària-
ment.



BOPC 360
14 de juny de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 17 

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i de supressió de l’article 10

Article 10 9. Drets de les persones consumidores
Les persones consumidores tenen dret a: 
a) Una alimentació saludable.
b) Rebre informació per part de les administracions públiques, d’entitats relacio-

nades amb l’alimentació, titulars de supermercats, hipermercats, mercats o comer-
ços al detall sobre els programes el malbaratament d’aliments que cadascú d’aquests 
agents de la cadena alimentària.

c) Rebre formació en el bon maneig i aprofitament dels aliments en totes les eta-
pes de la cadena alimentària.

a) Accedir a les dades del sistema d’informació previst a l’article 8. b)
b) Endur-se a casa els aliments i begudes sobrants de la seva ració que no hagin 

consumit en un establiment de restauració.

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 11.

Article 11. Deures dels consumidors: 
Els consumidors tenen el deure de: 
a) Adoptar hàbits de compra i de consum més sostenibles, afavorint el consum 

de productes de temporada i de proximitat.
b) Conèixer millor l’etiquetatge i la garantia de qualitat dels productes, segons si 

tenen una data de caducitat o bé, tenen una data de consum preferent.
c) Valorar els comerços, hipermercats i supermercats que tinguin implantades 

bones pràctiques pel que fa al tractament i manipulació dels aliments.
d) Tenir més coneixements sobre el tractament i la conservació dels aliments 

més adequats per perllongar-ne la vida útil.
e) Separar les restes orgàniques perquè puguin ser tractades adequadament.

Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l’article 12.

Article 12 10. Drets i obligacions específiques de les entitats d’iniciativa social i 
altres organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments

1. Són drets d’aquestes entitats: 
a) Rebre aliments procedents de la donació i l’espigolament per tal de poder por-

tar a terme la seva tasca d’atenció als col·lectius més desfavorits.
b) Rebre assessorament i informació de les administracions públiques, organitza-

cions del tercer sector social, o empreses privades del sector alimentari.
2. A més de les recollides a l’article 6, són obligacions específiques d’aquestes 

entitats: 
a) Realitzar pràctiques d’higiene correctes en la conservació i manipulació dels 

aliments posats a la seva disposició.
b) Mantenir els locals i equipaments en bon estat de neteja i manteniment.
c) Disposar dels elements i infraestructures necessàries per conservar, manipular i 

distribuir els aliments en condicions òptimes, especialment pel que fa al producte fresc.
d) Admetre exclusivament aliments d’operadors de la cadena alimentària legal-

ment establerts, i rebutjar els aliments que no compleixin amb la normativa de se-
guretat alimentària.

e) No utilitzar els aliments rebuts per a la seva venda o revenda, excepte quan hi 
hagi autorització expressa del donant.
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3. Les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que 
es dediquin a la distribució d’aliments no seran considerades responsables civil, pe-
nal o administrativament dels possibles defectes de naturalesa, durada, envasat o 
aspecte, excepte que aquestes es derivin d’actes negligents o conductes intenciona-
des per a causar aquests defectes.

Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’adició d’un nou Capítol III

Capítol III. Suport i foment de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentari

Esmena 18
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i de supressió de l’article 16

Article 16 11. Mesures de suport i foment per a la prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentari

1. Per tal de prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari el govern de la 
Generalitat ha de dur a terme les següents accions de foment en: 

a) Coneixement de la problemàtica de les pèrdues i el malbaratament alimentari.
a) Creació d’una plataforma informàtica única per recollir i analitzar totes les da-

des relacionades amb la reducció del malbaratament alimentari per part dels agents 
implicats.

b) Sensibilització, educació i capacitació de tots els agents de la cadena alimen-
tària sobre la necessitat de prevenir i reduir les pèrdues i el malbaratament alimen-
tari, recuperar el valor dels aliments i promoure’n el seu aprofitament. En especial, 
la informació i el coneixement de la diferència entre les dates de consum preferent 
i dates de caducitat.

a) Foment en l’educació: el departament competent en matèria d’ensenyament 
haurà d’incloure dins dels plans educatius, un programa de conscienciació, informa-
ció i educació sobre el malbaratament d’aliments, que hauran d’impartir les escoles 
en els seus plans d’estudis.

c) Foment de la Recerca i innovació sobre noves formes que permetin contribuir 
en la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari i l’aprofitament dels 
aliments. el departament competent en aquesta matèria haurà d’incentivar, fomentar 
i promoure amb recursos econòmics la tasca universitària i dels instituts de recerca 
tecnològica alimentària.

Les administracions públiques podran celebrar convenis de col·laboració amb 
aquestes institucions per tal de fomentar plans d’investigació i recerca en tecnologia 
dels aliments.

d) Foment en la regeneració de residus: el departament competent en matèria 
de medi ambient haurà de dur a terme accions per tal de millorar la regeneració de 
residus en matèria orgànica.

Aquest departament, en base el principi de coordinació i col·laboració haurà de 
donar suport a les administracions locals en la gestió de residus, especialment en la 
fracció orgànica de residus municipals (FROM). Aquesta ajuda es podrà materialit-
zar amb la signatura de convenis de col·laboració per fer més efectiu la regeneració 
dels residus bossa tipus.

e) Campanyes de conscienciació: l’Administració de la Generalitat, juntament 
amb la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durà a ter-
me campanyes de sensibilització dirigides als consumidors per tal de recuperar el 
valor del menjar i concebre les restes alimentàries com un recurs.
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d) L’establiment de les dates de consum preferent de manera responsable per part 
de les empreses alimentàries i l’aprofitament d’aliments amb data de consum prefe-
rent superada.

e) La promoció d’instruments econòmics i la incorporació de la prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentari i l’aprofitament dels aliments com a element a 
valorar en les accions de foment de les activitats empresarials en el marc del desen-
volupament de l’economia circular i la bioeconomia i la mitigació del canvi climàtic.

f) La incorporació de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari 
en els requisits dels distintius de qualitat ambiental, sistemes de gestió ambiental i 
instruments equivalents.

g) Bones pràctiques comercials al llarg de la cadena alimentària per prevenir la 
generació de pèrdues i malbaratament d’aliments.

h) L’adopció d’acords o convenis de col·laboració entre els agents de la cadena 
alimentària i les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre.

i) Impulsar projectes de caràcter cívic, comunitari, de participació ciutadana i 
de voluntariat que tinguin per finalitat sensibilitzar i promocionar les bones pràcti-
ques que prevenen les pèrdues i el malbaratament d’aliments, en particular, les que 
desenvolupen projectes d’inserció sociolaboral o d’atenció a col·lectius vulnerables.

2. Per tal de prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari i l’adequada ges-
tió dels residus alimentaris, l’Administració local haurà de contribuir a l’assoliment 
de les finalitats d’aquesta llei en l’àmbit de les seves competències.

Esmena 19
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’un nou article 12

Article 12. Espigolament
Les actuacions d’espigolament es podran dur a terme en els termes que s’esta-

bleixin reglamentàriament sempre que es disposi de l’autorització expressa del pro-
pietari o arrendatari de l’explotació a espigolar.

Esmena 20
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del Capítol III

Capítol IV. Pla Estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament ali-
mentari

Esmena 21
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i de supressió de l’article 14

Article 14 13. Elaboració del Pla Estratègic de prevenció de les pèrdues i el mal-
baratament alimentari

1. El Govern ha d’elaborar el Pla Estratègic de prevenció de les pèrdues i el mal-
baratament alimentari amb la col·laboració del Consell Català de l’Alimentació que 
haurà de ser actualitzat amb una periodicitat màxima de cinc anys.

2. El Govern durà a terme aquest Pla Estratègic amb la col·laboració i cooperació 
dels subjectes especificats en l’Article 4 d’aquesta llei, així com amb la resta d’agents 
implicats.

3. El Pla Estratègic ha d’incloure la planificació general de les activitats de l’ac-
ció per la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, el qual ha de 
quantificar les pèrdues i el malbaratament alimentari en les diferents etapes de la 
de la cadena alimentària i analitzar-ne les causes per determinar els objectius, les 
actuacions de suport i foment, els indicadors i els responsables d’implementar-los.

4. El Pla Estratègic estarà dotat amb recursos econòmics suficients per fer front 
al seu total desplegament.
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5. El Pla determinarà els indicadors necessaris i estables per mesurar l’evolució 
del malbaratament alimentari a Catalunya.

6. Tots els agents de la cadena alimentària indicats a l’article 4 d’aquesta llei, 
a excepció dels consumidors, estaran obligats a facilitar a l’administració les da-
des quantitatives i qualitatives establertes al Pla. Aquestes dades seran publicades 
anualment pel Govern de Catalunya.

5. El Govern ha d’avaluar periòdicament el Pla Estratègic.

Esmena 22
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 15 

Article 15. Contingut del Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari
El Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari ha d’incloure, com a 

mínim, les mesures següents, amb el pressupost assignat, els terminis de compli-
ment i els paràmetres avaluables: 

a) Mesures de coordinació i intercanvi d’experiències que impulsin les adminis-
tracions i les iniciatives privades.

b) Mesures de foment contemplades a l’article 16, per mitjà dels recursos econò-
mics, materials i tècnics que es considerin adequats.

c) Accions de sensibilització, orientades a conscienciar la societat sobre els bene-
ficis de l’aprofitament alimentari, com una forma d’expressió de la solidaritat entre 
els ciutadans.

d) Actuacions formatives i de recerca destinades a millorar les accions d’aprofi-
tament alimentari, sia de forma directa o per mitjà de les entitats.

Esmena 23
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 17

Article 17. Consell Català de l’Alimentació
Al Consell Català de l’Alimentació, des de la Comissió de Malbaratament i Sos-

tenibilitat, serà l’encarregat de desenvolupar les següents funcions: 
a) Fer el seguiment de la implantació i desenvolupament de la present Llei.
b) Assessorar, participar, incidir i col·laborar amb les polítiques públiques del 

Govern adreçades a la lluita contra el malbaratament alimentari.
c) Establir els continguts dels Plans Estratègics de Lluita contra el Malbarata-

ment Alimentari necessaris per a cada sector de la cadena alimentària.
d) Participar en la redacció i fer el posterior seguiment del compliment del Pla 

català de lluita contra el malbaratament alimentari.
e) Creació, en col·laboració amb el Govern, dels criteris que han de determinar el 

nou segell de qualitat que identifiqui les bones pràctiques de tots els agents en rela-
ció a les accions, en els termes que recull l’article 19.

f) Regular el tipus d’aliment que es pot donar en funció del seu nivell nutricional

Esmena 24
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 18

Article 18. Composició del Consell Català de l’Alimentació
El Consell Català de l’Alimentació incorporarà en la seva composició represen-

tants dels gremis, associacions i agents més representatius de Catalunya en relació 
a l’article 4 de la present llei. També hi seran presents representants de les entitats 
d’espigolament, entitats municipalistes, món acadèmic i plataformes ciutadanes.
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Esmena 25
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 19

Article 19. Distintiu de Qualitat de lluita Contra el Malbaratament Alimentari
El Govern i el Consell Català de l’Alimentació crearan un distintiu o segell de 

qualitat per a identificar i reconèixer els establiments, empreses i entitats producto-
res, manipuladors, distribuïdors, sector de l’hostaleria i restauració, supermercats, 
hipermercats, mercats, comerços de detall i entitats socials, i administracions públi-
ques que assoleixin pràctiques o polítiques notables en la reducció del malbaratament 
alimentari, més enllà dels requeriments normatius que es recullen en la present llei.

Aquest distintiu o segell s’ha de regular per reglament, que ha d’establir els dife-
rents nivells de categorització, el format del distintiu i la forma d’obtenir-lo. El segell 
haurà de ser visible en els establiments per tal que el consumidor el pugui identificar 
amb facilitat.

El Govern pot establir vies d’ajuts per a facilitar l’obtenció d’aquest distintiu i 
considerarà aquest reconeixement a l’hora d’atorgar altres subvencions o ajuts.

El Govern realitzarà campanyes de promoció anuals en els mitjans de comuni-
cació per a l’obtenció i difusió del distintiu.

Esmena 26
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del capítol IV

Capítol V. Règim sancionador.

Esmena 27
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i supressió de l’article 20

Article 20 14. Inspecció i control
El control de l’actuació dels agents que hi participen en tota la cadena alimentà-

ria pel que fa al compliment de la present llei correspon als organismes competents 
per raó de la matèria.

2. El personal de l’Administració encarregat de les funcions públiques d’inspec-
ció i control té la consideració d’autoritat, i els fets constatats directament per aquest 
personal, formalitzats en un document públic amb els requisits legalment establerts, 
tenen la presumpció de veracitat, llevat que hi hagi una prova en contra.

3. Les empreses o entitats que siguin inspeccionades o controlades resten obliga-
des a prestar la màxima col·laboració en les tasques d’inspecció i control, i també a 
proporcionar les dades necessàries que els siguin sol·licitades.

Esmena 28
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 21

Article 21. Principis generals del règim sancionador
1. L’incompliment dels deures i de les obligacions que estableix aquesta llei per 

part dels agents de la cadena alimentària que en són responsables comporta l’aplica-
ció del règim sancionador regulat per aquest capítol, sense perjudici del règim esta-
blert per les ordenances municipals que sigui aplicable.

2. El règim sancionador d’aquest capítol no s’aplica si els fets poden ésser cons-
titutius d’infracció penal ni tampoc si, d’acord amb la legislació, pot ésser aplicable 
un altre règim administratiu o jurisdiccional.

3. En tot allò que no determina aquest capítol són aplicables els principis i les re-
gles generals sobre l’exercici de la potestat sancionadora i el procediment sanciona-
dor, establerts per la legislació bàsica i per la legislació de la Generalitat en matèria 
de règim jurídic i procediment administratiu comú.
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Esmena 29
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l’article 22

Article 22 15. Infraccions
1. L’incompliment de les obligacions establertes en aquesta Llei constitueixen les 

infraccions administratives que es determinen a l’apartat següent.
2. Són infraccions en matèria de la gestió de residus: 
a) L’exercici d’una activitat de producció, transformació i distribució d’aliments, 

al sector de l’hostaleria i/o restauració així com les entitats d’iniciativa social, sen-
se disposar d’un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, així 
com l’incompliment dels requisits que ha de contemplar aquest pla, la seva incorrec-
ta aplicació o el falsejament de les dades que s’hi contenen.

b) L’incompliment de l’obligació de mesurament de la quantitat de pèrdues i 
malbaratament alimentari que es generen així com la d’informar anualment sobre 
aquest aspecte.

c) L’incompliment de l’obligació de recollir els residus alimentaris com a fracció 
orgànica per permetre la seva gestió d’acord amb la jerarquia prevista a l’article 5.

d) Dur a terme actuacions encaminades expressament a deixar els aliments en 
condicions no aptes pel seu consum o valorització, llevat que es pugui justificar 
aquesta acció com la única viable o que estiguin legalment previstes.

3. Són infraccions en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries: 
a. No facilitar a la persona consumidora poder endur-se a casa la beguda i els 

aliments emplatats que no hagi consumit.
b. No informar a les cartes, els menús o al mateix establiment de forma visible i 

clara el que estableix l’apartat anterior.
c. No facilitar els envasos destinats al trasllat dels aliments d’acord amb els re-

quisits de l’article 7 b).
d. No admetre l’envàs que porti la persona consumidora.
4. Són infraccions en matèria de comerç: 
a) Utilitzar els aliments rebuts per a la seva venda o revenda, contravenint el 

que estableix l’article 10.2 e) excepte quan hi hagi autorització expressa del donant.
5. Són infraccions en matèria de salut pública: 
a) No realitzar pràctiques d’higiene correctes en la conservació i manipulació 

dels aliments.
b) No mantenir els locals i equipaments en bon estat de neteja i manteniment
c) No disposar dels elements i infraestructures necessàries per poder conservar, 

manipular i distribuir els aliments en condicions òptimes, especialment pel que fa 
al producte fresc.

d) Acceptar aliments que no provinguin d’operadors de la cadena alimentària le-
galment establerts o que no compleixin amb la normativa de seguretat alimentària.

Esmena 30
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 23

Article 23. Concurrència d’infraccions
Si concorren dues infraccions o més imputables a una mateixa persona, i alguna 

d’aquestes infraccions és el mitjà necessari per cometre l’altra o una de les altres, 
s’ha d’imposar a aquesta persona, com a sanció conjunta, la que correspongui a la 
infracció més greu.
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Esmena 31
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 24

Article 24. Subjectes responsables de les infraccions
Són responsables de les infraccions tipificades per aquest capítol les persones 

físiques o jurídiques a les quals sigui imputable una acció o una omissió tipificades 
com a infracció per aquesta llei.

Esmena 32
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l’article 25

Article 25 16. Sancions
1. Les infraccions previstes a l’article 15 apartat 2 tenen la consideració d’infrac-

cions greus excepte que per llur escassa quantia o entitat no mereixin aquesta qua-
lificació, cas en què tenen la consideració d’infraccions lleus, i seran sancionades 
d’acord amb el que s’estableix el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

2. Les infraccions previstes a l’article 15 apartat 3 tenen la consideració d’infrac-
cions lleus, i seran sancionades d’acord amb el que s’estableix a la llei 22/2010 de 
20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya.

3. Les infraccions previstes a l’article 15 apartat 4 tenen la consideració d’infrac-
cions lleus d’acord amb el que s’estableix a l’article 72.1. b) de la Llei 18/2017, de l’1 
d’agost, de comerç, serveis i fires, i seran sancionades de conformitat amb el que es 
preveu a la Llei esmentada.

4. Les infraccions previstes a l’article 15 apartat 5 tindran la consideració d’in-
fraccions lleus, greus o molt greus i seran sancionades d’acord amb els articles 67 
al 70 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i les previsions del Títol V 
de l’esmentada norma.

Esmena 33
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 26

Article 26. Potestat sancionadora
La competència sobre la imposició i graduació de les sancions per la comissió 

d’infraccions molt greus, greus i lleus es determinaran al reglament de la present Llei.

Esmena 34
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 27

Article 27. Procediment sancionador i mesures de caràcter provisional
1. El procediment sancionador aplicable és el que estableix la legislació de règim 

jurídic i procediment de les administracions públiques.
2. En cas de denúncia, l’òrgan competent ha d’incoar el procediment sancionador 

si els fets denunciats presenten indicis mínimament consistents o creïbles d’infrac-
ció, i pot adoptar d’ofici o a instància de part, mitjançant un acord motivat, mesures 
de caràcter provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució final en els termes 
establerts per la legislació bàsica i per la legislació de la Generalitat en matèria de 
règim jurídic i procediment administratiu comú.

Esmena 35
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 28

Article 28. Prescripció i caducitat de les infraccions i de les sancions
1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de cinc anys; les infraccions 

greus, al cap de tres anys, i les infraccions lleus, al cap d’un any.
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2. Les sancions per la comissió d’infraccions molt greus prescriuen al cap de 
cinc anys; per la comissió d’infraccions greus, al cap de tres anys, i per la comissió 
d’infraccions lleus, al cap d’un any.

3. El termini màxim per resoldre i notificar un procediment sancionador és d’un 
any a comptar des de la incoació fins a notificació de la resolució de l’expedient.

Esmena 36
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió del capítol de bonificacions

Capítol IX. Bonificacions

Esmena 37
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 29

Article 29. Bonificacions
El Govern de Catalunya, en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor de 

la present Llei, estudiarà bonificacions fiscals entre els agents descrits en l’article 4 
que promoguin i realitzin accions encaminades a la reducció del malbaratament ali-
mentari, més enllà de les que marca la present llei.

En tot cas, es bonificaran els següents casos: 
a) La donació d’aliments a entitats d’acció social. En aquest cas, una part de la 

bonificació aniran als productors i pagesos originaris del producte donat.
b) La transformació d’excedents en productes de major durada.

Esmena 38
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de la disposició addicional primera

Primera. Agència Catalana de Seguretat Alimentària
S’addiciona una lletra d) a l’article 41 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut 

pública, amb la redacció següent: 
«d) Col·laborar amb les administracions públiques, amb els diversos agents i amb 

les organitzacions de consumidors i usuaris en la lluita contra el malbarata– ment 
alimentari.».

Esmena 39
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de la disposició addicional segona

Segona. Agència de Residus de Catalunya
S’addiciona una lletra f) a l’article 57 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de ju– 

liol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, amb la redac-
ció següent: 

«e) Elaborar programes específics per la reutilització de residus orgànics pro– 
vinents del malbaratament alimentari.» 

Esmena 40
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de la disposició addicional tercera

Tercera. Termini d’elaboració 
En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar 

el Pla establert en l’article 14.
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Esmena 41
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de la disposició addicional quarta

Quarta. Avaluació del Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari
1. En el termini d’un mes després de la vigència de cada any del Pla, el Govern 

haurà de presentar l’informe d’avaluació, que estableix l’apartat segon de l’article 
14.7 d’aquesta llei al Parlament de Catalunya, mitjançant la comissió pertinent per 
raó de la matèria.

2. L’informe establert en l’apartat anterior podrà ser objecte de deliberació pels 
grups parlamentaris.

Esmena 42
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de la disposició addicional sisena

Sisena. Disposicions reglamentàries 
En el termini de sis mesos des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha 

d’aprovar el decret pel qual es desenvolupen les seves disposicions.

Esmena 43
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de la disposició addicional setena

En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha de regular 
l’espigolament com a activitat complementària a la reducció de l’excedent alimen– 
tari, pel que fa a: 

a) Regulació de la seva activitat.
b) Autorització de les entitats d’economia social i empreses socials per realitzar 

l’activitat d’espigolament.
c) Autorització dels productors, pagesia i empreses.
d) Les condicions de venda o transformació del producte espigolat, prioritzant 

que el producte final vagi a parar a les persones en situació d’exclusió social.
e) Afavorir la inserció laboral dels col·lectius desafavorits mitjançant plans d’ocu– 

pació que complementin la tasca de l’espigolament.
f) Habilitar autoritzacions especials per reintroduir en el circuit comercial els 

aliments espigolats mitjançant projectes d’iniciativa social que generin ocupació en– 
tre els col·lectius més desafavorits.

Esmena 44
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de la disposició addicional vuitena

Vuitena. Regulació de la publicitat en relació a l’alimentació infantil 
El Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i prè– 

via aprovació del Consell Català de l’Alimentació, regularà la publicitat als mitjans 
de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual de productes i 
hàbits alimentaris, amb l’objectiu de retirar la publicitat de productes considerats no 
saludables per a una alimentació sana i equilibrada destinat als menors de 16 anys.

Esmena 45
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’una disposició addicional primera

Primera. Foment d’instruments econòmics
El govern de Catalunya, a partir de l’entrada en vigor de la present llei, ha de 

promoure instruments econòmics per fomentar la prevenció de les pèrdues i el mal-
baratament alimentari. Especialment es prioritzaran les línies d’ajuts que fomentin 
l’economia circular, la prevenció de residus, la cooperació i innovació, la millora 
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de la competitivitat de les indústries agroalimentàries, el foment de les inversions 
relatives a la mitigació canvi climàtic per un ús més eficient en la transformació 
d’aliments, la promoció de la venda de proximitat i la transformació d’aliments per 
finalitats socials.

Esmena 46
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de la disposició final segona

Segona. Disposicions amb augment de crèdits o disminució d’ingressos 
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vi-
gor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament 
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Esmena 47
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’una disposició final segona

Segona. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
El DARP, com a Departament competent en matèria d’alimentació i regulador 

de la cadena alimentària, te funcions d’impulsar la prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament i l’aprofitament dels aliments al llarg de la cadena alimentària, i 
exercir el control i la inspecció en l’àmbit de les seves competències.

Esmena 48
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’una disposició final tercera

Tercera. Agència Catalana del Consum
S’addiciona una lletra q) a l’article 3 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de 

creació de l’Agència Catalana del Consum amb el contingut següent: 
q) Vetllar perquè es duguin a terme els mecanismes d’informació en relació amb 

l’aprofitament dels aliments i la prevenció del malbaratament alimentari.

Esmena 49
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de la disposició addicional sisena

Quarta. Desplegament reglamentari
En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar 

les disposicions reglamentàries previstes en aquesta llei.

Esmena 50
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’una disposició final cinquena

Cinquena. Pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari
El contingut del Pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari pre-

vist a l’article 6 1. a) s’ha d’establir mitjançant una norma de caràcter reglamentari.

Esmena 51
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’una disposició final sisena

Sisena. Mesura i informació anual de la quantitat de pèrdues i malbaratament 
alimentari

La mesura i informació anual sobre la quantitat de pèrdues i malbaratament ali-
mentari prevista a l’article 6 1. b) s’ha d’establir mitjançant una norma de caràcter 
reglamentari.



BOPC 360
14 de juny de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 27 

Esmena 52
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’una disposició final setena

Setena. Sistema d’informació de dades de pèrdues i malbaratament alimentari
La creació d’un sistema d’informació per recollir i analitzar les dades de pèrdues 

i malbaratament alimentari prevista a l’article 8 b) s’ha d’establir mitjançant una 
norma de caràcter reglamentari.

Esmena 53
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’una disposició final vuitena

Vuitena. Regulació de l’espigolament
Les actuacions d’espigolament previstes a l’article 12 s’han d’establir mitjançant 

una norma de caràcter reglamentari.

Esmena 54
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’una disposició final novena

Novena. Modificació de l’article 97 e) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de ser-
veis socials.

L’apartat e) de l’article 97 e) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis so-
cials, queda redactat de la següent manera: 

«Article 97 Infraccions greus
Són infraccions greus: 
[...].
e) No respectar les condicions econòmiques de la prestació del servei quan com-

porti l’incompliment d’obligacions o prohibicions establertes per llei o disposició 
reglamentària

[...]»

Esmena 55
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’una disposició final desena

Desena. Desplegament i execució en matèria de serveis socials
Es faculta el Govern i el conseller o consellera del departament competent en 

matèria de serveis socials perquè dictin les disposicions necessàries per a desplegar 
i executar aquesta llei i perquè adoptin les mesures pertinents amb la mateixa fina-
litat, en tot allò que faci referència a la prestació de serveis socials de distribució 
d’aliments.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat; portaveus

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
202-00011/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC; GP ERC; GP JxCat (reg. 39925; 39961; 40089; 40157).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.
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3.01.03. Decrets llei

Decret llei 11/2019, del 4 de juny, de modificació de la disposició 
transitòria setena de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
203-00019/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 39933 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.06.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de juny de 2019, ha pres 
coneixement del Decret llei 11/2019, de 4 de juny, de modificació de la disposició 
transitòria setena de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport, publicat al DOGC 7891, i ha manifestat que el termini de 30 dies per-
què el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 155 del Regla-
ment del Parlament s’inicia el dia 7 de juny 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 4 de juny de 2019, s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa SIG19PRE0796 

Projecte de decret llei de modificació de la disposició transitòria setena de la Llei 
3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.»

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

Decret llei 11/2019, de 4 de juny, de modificació de la disposició 
transitòria setena de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, d’acord amb el que 

estableix l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
Mitjançant la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desem-

bre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, es va establir un règim 
temporal de suspensió de la vigència del règim sancionador aplicable a determina-
des infraccions administratives de l’àmbit de l’esport, amb la finalitat de facilitar 
l’adaptació del sector dels tècnics i professionals de les activitats físiques i esporti-
ves al context normatiu que s’emmarca en la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exerci-
ci de les professions de l’esport. La suspensió de la vigència del règim sancionador 
esmentat, finalitzava l’1 de gener de 2013.

Posteriorment, atesa la voluntat de l’Administració de continuar facilitant durant 
un període de temps més llarg, l’adaptació a la Llei 3/2008, es va ampliar la sus-
pensió de la vigència del mateix règim sancionador aplicable a determinades infrac-
cions administratives de l’àmbit de l’esport, fins a l’1 de gener de 2015, mitjançant 
el Decret llei 6/2012, de 27 de desembre, de modificació de la disposició addicional 
tercera de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa.

Davant la proximitat de la data de finalització d’aquell termini de suspensió esta-
blert pel Decret llei 6/2012, l’Administració esportiva constatà que encara es mante-



BOPC 360
14 de juny de 2019

3.01.03. Decrets llei 29 

nien les justificacions i motivacions que van portar a aprovar la previsió de suspensió 
temporal de la vigència del règim sancionador esmentat, motiu pel qual en va apro-
var una altra suspensió fins a l’1 de gener de 2017 a través del Decret llei 5/2014, de 
9 de desembre, de segona modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

La darrera suspensió de l’aplicació del règim sancionador es va establir mitjan-
çant la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic, que va incorporar una disposició transitòria, la setena, a la Llei 
3/2008, relativa a la suspensió temporal de la vigència de l’esmentat règim sancio-
nador fins a l’1 de gener de 2019.

L’objectiu de les successives suspensions del règim sancionador ha estat sempre 
donar temps als professionals a normalitzar la seva situació i inscriure’s al Registre 
oficial de professionals de l’esport, preceptiu per a l’exercici de la professió, ade-
quant-se, per tant, a la normativa vigent, permetent que, al mateix temps, l’Admi-
nistració esportiva hagi pogut posar en marxa els procediments i oferir la formació 
necessària a l’efecte.

Tot i això, l’Administració esportiva ha pogut conèixer que el nombre de profes-
sionals inscrits i en actiu per desenvolupar les tasques de salvament i socorrisme, a 
dia d’avui, són insuficients per atendre tota la demanda requerida per a la propera 
temporada estival, fent perillar la seguretat de les persones usuàries de les correspo-
nents instal·lacions, recintes i platges del territori català.

Per aquest motiu, s’estima del tot necessari i urgent ampliar el termini de sus-
pensió fins al 30 de setembre de 2019 únicament per als professionals del sector es-
mentat i adoptar aquesta mesura per la via extraordinària del Decret llei possibili-
tant així que, durant aquest nou període de temps, l’incompliment de les obligacions 
previstes a la citada Llei 3/2008, no comporti la consegüent sanció administrativa, 
la qual cosa perjudicaria greument el sector afectat.

Per tot l’exposat, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, a proposta de la consellera de la Presidència, i d’acord 
amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Es modifica la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de 

l’exercici de les professions de l’esport, que queda redactada de la manera següent:
«Disposició transitòria setena. Règim temporal de suspensió de la vigència del 

règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives respecte 
dels professionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic.

1. A partir de l’1 de gener de 2019 i fins al 30 de setembre 2019, resta en suspens 
la vigència dels apartats 1 i 3 de l’article 13 d’aquesta Llei pel que respecta als pro-
fessionals de salvament i socorrisme aquàtic. Tanmateix, es manté la vigència de 
les infraccions tipificades en els epígrafs c i d de l’apartat 1 del dit article, relatius 
a l’obligació de col·legiació en el cas que sigui obligatòria i a la no-contractació de 
l’assegurança preceptiva.

2. L’òrgan competent ha de resoldre d’ofici la finalització, per sobreseïment, dels 
expedients sancionadors que estiguin en tramitació en el moment de l’entrada en vi-
gor de la present disposició transitòria per fets que no serien constitutius d’infracció 
administrativa, d’acord amb el règim temporal de suspensió de vigència establert 
per l’apartat 1.»

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 4 de juny de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya: Meritxell Budó 

Pla, consellera de la Presidència

Antecedents del Decret llei
1. Certificat del secretari del Govern.
2. Decret llei de modificació de la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, 

de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.
3. Sol·licitud inclusió Projecte decret llei a l’Ordre del dia del Govern.
4. Memòria justificativa sobre la necessitat i urgència del decret llei.
5. Informe jurídic.
6. Certificat de la secretària general del Departament de la Presidència general 

sobre la conformitat de la documentació.

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

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la inclusió d’universitats catalanes al 
programa Campus Científics d’Estiu
250-00767/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39057 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 06.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39057)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar trasllat a les universitats per 
la seva consideració i, dins de l’autonomia universitària, d’acord amb el que esta-
bleix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i la Llei 1/2003, de 
19 de febrer, d’universitats de Catalunya, els punts següents: 

1) Demanar els rectors dels diferents Centres d’Excel·lència Internacionals i Re-
gionals catalans que s’impliquin amb el programa de Campus Científico de Vera-
no presentant ofertes als organitzadors, la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología i el Ministeri d’Educació i Formació Professional, de projectes d’apro-
pament científic i poder ser inclosos en les properes edicions de l’esmentat campus.

2) Integrar-se al programa de Campus Científico de Verano, dotant la partida 
pressupostària pertinent per tal que alumnes d’altres comunitats autònomes puguin 
seguir programes científics a les nostres universitats.

3) Afavorir les iniciatives que impliquin un millor coneixement de la nostra rea-
litat científica i social.

4) Demanar que es col·labori amb els organitzadors d’aquest campus promovent 
campanyes informatives per tal d’equilibrar l’accés segons el gènere a les carreres 
STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques).
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Proposta de resolució sobre el desenvolupament de l’aprenentatge 
de l’anglès a la universitat
250-00782/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39095 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 06.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39095)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Difondre anualment les dades disponibles, actualitzades, sobre el nivell de 
coneixement d’idiomes de l’estudiantat universitari i de grau. Aquestes dades es pu-
blicaran mitjançant els canals de comunicació i informació del Departament i es 
podran consultar al portal web de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Depar-
tament d’Empresa i Coneixement.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Fomentar l’oferta d’estudis en terceres llengües a les universitats catalanes, a 
fi de promoure la internacionalització del sistema universitari català i la disponibi-
litat multilingüe de l’oferta formativa. Així com traslladar la necessitat que els pro-
fessors universitaris disposin del suport necessari per impartir docència en terceres 
llengües.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió 

De tot el text del punt 3.

Proposta de resolució sobre la promoció de la festa tradicional del 
calçot
250-00787/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 40090; 40158).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la coordinació entre els cossos policials
250-00788/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 40092; 40159).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera en les 
prestacions per a casos de dependència
250-00790/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 39926; 40091; 40160).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les necessitats de millorament i 
rehabilitació integral de l’edifici de l’Escola Milagros Consarnau, de 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00791/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 39927; 40093; 40161).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les pantalles acústiques i de seguretat a 
Cabrils i Cabrera de Mar
250-00793/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 39928; 40094; 40162).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de construcció de l’Escola del 
Bosc, de Rubí
250-00794/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 40096; 40163).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport al Festival d’Eurovisió de Tel-Aviv
250-00795/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 40095; 40164).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la retirada de la Creu de Sant Jordi a 
Núria de Gispert
250-00796/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 40097; 40165).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la banalització del nazisme i el feixisme
250-00797/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 39929; 40098; 40166).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Programa de rendiment professional
250-00798/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 40099; 40167).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el vestuari del personal de vigilància 
dels centres penitenciaris
250-00799/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 40100; 40169).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport a una campanya feminista a 
Hondures
250-00800/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 39930; 40101; 40168).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució de suport a la transferència de poder al Sudan
250-00801/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 39931; 40102; 40170).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els viatges del president de la 
Generalitat a l’estranger i la il·legalitat d’aquests viatges
250-00802/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 40103; 40171).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del responsable 
de l’oficina de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont
250-00803/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 40104; 40172).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els viatges del president de la 
Generalitat a l’estranger
250-00804/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 40105; 40173).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del coordinador 
de polítiques internacionals i la impossibilitat de fer-ne el control 
polític en seu parlamentària
250-00805/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 40106; 40174).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la destitució del director del Programa 
de desenvolupament de projectes cultural d’àmbit internacional i la 
impossibilitat de fer-ne el control polític en seu parlamentària
250-00806/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 40107; 40175).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a l’estranger
250-00807/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 40108; 40176).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a l’estranger i la 
il·legalitat d’aquests viatges
250-00808/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 40110; 40177).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els experts contractats pel Consell 
de Diplomàcia Pública de Catalunya durant el referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
250-00809/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 40109; 40178).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.06.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Educació
410-00016/12

ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 11 de juny de 2019, d’acord 
amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, ha elegit vicepresidenta la diputada Glòria Freixa 
i Vilardell en substitució de la diputada Imma Gallardo Barceló.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Héctor Amelló Montiu; el president de 

la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre la manca de planificació i el tancament 
de línies de P3
354-00119/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Educació, en la sessió 
16, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
NACE, No a l’Assetjament Escolar, davant la Comissió d’Educació 
perquè presenti el decàleg contra l’assetjament escolar elaborat per 
l’associació
356-00413/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en 
la sessió 16, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.
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Sol·licitud de compareixença de Rafael Bisquerra Alzina, director 
del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat 
de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre les conclusions i les línies de recerca sobre l’educació 
emocional com a eina de prevenció
356-00415/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Sol·licitud de compareixença d’Helena Quesada Llucià, en 
representació de l’entitat Obertament, davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’estudi «L’estigma i la 
discriminació en salut mental a Catalunya 2016»
356-00416/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Sol·licitud de compareixença de Judit Bellvehí Oliver, cap d’àrea 
assistencial de la Fundació Els Tres Turons, davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre la visió preventiva i 
comunitària de la salut mental
356-00417/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Sol·licitud de compareixença d’Aina Fernández, en representació de 
la Unitat de Prevenció del Suïcidi de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
perquè informi sobre la trajectòria i els resultats del programa Codi 
risc de suïcidi
356-00418/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.
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Sol·licitud de compareixença de Francisco Villar, coordinador del 
Programa d’atenció a la conducta suïcida del menor a la Unitat de 
Conducta Suïcida del Servei de Salut Mental de l’Hospital de Sant 
Joan de Déu, de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè informi sobre els resultats del Pla director de salut 
mental i addiccions del Departament de Salut
356-00419/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Sol·licitud de compareixença de Cecília Borràs, presidenta de 
Després del Suïcidi, davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
perquè informi sobre l’acompanyament i el suport en el dol als 
supervivents a la mort per suïcidi
356-00420/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Sol·licitud de compareixença de Carles Pericas, en representació 
del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la 
trajectòria del Consell i les polítiques que fa
356-00421/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Sol·licitud de compareixença d’Isaura González, en representació 
del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la 
trajectòria del Consell i les polítiques que fa
356-00422/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.
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Sol·licitud de compareixença de Magdalena Oliver, en representació 
de l’Observatori de Mitjans i Salut Mental, davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’evolució de l’activitat de 
l’Observatori en matèria de salut mental i prevenció del suïcidi
356-00423/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Planificació 
de Salut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi 
sobre els plans del Departament de Salut en salut mental i suïcidi 
juvenil
356-00424/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Sol·licitud de compareixença de Magda Casamitjana, directora del 
Programa d’abordatge integral dels casos de salut mental d’elevada 
complexitat, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre el programa i les actuacions de sensibilització, 
coordinació i implicació de les institucions
356-00425/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Blanch, director executiu del 
Pla de salut mental i addiccions, davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè informi sobre el Pla director de salut mental i 
addiccions i el protocol Codi risc de suïcidi
356-00426/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.
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Sol·licitud de compareixença d’Anna Figueras, responsable del Pla 
integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i 
addiccions i la perspectiva juvenil d’aquest pla
356-00427/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda l’11.06.2019, 
DSPC-C 277.

Sol·licitud de compareixença de Carmen Cabezas i Peña, sub-
directora general de Promoció de la Salut, davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques en 
promoció de la salut mental i el suïcidi juvenil
356-00428/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del programa Salut 
i escola davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi 
sobre les accions relatives a la detecció de problemes i situacions de 
risc en l’àmbit de la salut mental
356-00429/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Assemblea per 
a una Escola Bilingüe a Catalunya davant la Comissió d’Educació 
perquè exposi l’informe «Els projectes lingüístics de l’escola pública 
catalana»
356-00448/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Educació, en la sessió 16, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 
277.
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Sol·licitud de compareixença de Raimon Jané, president de la 
Federació ACAPPS, davant la Comissió d’Educació perquè informi de 
la situació i les necessitats dels alumnes amb sordesa
356-00451/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en 
la sessió 16, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Sol·licitud de compareixença de Josep A. Planell, rector de la 
Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè presenti la memòria del curs i informi sobre les 
actuacions de la Universitat Oberta de Catalunya
356-00453/12

SOL·LICITUD

Presentació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs, Teresa Pallarès Piqué, del GP 
JxCat, Antoni Castellà i Clavé, del GP ERC, Alícia Romero Llano, del GP PSC-
Units, Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP, Vidal Aragonés Chicharro, del SP 
CUP-CC, Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC (reg. 39435).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 06.06.2019.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació sobre la manca de planificació i el tancament de línies de P3
355-00067/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Educació, en la sessió 16, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.

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

Compareixença d’una representació de la Fundació del Món Rural 
davant la Comissió d’Educació per a informar sobre la situació de 
l’escola rural
357-00127/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió d’Educació, tinguda l’11.06.2019, 
DSPC-C 277.
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Compareixença de la directora general d’Igualtat davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les mesures previstes 
davant les agressions homòfobes del 2 i 3 de març
357-00451/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tinguda 
l’11.06.2019, DSPC-C 279.

Compareixença de Rafael Bisquerra Alzina, director del postgrau 
en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona, 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les 
conclusions i les línies de recerca sobre l’educació emocional com a 
eina de prevenció
357-00520/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, 
DSPC-C 277.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Compareixença d’Helena Quesada Llucià, en representació de 
l’entitat Obertament, davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre l’estudi «L’estigma i la discriminació en salut 
mental a Catalunya 2016»
357-00521/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, 
DSPC-C 277.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Compareixença de Judit Bellvehí Oliver, cap d’àrea assistencial de 
la Fundació Els Tres Turons, davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut per a informar sobre la visió preventiva i comunitària de la 
salut mental
357-00522/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, 
DSPC-C 277.
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SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Compareixença d’Aina Fernández, en representació de la Unitat 
de Prevenció del Suïcidi de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
informar sobre la trajectòria i els resultats del programa Codi risc de 
suïcidi
357-00523/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, 
DSPC-C 277.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Compareixença de Francisco Villar, coordinador del Programa 
d’atenció a la conducta suïcida del menor a la Unitat de Conducta 
Suïcida del Servei de Salut Mental de l’Hospital de Sant Joan de 
Déu, de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre els resultats del Pla director de salut mental i 
addiccions del Departament de Salut
357-00524/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, 
DSPC-C 277.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Compareixença de Cecília Borràs, presidenta de Després del Suïcidi, 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre 
l’acompanyament i el suport en el dol als supervivents a la mort per 
suïcidi
357-00525/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, 
DSPC-C 277.
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SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Compareixença de Carles Pericas, en representació del Secretariat 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut per a informar sobre la trajectòria i les 
polítiques del Consell
357-00526/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, 
DSPC-C 277.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Compareixença d’Isaura González, en representació del Secretariat 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut per a informar sobre la trajectòria i les 
polítiques del Consell
357-00527/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, 
DSPC-C 277.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Compareixença de Magdalena Oliver, en representació de 
l’Observatori de Mitjans i Salut Mental, davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a informar sobre l’evolució de l’activitat de 
l’Observatori en matèria de salut mental i prevenció del suïcidi
357-00528/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, 
DSPC-C 277.

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, el 11.06.2019, 
DSPC-C 277.
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Compareixença de la directora general de Planificació en Salut 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre els 
plans del Departament de Salut en salut mental i suïcidi juvenil
357-00529/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, 
DSPC-C 277.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Compareixença de Magda Casamitjana, directora del Programa 
d’abordatge integral dels casos de salut mental d’elevada 
complexitat, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
informar sobre aquest programa i les actuacions de sensibilització, 
coordinació i implicació de les institucions
357-00530/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, 
DSPC-C 277.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Compareixença de Jordi Blanch, director executiu del Pla de salut 
mental i addiccions, davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre el Pla director de salut mental i addiccions i el 
protocol Codi risc de suïcidi
357-00531/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, 
DSPC-C 277.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’11.06.2019, DSPC-C 277.
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Compareixença de Carmen Cabezas i Peña, sub-directora general de 
Promoció de la Salut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre les polítiques de promoció de la salut mental i 
contra el suïcidi juvenil
357-00532/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, 
DSPC-C 277.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Compareixença d’una representació del programa «Salut i escola» 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les 
accions relatives a la detecció de problemes i situacions de risc en 
l’àmbit de la salut mental
357-00533/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 7, tinguda l’11.06.2019, 
DSPC-C 277.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Compareixença d’una representació de l’associació NACE, No a 
l’Assetjament Escolar, davant la Comissió d’Educació per a presentar 
el decàleg contra l’assetjament escolar elaborat per l’associació
357-00534/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 16, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.

Compareixença de Raimon Jané, president de la Federació ACAPPS, 
davant la Comissió d’Educació per a informar de la situació i les 
necessitats dels alumnes amb sordesa
357-00535/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 16, tinguda l’11.06.2019, DSPC-C 277.
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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 i pel 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
330-00123/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 40372 / Coneixement: 11.06.2019

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, des del dia 8 fins al dia 10 de juny de 2019, mentre 
romangui fora de Catalunya, exerciran la suplència en l’exercici de les funcions de 
la presidència de la Generalitat el vicepresident del Govern i conseller d’Economia 
i Hisenda, els dies 8 i 9 de juny; i el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència, el dia 10 de juny.

Cordialment,

Barcelona, 5 de juny de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 126/2019, de 5 de juny, pel qual es determinen les persones 
que exerciran la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l’exercici 
de les seves funcions, des del dia 8 fins al dia 10 de juny de 2019, és publicat al DOGC 
7893, de 8 de juny de 2019.

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència i portaveu 
del Govern al conseller d’Interior
330-00124/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 40373 / Coneixement: 11.06.2019

Al president del Parlament de Catalunya
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 de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, els 
dies 9 i 10 de juny de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del 
despatx del seu Departament i de les seves atribucions el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 7 de juny de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 130/2019, de 7 de juny, d’encàrrec del despatx de la consellera 
de la Presidència i portaveu del Govern al conseller d’Interior els dies 9 i 10 de juny de 
2019, és publicat al DOGC 7893, de 8 de juny de 2019.
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Encàrrec del despatx de la consellera de Justícia a la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
330-00125/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 40374 / Coneixement: 11.06.2019

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera de Justícia, el dia 11 de juny de 2019, men-
tre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la 
consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Cordialment,
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 127/2019, de 5 de juny, d’encàrrec del despatx de la consellera 
de Justícia a la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el dia 11 de 
juny de 2019, és publicat a DOGC 7894, d’11 de juny de 2019.

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació i encàrrecs de gestió

Composició del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de 
Catalunya
414-00002/12

NOMENAMENT DE MEMBRES

Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2019

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de juny de 2019, de conformi-
tat amb el que estableix l’article 154 dels Estatuts de Règim i Governs Interiors del 
Parlament, relatiu al Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament, en la modifi-
cació aprovada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la 
sessió del 27 de febrer de 2019, ha acordat de ratificar el nomenament dels membres 
titulars del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya i pro-
veir-ne els substituts, que són els següents: 

a) President: Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat interventor, o, en substitució 
seva, Narcís Clara i Lloret o Antonio Espinosa Cerrato, diputats interventors.

b) Vocals: Anna Casas i Gregorio o, en substitució seva, Miquel Palomares i 
Amat, ambdós lletrats dels Serveis Jurídics, i Begoña Benguría i Calera o, en subs-
titució seva, Rosa Felicitat Escrihuela i Roca, ambdues funcionàries del Parlament 
de Catalunya, del grup A1 amb la titulació de dret.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Correcció d'errades
Correcció d'errades
Composició del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya (tram. 414-00002/12) Nomenament de membresLa publicació d'aquest acord queda sense efectes i substituïda per la publicació del BOPC 369 de 26 de juny de 2019 (pàgina 4), atès que s’han fet unes correccions lingüístiques i s’ha publicat de nou el text íntegre de l’acord.
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