
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del perso-
nal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12
Propostes d’audiència d’organitzacions, grups socials i experts presentades pels grups parla-
mentaris 7
Acord de la Comissió sobre les audiències proposades 10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions, grups socials i experts 13
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat 14

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12
Dictamen de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 15
Esmenes reservades per a defensar en el Ple 25

Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular
202-00005/12
Ponència per a elaborar l’Informe 38

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12
Dictamen de la Comissió de Territori 39
Esmenes reservades per a defensar en el Ple 48

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12
Dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 49
Esmenes reservades per a defensar en el Ple 60

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències d’atenció Pri-
mària a Premià de Mar
250-01110/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 61

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a evitar la corrupció
250-01111/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 61

Proposta de resolució sobre el patrimoni artístic modernista de Lloret de Mar
250-01112/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 62

Proposta de resolució sobre el patrimoni de Tarragona
250-01113/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 62

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · cinquè període · número 553 · dimecres 26 de febrer de 2020

Dos fascicles, fascicle primer

Correcció d’errades de publicació
Nota adhesiva
– La Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (tram. 202-00001/12), publicada a la pàgina 15, ha estat modificada en el BOPC 556, a la pàgina 56.



BOPC 553
26 de febrer de 2020

Taula de contingut 2

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la situació de 
sobrecàrrega de feina als jutjats
250-01114/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 62

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències i atenció primà-
ria a Premià de Mar
250-01115/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 62

Proposta de resolució sobre la recuperació i dignificació de les víctimes de la Guer-
ra Civil
250-01116/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 62

Proposta de resolució sobre el litigi entre Aragó i Catalunya per les obres d’art
250-01117/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 63

Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques a l’autopista C-32 
al seu pas per Premià de Dalt
250-01118/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 63

Proposta de resolució sobre el suport al sector carni
250-01119/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 63

Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la Central de Balanços
250-01120/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 63

Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la Central de Resultats
250-01121/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 63

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla integral de rehabilitació del barri de 
les Escodines, de Manresa
250-01122/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 64

Proposta de resolució sobre l’habilitació i la dotació econòmica de la declaració de 
bé d’interès local de la central hidroelèctrica de Capdella, a la vall Fosca
250-01123/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 64

Proposta de resolució sobre el manteniment de les rieres de Cambrils
250-01124/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 64

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels jutges i els magistrats 
i del conjunt del poder judicial en la lluita contra la violència de gènere
250-01125/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 64

Proposta de resolució sobre la reclamació dels afectats per les accions de radicals 
separatistes
250-01126/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 65

Proposta de resolució sobre la corrupció en el Departament de Cultura
250-01127/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 65

Proposta de resolució sobre el Síndic de Greuges i les declaracions en seu parla-
mentària del 9 de desembre de 2019 amb relació a les llistes d’espera sanitàries
250-01128/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 65

Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar la corrupció
250-01129/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 65

Proposta de resolució sobre el foment de la música clàssica al carrer
250-01130/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 65



BOPC 553
26 de febrer de 2020

Taula de contingut 3

Proposta de resolució sobre la defensa de preus justos per a la pagesia i, especial-
ment, per la fruita dolça i els pinyons
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Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques de Lleida
250-01151/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69
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jectes d’incineració de residus
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la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les manifestacions 
emeses en el programa de TV3 Està passant amb relació al Cos de Mossos d’Esquadra
356-00610/12
Rebuig de la sol·licitud 73
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones
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Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 14.06.2019

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Puig, secretari general del Sin-

dicat de Metges de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de 
la Salut (352-01125/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Sanitat 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de 
la Salut (352-01126/12).

Proposta d’audiència en ponència d’Inma Vivar, responsable de sanitat privada de 
la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de res-
tabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Insti-
tut Català de la Salut (352-01127/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Departament del Sec-
tor Públic de Salut de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del perso-
nal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01128/12).

Proposta d’audiència en ponència de Maria Jesús Figueroa, secretària general 
d’organització del Sindicat d’Infermeria - Satse, amb relació al Projecte de llei de res-
tabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Insti-
tut Català de la Salut (352-01129/12).

Proposta d’audiència en ponència de Manel Farré Montañés, president del Con-
sorci de Salut i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut (352-01130/12).

Proposta d’audiència en ponència de Josep Ignasi Hornos Vila, president de l’As-
sociació Catalana d’Entitats de Salut, amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut (352-01131/12).

Proposta d’audiència en ponència d’Enric Mangas, president de la Unió Catala-
na d’Hospitals, amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01132/12).

Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de 

Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de produc-
tivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01135/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del comple-
ment de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut 
(352-01136/12).
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Candidatura Autòno-
ma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya - Coordinadora 
de Treballadors i Treballadores de la Sanitat - Intersindical Alternativa de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat va-
riable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01137/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Metges de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat va-
riable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01138/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat d’Infermeria - 
Satse amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01139/12).

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà
Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres de la Unió 

General de Treballadors a la Mesa Sectorial de l’Institut Català de la Salut amb re-
lació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01140/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres de la Unió 
General de Treballadors al Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut 
amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat va-
riable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01141/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres de Comissi-
ons Obreres al Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut amb relació 
al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del per-
sonal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01142/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres de Comis-
sions Obreres a la Mesa Sectorial de l’Institut Català de la Salut amb relació al Pro-
jecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01143/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres del Sindicat 
de Metges de Catalunya a la Mesa Sectorial de l’Institut Català de la Salut amb re-
lació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01144/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres del Sindicat 
de Metges de Catalunya al Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut 
amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat va-
riable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01145/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat d’Infermeria - 
Satse amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01146/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Candidatura Autòno-
ma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del perso-
nal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01147/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Infer-
meria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de resta-
bliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut (352-01148/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte de llei de restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de 
la Salut (352-01149/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Met-
ges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 



BOPC 553
26 de febrer de 2020

3.01.01. Projectes de llei 9 

productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01150/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Met-
ges de Tarragona amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01151/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Met-
ges de Lleida amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01152/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Met-
ges de Girona amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01153/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’In-
fermeria de Barcelona amb relació al Projecte de llei de restabliment del comple-
ment de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut 
(352-01154/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’In-
fermeria de Tarragona amb relació al Projecte de llei de restabliment del comple-
ment de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut 
(352-01155/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’In-
fermeria de Lleida amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement 
de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01156/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’In-
fermeria de Girona amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement 
de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01157/12).

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Bohigas, doctor en ciències econòmi-
ques i empresarials, amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement 
de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01158/12).

Proposta d’audiència en ponència de Guillem López Casasnovas, catedràtic 
d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de resta-
bliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut (352-01159/12).

Proposta d’audiència en ponència de Judith Vall Castelló, experta en economia 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de 
la Salut (352-01160/12).

Proposta d’audiència en ponència d’Albert Carreras, economista i ex-secretari 
general d’Economia, amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement 
de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01161/12).

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat Catalana de 

Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte de llei de restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la 
Salut (352-01162/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Infer-
meria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de resta-



BOPC 553
26 de febrer de 2020

3.01.01. Projectes de llei 10

bliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut (352-01163/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de produc-
tivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01164/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de produc-
tivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01165/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Metges de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat va-
riable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01166/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Salut amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement 
de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01167/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació dels serveis informàtics de 
l’Institut Català de la Salut que col·laboren en l’avaluació de les direccions per ob-
jectius amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de producti-
vitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01168/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè de Bioètica de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de produc-
tivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01169/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial de Met-
ges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01170/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabli-
ment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut (352-01171/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unitat Docent Mul-
tiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat de l’Institut 
Català de la Salut amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement 
de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01172/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Consultiu de 
Pacients de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del comple-
ment de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut 
(352-01173/12).

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió de Salut, 16.01.2020, DSPC-C 415

Compareixences d’organitzacions i grups socials acordades
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de 

Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de produc-
tivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (353-00827/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat d’Infermeria - 
Satse amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (353-00828/12).

Proposta d’audiència en ponència de Manel Farré Montañés, president del Con-
sorci de Salut i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de restabliment 
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del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut (353-00829/12).

Proposta d’audiència en ponència de Josep Ignasi Hornos Vila, president de l’As-
sociació Catalana d’Entitats de Salut, amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut (353-00830/12).

Proposta d’audiència en ponència d’Enric Mangas, president de la Unió Catala-
na d’Hospitals, amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (353-
00831/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de produc-
tivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (353-00832/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Candidatura Autòno-
ma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del perso-
nal estatutari de l’Institut Català de la Salut (353-00833/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Metges de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat va-
riable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-00834/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Salut amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement 
de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (353-
00835/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació dels serveis informàtics de 
l’Institut Català de la Salut que col·laboren en l’avaluació de les direccions per ob-
jectius amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de producti-
vitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (353-00836/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial de Met-
ges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (353-
00837/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabli-
ment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut (353-00838/12).

Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials retirades
Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Puig, secretari general del Sin-

dicat de Metges de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de 
la Salut (352-01125/12).

Proposta d’audiència en ponència d’Inma Vivar, responsable de sanitat privada de 
la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de res-
tabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Insti-
tut Català de la Salut (352-01127/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres de la Unió 
General de Treballadors a la Mesa Sectorial de l’Institut Català de la Salut amb re-
lació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01140/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres de la Unió 
General de Treballadors al Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut 
amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat va-
riable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01141/12).
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres de Comis-
sions Obreres al Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut amb relació 
al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del per-
sonal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01142/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres de Comis-
sions Obreres a la Mesa Sectorial de l’Institut Català de la Salut amb relació al Pro-
jecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01143/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres del Sindicat 
de Metges de Catalunya a la Mesa Sectorial de l’Institut Català de la Salut amb re-
lació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01144/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres del Sindicat 
de Metges de Catalunya al Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut 
amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat va-
riable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01145/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Infer-
meria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de resta-
bliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut (352-01148/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte de llei de restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de 
la Salut (352-01149/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Met-
ges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01150/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Met-
ges de Tarragona amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01151/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Met-
ges de Lleida amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01152/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Met-
ges de Girona amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01153/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’In-
fermeria de Barcelona amb relació al Projecte de llei de restabliment del comple-
ment de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut 
(352-01154/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’In-
fermeria de Tarragona amb relació al Projecte de llei de restabliment del comple-
ment de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut 
(352-01155/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’In-
fermeria de Lleida amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement 
de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01156/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’In-
fermeria de Girona amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement 
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de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01157/12).

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Bohigas, doctor en ciències econòmi-
ques i empresarials, amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement 
de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01158/12).

Proposta d’audiència en ponència de Guillem López Casasnovas, catedràtic 
d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de resta-
bliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut (352-01159/12).

Proposta d’audiència en ponència de Judith Vall Castelló, experta en economia 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de 
la Salut (352-01160/12).

Proposta d’audiència en ponència d’Albert Carreras, economista i ex-secretari 
general d’Economia, amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement 
de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01161/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte de llei de restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de 
la Salut (352-01162/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Infer-
meria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de resta-
bliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut (352-01163/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè de Bioètica de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de produc-
tivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-01169/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unitat Docent Mul-
tiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat de l’Institut 
Català de la Salut amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement 
de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-
01172/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Consultiu de 
Pacients de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del comple-
ment de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut 
(352-01173/12).

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS

«Ponència: Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable 

del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut», 07.02.2020, 20.02.2020

El dia 7 de febrer de 2020
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de 

Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de produc-
tivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (353-00827/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat d’Infermeria - 
Satse amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (353-00828/12).
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de produc-
tivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (353-00832/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Metges de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat va-
riable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (352-00834/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació dels serveis informàtics de 
l’Institut Català de la Salut que col·laboren en l’avaluació de les direccions per ob-
jectius amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de producti-
vitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (353-00836/12).

El dia 20 de febrer de 2020
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Candidatura Autòno-

ma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del perso-
nal estatutari de l’Institut Català de la Salut (353-00833/12).

Compareixences d’organitzacions i grups socials decaigudes
Proposta d’audiència en ponència de Manel Farré Montañés, president del Con-

sorci de Salut i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut (353-00829/12).

Proposta d’audiència en ponència de Josep Ignasi Hornos Vila, president de l’As-
sociació Catalana d’Entitats de Salut, amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut (353-00830/12).

Proposta d’audiència en ponència d’Enric Mangas, president de la Unió Catala-
na d’Hospitals, amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (353-
00831/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Salut amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement 
de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (353-
00835/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial de Met-
ges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (353-
00837/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabli-
ment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut (353-00838/12).

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies hàbils (del 27.02.2020 al 
09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Al president del Parlament
La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 19 

de febrer de 2020, ha estudiat el text de la Proposició de llei sobre la reducció del 
malbaratament alimentari (tram. 202-00001/12), l’informe de la ponència i les noves 
esmenes presentades per tots els grups parlamentaris (reg. 58991).

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

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari  
(tram. 202-00001/12)
El malbaratament alimentari és un problema que en els darrers anys ha adquirit 

molta rellevància tant en l’àmbit polític com en el social. S’ha incrementat la cons-
ciència social sobre el fet que s’ha de lluitar contra les pèrdues i el malbaratament 
d’aliments que es generen al llarg de la cadena alimentària. Els models predomi-
nants de producció, transformació, distribució i consum d’aliments són incapaços de 
resoldre els problemes de seguretat i sobirania alimentàries de la població mundial. 
La dieta de gairebé nou-cents milions de persones és insuficient i pobra, mentre 
un terç del primer món pateix obesitat a causa d’una ingesta excessiva o inadequa-
da. Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació 
(FAO), s’estima que un terç de tots els aliments produïts en l’àmbit mundial es per-
den o es malbaraten.

El sistema alimentari actual sovint no considera els aliments com a béns bàsics, 
sinó com a mercaderies en contextos de relacions desiguals entre els agents alimen-
taris que condueixen a una sobreproducció i a la ineficiència en l’assignació de re-
cursos i la fixació de preus. En aquest context, les pràctiques comercials deslleials 
entre els diferents agents de la cadena alimentària s’han identificat com una de les 
principals causes de generació de pèrdues i malbaratament alimentaris. Però, en la 
mesura que aquestes pràctiques es manifesten en les relacions comercials d’aquests 
agents, són regulades per la Llei de l’Estat 12/2013, del 2 d’agost, de mesures per a 
millorar el funcionament de la cadena alimentària. Aquesta norma regula amb ca-
ràcter bàsic el règim de contractació dels contractes alimentaris, prohibeix determi-
nades pràctiques comercials que considera abusives i estableix un règim sanciona-
dor propi aplicable a les empreses que, per mitjà d’aquestes pràctiques, distorsionen 
el correcte funcionament de la cadena alimentària.

Les pèrdues i el malbaratament alimentaris afebleixen l’economia, fan menys 
competitives les empreses, augmenten la despesa de la llar i obliguen l’Administra-
ció a destinar recursos per a gestionar els bioresidus. A més, tenen com a efectes la 
reducció de les terres fèrtils disponibles, la pèrdua de la diversitat biològica, l’excés 
d’ús d’aigua potable i energia i l’increment de la generació de residus, i són una de 
les causes del canvi climàtic. També tenen efectes en l’àmbit social. La crisi eco-
nòmica ha impulsat moltes entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense 
ànim de lucre a treballar per la garantia alimentària de tota la població. Si bé pèr-
dues i malbaratament alimentaris i pobresa són àmbits diferenciats, aquestes entitats 
han representat un paper fonamental en la redistribució alimentària, amb nous mo-
dels de major implicació de les persones beneficiàries i de propostes de reinserció 
sociolaboral basades en l’economia circular i l’eficiència en l’ús dels recursos.
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Cada any a la Unió Europea es malbaraten uns vuitanta-vuit milions de tones 
d’aliments, i es preveu que aquesta xifra augmentarà exponencialment si no s’adop-
ten mesures preventives. Els costos del malbaratament són de tipus econòmic i me-
diambiental i afecten els consumidors, els agents de la cadena alimentària i les enti-
tats d’iniciativa social. A més, el cost mediambiental repercuteix en el conjunt de la 
societat, principalment per mitjà de la creixent escassedat de recursos i els efectes 
sobre el canvi climàtic. El principal objectiu és, per aquesta raó, la prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris per a evitar que la sobreproducció o els ex-
cedents alimentaris es converteixin en residus.

En un estudi publicat el 2013, l’Agència de Residus de Catalunya quantifica les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris, n’identifica les causes i planteja propostes 
d’actuació per a reduir-los. Les principals conclusions són que a Catalunya es mal-
baraten anualment més de 260.000 tones d’aliments, que corresponen al 7% del que 
adquireixen les famílies, els restaurants i els comerços i que equivalen a trenta-cinc 
quilos d’aliments per càpita. La major part de les pèrdues i el malbaratament (el 
58%) es produeix a les llars, seguit dels supermercats (16%), l’hostaleria (12%), el 
comerç minorista (9%), els serveis d’àpats (4%) i els mercats municipals (1%). En 
l’àmbit domèstic, les principals causes que influeixen en les pèrdues i el malbarata-
ment alimentaris són la manca de conscienciació sobre allò que es llença, la poca 
planificació de les compres, la manca de coneixement sobre les tècniques d’emma-
gatzematge, la confusió sobre les dates de caducitat i de consum preferent, i els for-
mats de les racions que es poden adquirir en els supermercats.

En l’àmbit europeu no existeix una normativa harmonitzada en aquesta matèria: 
tot i que hi ha hagut nombrosos intents per a legislar-la, només s’ha aconseguit es-
tablir algunes mesures en política agrícola comuna, com ara la supressió de les sub-
vencions a l’exportació, que probablement ha ajudat a prevenir una sobreproducció, 
o el programa de consum de fruita i llet impulsat a les escoles per a fomentar bons 
hàbits alimentaris entre els nens i els joves, que pot anar acompanyat de mesures 
educatives que fomentin la prevenció del malbaratament alimentari. Ara bé, sí que 
existeix un document que pot actuar com a marc orientador en la matèria, la Reso-
lució del 19 de gener de 2012 del Parlament Europeu sobre com evitar el malbara-
tament d’aliments: estratègies per a millorar l’eficiència de la cadena alimentària a 
la Unió Europea, que indica que la lluita contra el malbaratament alimentari s’ha de 
convertir en una prioritat en l’àmbit europeu.

La present llei no pot incloure mesures en l’àmbit de la política agrícola comu-
na, la política pesquera o la de seguretat alimentària, ja que queden fora de l’abast 
de les competències de la Generalitat. No obstant això, pretén conscienciar sobre 
el problema del malbaratament alimentari i habilitar algunes eines que en facin 
possible la prevenció, amb l’aplicació de la jerarquia de prioritats que inspira la Di-
rectiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de novembre de 
2008, sobre els residus, i promoure mesures que incentivin la reducció del malba-
ratament com, per exemple, l’establiment d’acords entre empreses distribuïdores i 
entitats d’iniciativa social.

Les definicions de la Llei respecten els conceptes aplicables de conformitat amb 
la Directiva 98/83, del 3 de novembre de 1998, relativa a la qualitat de les aigües 
destinades al consum humà; la Directiva 2008/98/CE sobre els residus ja citada, 
modificada per la Directiva 2018/851, del 30 de maig; el Reglament 178/2002 del 
Parlament Europeu i del Consell, del 28 de gener de 2002, pel qual s’estableixen els 
principis i els requisits generals de la legislació alimentària; el Reglament 1169/2011 
del Parlament Europeu i del Consell, del 25 d’octubre de 2011, sobre la informació 
alimentària facilitada al consumidor; la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis 
socials, i el Reglament 651/2014 de la Comissió, del 17 de juny de 2014, pel qual es 
declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior.
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Així mateix, s’estableixen les obligacions dels diferents agents que intervenen en 
la cadena alimentària per a complir els objectius fixats per la Llei amb una voluntat 
clarament preventiva que pretén, des de l’administració competent, promoure i fer 
divulgació, de manera preferent, de bones pràctiques i accions de sensibilització i 
l’elaboració d’estudis per a conèixer la quantificació, les causes i el moment en què 
es produeixen les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

Des del punt de vista de l’Administració, es vol promoure l’elaboració d’estudis 
per a conèixer la quantificació, el procés, el lloc i les causes de les pèrdues i el mal-
baratament alimentaris; treballar en el disseny d’indicadors d’avaluació; elaborar i 
difondre guies de bones pràctiques per a reduir les pèrdues i el malbaratament d’ali-
ments dels agents de la cadena alimentària; desenvolupar campanyes d’informació 
dirigides a consumidors i restauració; promoure acords de compliment voluntari; 
desenvolupar la col·laboració amb els bancs d’aliments i altres entitats d’iniciativa 
social; fomentar els canals curts de comercialització; fomentar les auditories secto-
rials o d’empreses i el disseny i desenvolupament de nous projectes que permetin 
millorar l’eficiència en l’aprofitament d’aliments.

La llei consta de quinze articles, dividits en quatre capítols. El capítol I, «Dispo-
sicions generals», incorpora l’objecte de la Llei, l’àmbit d’aplicació i les definicions 
dels conceptes. El capítol II, «Obligacions dels agents», estableix les obligacions de 
les empreses alimentàries, de les empreses del sector de la restauració i l’hostaleria, 
de les entitats d’iniciativa social i de la mateixa Administració pública i del sector 
públic. El capítol III, «Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris», es-
tableix mesures de suport i foment del Govern per a prevenir el malbaratament ali-
mentari. El capítol IV és el règim sancionador. Finalment, la Llei es completa amb 
dues disposicions addicionals i set disposicions finals.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és l’establiment d’accions de prevenció per a reduir les 

pèrdues i el malbaratament alimentaris i d’accions de foment per a augmentar l’apro-
fitament i la valorització dels aliments al llarg de la cadena alimentària.

Article 2. Àmbit d’aplicació objectiu
Aquesta llei és aplicable a les activitats que duen a terme els agents de la cadena 

alimentària.

Article 3. Àmbit d’aplicació subjectiu
1. Aquesta llei és aplicable als agents de la cadena alimentària que duen a terme 

llur activitat en el territori de Catalunya, amb independència del lloc on l’entitat tin-
gui el domicili social.

2. Els agents a què fa referència l’apartat 1 són els següents:
a) Les empreses alimentàries i les empreses del sector de l’hostaleria o la res-

tauració.
b) Les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que 

presten serveis de distribució d’aliments.
c) L’Administració pública.
d) Els consumidors.
e) Els espigoladors.

Article 4. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
a) Aliment o producte alimentari: qualsevol substància o producte destinats a és-

ser ingerits pels éssers humans o amb probabilitat raonable d’ésser-ho, tant si han 
estat transformats totalment o parcialment com si no, incloent-hi l’aigua i la resta de 
begudes i els xiclets, i excloent-ne els pinsos, els animals vius, llevat que estiguin 
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preparats per a ésser comercialitzats per a consum humà, les plantes abans de la 
collita, els medicaments, els cosmètics, el tabac i els productes del tabac, les subs-
tàncies estupefaents o psicotròpiques i els residus i contaminants.

b) Residu: qualsevol substància o objecte del qual el posseïdor es desprèn o té la 
intenció o l’obligació de desprendre’s.

c) Residu alimentari: l’aliment que s’ha convertit en residu.
d) Malbaratament alimentari: els aliments destinats al consum humà, en un estat 

apte per a ésser ingerits o no, que es retiren de la cadena de producció o de submi-
nistrament per a ésser descartats en les fases de la producció primària, la transfor-
mació, la fabricació, el transport, l’emmagatzematge, la distribució i el consumidor 
final, amb l’excepció de les pèrdues de la producció primària.

e) Bioresidu: el residu biodegradable de jardins i parcs, residus alimentaris i de 
cuina procedents de llars, oficines, restaurants, majoristes, menjadors, serveis de 
restauració col·lectiva i establiments de consum al detall, i residus comparables pro-
cedents de plantes de transformació d’aliments.

f) Cadena alimentària: el conjunt d’activitats que duen a terme els agents als 
quals és aplicable aquesta llei que intervenen en la producció, la transformació, la 
distribució i el consum d’aliments.

g) Espigolament: la recol·lecció dels aliments que han quedat al camp després de 
la collita principal o de les collites sembrades no recollides, amb l’autorització prè-
via del titular de l’explotació.

h) Pèrdues alimentàries: les parts comestibles dels aliments que queden a l’ex-
plotació mateixa, ja siguin reincorporades al sòl o utilitzades per a fer compostatge 
in situ.

i) Empresa alimentària: l’empresa pública o privada que, amb ànim de lucre o 
sense, duu a terme una activitat relacionada amb qualsevol de les etapes de la pro-
ducció, la transformació i la distribució d’aliments.

j) Data de consum preferent: la data fins a la qual un aliment conserva les seves 
propietats específiques si s’emmagatzema correctament.

k) Data de caducitat: la data a partir de la qual la ingesta d’un aliment pot com-
portar un perill immediat per a la salut humana, utilitzada en el cas d’aliments mi-
crobiològicament molt peribles, d’acord amb la normativa de seguretat alimentària.

l) Prevenció: les mesures adoptades orientades a evitar que un aliment es con-
verteixi en residu, a reduir la quantitat de residus mitjançant la reutilització dels 
aliments, i a reduir l’impacte de la generació de residus sobre el medi ambient i la 
salut humana.

m) Entitats d’iniciativa social: les fundacions, associacions, cooperatives, orga-
nitzacions de voluntariat i les altres entitats i institucions sense ànim de lucre que 
acompleixen activitats de serveis socials.

n) Petites empreses: les empreses que ocupen menys de cinquanta persones i te-
nen un volum de negocis anual o un balanç general anual no superior a deu milions 
d’euros.

o) Microempreses: les empreses que ocupen menys de deu persones i tenen un 
volum de negocis anual o un balanç general anual no superior a dos milions d’euros.

p) Cooperatives: les societats que agrupen persones físiques o jurídiques amb in-
teressos econòmics comuns, que es doten d’una estructura i un control democràtics 
amb unes condicions particulars d’adhesió, retirada i exclusió dels socis i que duen 
a terme una distribució equitativa dels beneficis de l’exercici.

q) Consumidor: la persona física que, en el marc de la cadena alimentària, en 
una prestació de serveis o en el subministrament de béns actua com a destinatari 
final amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresa, ofici o professió.
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Capítol II. Obligacions dels agents de la cadena alimentària

Article 5. Obligacions de les empreses de la cadena alimentària, les 
entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre 
que es dediquen a la distribució d’aliments
1. Les empreses alimentàries i les entitats d’iniciativa social i altres organitza-

cions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments tenen les obli-
gacions següents:

a) Disposar d’un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris 
i aplicar-lo, en els termes que s’estableixin per reglament.

b) Reduir, mesurar i informar anualment sobre la quantificació de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris, en els termes que s’estableixin per reglament.

c) Comptabilitzar els productes alimentaris que es destinin a la distribució gra-
tuïta o a l’alimentació animal.

d) Adoptar les mesures pertinents per a aplicar a les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris la jerarquia de prioritats contingudes en l’article 11, d’acord amb el que 
s’estableixi per reglament.

e) Evitar actuacions orientades a deixar els aliments en condicions no aptes per 
al consum o la valorització.

2. Les microempreses resten excloses de les obligacions a què fan referència les 
lletres a, b i c de l’apartat 1.

3. Les empreses de la cadena alimentària, les entitats d’iniciativa social i altres 
organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments, per 
a complir les obligacions a què fa referència l’apartat 1, poden elaborar un pla propi 
o es poden acollir a plans col·lectius de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris elaborats amb relació a les diferents etapes de la cadena alimentària, en 
els termes que s’estableixin per reglament. L’Administració pública, d’acord amb el 
que estableix l’article 7.h, els ha de facilitar guies per a elaborar aquests plans.

4. Les empreses alimentàries i les entitats d’iniciativa social i altres organitza-
cions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments, a més de com-
plir les obligacions a què fa referència l’apartat 1, han de vetllar per:

a) Capacitar els treballadors perquè actuïn de manera activa en la reducció del 
malbaratament alimentari, i implicar-los en aquesta acció.

b) Aplicar mesures per a incentivar la venda de productes amb la data de consum 
preferent o de caducitat pròxima, d’acord amb la jerarquia de prioritats establerta 
per l’article 11.

c) Promoure la prevenció de residus, per mitjà d’accions per a reduir el malba-
ratament alimentari i informar el consumidor sobre els hàbits de consum més res-
ponsables.

d) Fomentar les línies de venda de productes amb imperfeccions o desperfectes.
e) Promoure el consum dels productes de temporada, els de proximitat, els eco-

lògics i els ambientalment sostenibles.
f) Incorporar o millorar la informació sobre l’aprofitament dels aliments i dels 

bioresidus.
g) Millorar la segregació de la fracció orgànica.
h) Fomentar la venda d’aliments a granel.

Article 6. Obligacions de les empreses del sector de la restauració i 
l’hostaleria
1. Les empreses del sector de la restauració i l’hostaleria, a més de les obliga-

cions a què fa referència l’article 5, tenen les obligacions específiques següents:
a) Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.
b) Facilitar al consumidor que es pugui endur, sense cap cost addicional, els ali-

ments que no hagi consumit, i informar d’aquesta possibilitat de manera clara i vi-
sible al mateix establiment, preferentment a la carta o al menú.
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c) Utilitzar envasos, per al trasllat dels aliments no consumits, que siguin aptes 
per a l’ús alimentari, reutilitzables, compostables o fàcilment reciclables, i admetre 
que el consumidor dugui el seu propi envàs.

2. Les empreses o entitats gestores de serveis d’àpats o menjadors escolars, en 
col·laboració amb els centres educatius, han d’establir programes d’educació en la 
reducció del malbaratament alimentari.

3. S’han d’establir programes de reducció del malbaratament alimentari als hos-
pitals i les residències geriàtriques que ofereixen servei d’àpats o de menjador, que 
compleixin la jerarquia de prioritats establerta per l’article 11, d’acord amb el que 
s’estableixi per reglament.

Article 7. Obligacions de l’Administració pública
L’Administració pública i la resta d’entitats del sector públic tenen les obligacions 

següents:
a) Incorporar, en els contractes públics i els convenis de gestió de serveis rela-

cionats amb la gestió d’aliments, clàusules per a prevenir les pèrdues i el malbara-
tament alimentaris.

b) Crear un sistema d’informació per a recollir i analitzar les dades resultants de 
les obligacions a què fa referència l’article 5.1.b i c, en els termes que s’estableixin 
per reglament.

c) Facilitar la creació d’espais i de sistemes per a la distribució dels excedents 
alimentaris.

d) Dotar de recursos econòmics els projectes que incloguin la reducció del mal-
baratament alimentari i que generin l’ocupació de col·lectius desfavorits.

e) Elaborar un directori de referència amb la informació de les pèrdues i el mal-
baratament alimentaris de les empreses i entitats, desglossada per territoris, que fa-
ciliti als agents de la cadena alimentària la destinació dels aliments a diferents usos 
d’acord amb la jerarquia de prioritats establerta per l’article 11.

f) Vetllar perquè la publicitat institucional, especialment la que va dirigida als 
menors, fomenti el consum responsable d’aliments.

g) Elaborar el Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament ali-
mentaris, que s’ha de desplegar per reglament.

h) Facilitar guies per a l’elaboració dels plans propis o col·lectius de prevenció de 
les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

i) Incloure en els programes d’alimentació a les escoles mesures educatives per a 
prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

j) Exercir el control i la inspecció de les activitats objecte d’aquesta llei.

Article 8. Drets de les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions 
sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments
Les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que es 

dediquen a la distribució d’aliments tenen els drets següents:
a) Rebre aliments procedents de la donació i l’espigolament per a poder dur a 

terme llur tasca d’atenció als col·lectius més desfavorits i llurs projectes socials de 
caràcter inclusiu.

b) Rebre assessorament i informació de les administracions públiques, organitza-
cions del tercer sector social o empreses privades del sector alimentari.

c) Rebre suport econòmic de les administracions públiques, en tant que vetllen 
pel dret a una alimentació saludable i generen ocupació, per a comprar aliments bà-
sics atenent preferentment a criteris de qualitat i d’impacte social dels productes, i 
no tant a criteris econòmics.
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Article 9. Obligacions de les entitats d’iniciativa social i altres 
organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució 
d’aliments
1. A les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que 

es dediquen a la distribució d’aliments que són objecte d’aquesta llei els és aplicable 
la normativa en matèria de salut, qualitat, higiene i seguretat alimentàries.

2. A més de les establertes per l’article 5, les entitats d’iniciativa social tenen les 
obligacions específiques següents:

a) Mantenir unes pràctiques d’higiene correctes en la conservació i la manipula-
ció dels aliments que tenen a llur disposició.

b) Mantenir els locals i els equipaments en bon estat de neteja i manteniment.
c) Disposar dels elements i les infraestructures necessaris per a conservar, ma-

nipular i distribuir els aliments en condicions òptimes, especialment els productes 
frescos.

d) Promoure projectes que creïn ocupació i inserció sociolaboral, treballant des 
d’una perspectiva de solidaritat i cohesió social.

3. Les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que 
es dediquen a la distribució o a la comercialització d’aliments dins el marc de pro-
jectes socials de caràcter inclusiu no tenen responsabilitat civil, penal ni adminis-
trativa sobre els possibles defectes de naturalesa, aspecte, durada o envasatge o dels 
aliments, llevat que aquests defectes siguin derivats d’actes negligents o de conduc-
tes intencionades per a causar-los.

Article 10. Drets dels consumidors
1. Els consumidors tenen els drets següents:
a) Rebre informació per part de l’Administració pública i de les empreses ali-

mentàries sobre programes de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimen-
taris.

b) Obtenir informació veraç i suficient sobre l’estat dels aliments que reben com 
a donació.

c) Accedir a les dades del sistema d’informació a què fa referència l’article 7.b.
d) Endur-se dels establiments de restauració els aliments que no hagin consumit.
2. Resten exclosos de la facultat establerta per la lletra d de l’apartat 1 els ali-

ments servits procedents dels serveis que no hagin estat contractats directament pel 
consumidor.

Article 11. Jerarquia de prioritats dels agents
Els agents de la cadena alimentària han d’adaptar llurs actuacions a la jerarquia 

de prioritats següent:
a) Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
b) Utilització per a l’alimentació humana.
c) Utilització per a l’alimentació animal.
d) Valorització material per mitjà de la recuperació d’elements i substàncies con-

tingudes en els residus alimentaris per a usos industrials.
e) Valorització material per mitjà de l’obtenció de compost de qualitat.
f) Valorització energètica per mitjà de l’obtenció de biogàs.
g) Altres tipus de valorització energètica.
h) Eliminació.
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Capítol III. Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris

Article 12. Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris
1. El Govern, amb la col·laboració del Consell Català de l’Alimentació, ha d’ela-

borar el Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, 
que s’ha d’actualitzar amb una periodicitat màxima de cinc anys.

2. El Govern ha d’aplicar el Pla estratègic de prevenció amb la col·laboració i la 
cooperació dels agents que són objecte d’aquesta llei.

3. El Pla estratègic de prevenció ha d’incorporar les dades següents, que han d’és-
ser publicades anualment pel Govern:

a) La planificació general de les accions que s’han de dur a terme per a prevenir 
les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

b) La quantificació de les pèrdues i el malbaratament alimentaris en les diferents 
etapes de la cadena alimentària.

c) L’anàlisi de les causes de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
d) La concreció d’objectius.
e) Les actuacions de suport i de foment.
f) Els indicadors d’avaluació.
g) Els responsables d’aplicar els objectius.
4. El Pla estratègic de prevenció ha d’estar dotat amb recursos econòmics sufi-

cients per a assumir-ne el desplegament.
5. El Govern ha d’avaluar el Pla estratègic de prevenció amb una periodicitat bi-

ennal, valorar l’execució de les seves polítiques i línies estratègiques i informar-ne 
el Consell Català de l’Alimentació i el Parlament de Catalunya.

6. El Pla estratègic de prevenció, un cop aprovat pel Govern, ha d’ésser tramès al 
Parlament perquè s’hi pronunciï.

Article 13. Mesures de suport i foment per a la prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris
1. L’Administració pública i les empreses alimentàries, per a prevenir les pèrdues 

i el malbaratament alimentaris, han de dur a terme les accions següents:
a) Fomentar el coneixement de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
b) Fomentar campanyes informatives i de sensibilització per a prevenir les pèr-

dues i el malbaratament alimentaris i l’impacte en la sostenibilitat econòmica, social 
i ambiental que comporten, i conscienciar sobre la necessitat d’afavorir un consum 
responsable.

c) Fomentar que les dates de consum preferent es fixin de manera responsable.
d) Incentivar l’aprofitament d’aliments amb la data de consum preferent supera-

da.
e) Fomentar bones pràctiques comercials, al llarg de la cadena alimentària, per a 

prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
f) Incentivar l’adopció d’acords o convenis de col·laboració entre els agents de la 

cadena alimentària i les entitats d’iniciativa social.
g) Impulsar projectes cívics, comunitaris, de participació ciutadana i de volunta-

riat que tinguin la finalitat de sensibilitzar i promocionar les pràctiques per a preve-
nir les pèrdues i el malbaratament alimentaris, preferentment els projectes d’inserció 
sociolaboral o d’atenció de col·lectius vulnerables.

2. L’Administració pública, a més de les incloses a l’apartat 1, ha de dur a terme 
les accions següents:

a) Sensibilitzar, formar i capacitar tots els agents de la cadena alimentària sobre 
la necessitat de prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris, recuperar el 
valor dels aliments i promoure’n l’aprofitament, i especialment sobre la diferència 
entre la data de consum preferent i la data de caducitat.
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b) Incloure, dins els plans educatius, elements de conscienciació, informació i 
educació sobre les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

c) Promoure la recerca i la innovació per a explorar noves vies de prevenció de 
les pèrdues i el malbaratament alimentaris i d’aprofitament dels aliments, incenti-
vant la tasca de les universitats i dels instituts de recerca tecnològica alimentària.

d) Fomentar mesures de suport als artesans i als productors agraris i ramaders 
que siguin autònoms o microempreses.

e) Promocionar instruments econòmics i financers i incorporar la prevenció de 
les pèrdues i el malbaratament alimentaris i l’aprofitament dels aliments com a cri-
teris per a valorar en les accions de foment de les activitats empresarials, en el marc 
del desenvolupament de l’economia circular i la bioeconomia i la mitigació del can-
vi climàtic.

f) Incorporar la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris entre 
els requisits dels distintius de qualitat ambiental, els sistemes de gestió ambiental i 
altres instruments equivalents.

Capítol IV. Règim sancionador

Article 14. Infraccions
1. Les accions o omissions que contravinguin les obligacions establertes per 

aquesta llei tenen el caràcter d’infraccions administratives.
2. Les infraccions es classifiquen en greus i lleus.
3. Són infraccions greus:
a) Dur a terme una activitat dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei sense disposar 

d’un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, o amb un pla 
que sigui defectuós, o bé no aplicar-lo.

b) No quantificar les pèrdues i el malbaratament alimentaris o no informar-ne 
anualment.

c) No aplicar a les pèrdues i el malbaratament alimentaris la jerarquia de priori-
tats contingudes en l’article 11.

d) No evitar actuacions orientades a deixar els aliments en condicions no aptes 
per al consum o la valorització.

4. Són infraccions lleus:
a) No permetre al consumidor que s’endugui, sense cap cost addicional, els ali-

ments que no hagi consumit.
b) No informar sobre la possibilitat d’endur-se els aliments no consumits, de ma-

nera clara i visible, al mateix establiment, preferentment a la carta o al menú.
c) No facilitar envasos per al trasllat dels aliments no consumits, o no permetre 

fer-ho en envasos duts pel mateix consumidor.
d) No destinar els aliments que hagin superat la data de consum preferent als 

usos a què fa referència l’article 11, per l’ordre de preferència establert pel mateix 
article, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

e) Comprar productes alimentaris per mitjà de pràctiques comercials que el re-
glament de desplegament d’aquesta llei defineixi com a deslleials o que siguin con-
tràries a les normes de la competència que indueixin o fomentin malbaratament 
alimentari al proveïdor.

Article 15. Sancions
1. Per la comissió d’infraccions recollides per l’article 9, s’imposen les sancions 

establertes per la Llei 14/2003, del 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i per la 
Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.

2. Per la comissió d’infraccions recollides per l’article 14.3, s’imposen les san-
cions establertes pel text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2009, del 21 de juliol.
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3. Per la comissió d’infraccions recollides per l’article 14.4.a, b i c, s’imposen 
les sancions establertes per la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya.

4. Per la comissió d’infraccions recollides per l’article 14.4.d i e, s’imposen les 
sancions establertes per la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.

Disposicions addicionals

Primera. Funcions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, com a depar-

tament competent en matèria d’alimentació i regulador de la cadena alimentària, 
té funcions d’impulsar la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris i 
l’aprofitament dels aliments al llarg de la cadena alimentària, i d’exercir-ne el con-
trol i la inspecció en l’àmbit de les seves competències.

Segona. Contingut del Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris
El contingut del Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 

alimentaris, a què fa referència l’article 12.3, s’ha d’establir per reglament.

Disposicions finals

Primera. Modificació de la Llei 9/2004
S’afegeix una lletra, la q, a l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 9/2004, del 24 de 

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

a l’aprofitament dels aliments i la prevenció de les pèrdues i el malbaratament ali-
mentaris.»

Segona. Foment d’instruments econòmics
El Govern, des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha de promoure instruments 

econòmics per a fomentar la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimenta-
ris, prioritzant les línies d’ajuts financers que fomentin l’economia circular, la pre-
venció de residus, la cooperació i innovació, la millora de la competitivitat de les 
indústries agroalimentàries, el foment de les inversions per a mitigar el canvi cli-
màtic, la promoció de la venda de proximitat i la transformació d’aliments per a fi-
nalitats socials.

Tercera. Aprovació del Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris
El Govern ha d’aprovar el Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malba-

ratament alimentaris, a què fa referència l’article 12, en el termini d’un any des de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Quarta. Regulació de l’espigolament
1. El Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha 

de regular l’espigolament com a activitat complementària i sense ànim de lucre per 
a la prevenció de les pèrdues alimentàries.

2. La regulació a què fa referència l’apartat 1 ha d’incloure, com a mínim, els 
aspectes següents:

a) Els principis i l’objecte de la regulació de l’activitat d’espigolament.
b) Les condicions que han de complir les entitats i empreses d’economia social 

i solidària i organitzacions sense ànim de lucre per a dur a terme l’activitat d’espi-
golament.
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c) Els requisits del document pel qual els productors, la pagesia i les empreses 
donen el consentiment als espigoladors perquè duguin a terme l’activitat de l’espigo-
lament a l’explotació agrària.

d) Les condicions en què s’ha de dur a terme l’activitat de recol·lecció, condicio-
nament o transformació del producte espigolat, perquè el producte final que es des-
tini a les persones en situació d’exclusió social compleixi totes les disposicions de la 
normativa de salut, higiene, seguretat i qualitat alimentàries.

e) La promoció de la inserció laboral dels col·lectius desfavorits per mitjà de 
plans d’ocupació que complementin la tasca de l’espigolament.

f) La concreció de la normativa sectorial en matèria de salut, higiene i seguretat 
alimentàries aplicable a l’activitat de l’espigolament.

Cinquena. Desplegament de la llei
El Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha 

d’aprovar el reglament que la desplegui.

Sisena. Disposicions amb augment de crèdits o disminució d’ingressos
Els preceptes que eventualment comportin despeses amb càrrec als pressupostos 

de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pres-
supostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor de la present llei.

Setena. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

Antic article 2 (text original de la proposició de llei)
Nou article 4 (text del dictamen)

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació de l’article 2

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’estableixen les següents definicions: 
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’ex-

plotació 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.
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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 9
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De supressió i addició de l’article 2 lletra a

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
a) Pèrdua i malbaratament d’aliments: A més de la definició establerta en l’apar-

tat segon de l’article 1 d’aquesta llei, s’entén per malbaratament d’aliments, les res-
tes d’aliments preparats o cuinats menjables, el menjar en bon estat, envasat o no, 
que hom pot trobar dins dels circuits de recollida selectiva de la fracció orgànica de 
residus municipals i la recollida de la fracció resta que generen les llars, la restau-
ració i la distribució al detall. També aquells que es recuperen o llencen mitjançant 
el compostatge, collites sembrades/no recollides, digestió anaeròbica, producció de 
bioenergia, cogeneració, incineració, disposició a clavegueres, abocadors o rebutjats 
al mar.

Aquella que l’Alt Panell d’Experts en Seguretat i Nutrició Alimentaria defineix 
com a la pèrdua, en totes les etapes de la cadena alimentaria, de la collita al consum 
massiu, de menjat pensat inicialment per al consum humà, independentment de la 
causa. Malbaratament alimentari es refereix al menjar adient per al consum humà 
descartat o tudat a nivell de consum independentment de la causa.

Antic article 3 (text original de la proposició de llei)
Suprimit (text del dictamen)

Esmena 19
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
De supressió i addició de l’article 3 

Article 3. Principis rectors
Aquesta llei s’inspira en els principis de solidaritat, igualtat, llibertat, compro-

mís, altruisme, responsabilitat, civisme, generositat, cooperació i col·laboració entre 
administracions públiques i agents implicats.

Les administracions públiques hauran d’incentivar el foment d’activitats que im-
pliquin canvis de comportament i d’actitud dels actors socials. Aquestes activitats 
han d’anar encaminades a recuperar el valor del menjar i concebre les restes alimen-
tàries com un recurs, sens perjudici del marc normatiu que afecta els aliments. Les 
administracions públiques haurien de limitar les activitats que impliquin malbarata-
ment de nutrients, fomentant e incentivant la reducció d’aquests residus. Valoritzar 
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la inevitable fracció orgànica dels nostres residus com a font de nutrients, fomentant 
la seva recollida de forma que sigui reintroduïda en els cicles de la natura.

Antic article 4 (text original de la proposició de llei)
Nous articles 2 i 3 (text del dictamen)

Apartat 1
Lletra e

Esmena 24
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
De modificació i supressió a l’article 4 punt 1 lletra e

e) Entitats d’acció social, de voluntariat i d’atenció als col·lectius desfavorits i 
aquelles que realitzen projectes comunitaris.

Les empreses de recollida i gestió de residus.

Addició de noves lletres

Esmena 25
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
D’addició a l’article 4 punt 1 d’una nova lletra a bis 

Article 4. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s’aplica als subjectes que es descriuen en aquest apartat i duen a 

terme la seva activitat, de manera exclusiva en el territori de Catalunya amb inde-
pendència del lloc on tingui el domicili social l’entitat. Aquests subjectes són: 

a) Productors, manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris
a) bis Importadors.

Apartat 2

Esmena 27
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
De supressió a l’article 4 apartat 2

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

Addició de noves lletres 

Esmena 28
GP de Ciutadans (6)
D’addició d’una nova lletra h al punt 2 de l’article 4

4.2.h) Aquells productes que no compleixen les normes de comercialització.
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Antic article 5 (text original de la proposició de llei)
Suprimit (text del dictamen)

Esmena 31
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
De supressió i addició a 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 dificultin la generació d’excedents 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.
c) bis Facilitar la informació requerida sobre els excedents que produeixin.
d) Rebre suport tècnic i d’assessorament de les administracions públiques, en-

titats i empreses del sector alimentari respecte l’acció de reducció dels excedents 
d’aprofitament d’aliments

Antic article 6 (text original de la proposició de llei)
Nou article 5 (text del dictamen)

Esmena 34
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
De supressió i addició a l’article 6

Article 6. Deures dels productors i fabricants
1. Són deures dels productors i els fabricants d’aliments primaris: 
a) Desenvolupar iniciatives de reducció de residus, en especial dels orgànics, en 

la indústria alimentària.
a) bis Minimitzar la generació d’excedents 
b) Adoptar mesures per reduir el malbaratament alimentari, inclòs aquest con-

cepte en les estratègies de responsabilitat social corporativa.
b) bis Mantenir una oferta al mercat de productes «imperfectes» 
1. bis I dels fabricants d’aliments: 
a) Subministrar una informació detallada dels residus orgànics generats que si-

gui contrastada amb una recollida individualitzada.
b) Desenvolupar iniciatives de reducció de residus, en especial dels orgànics, en 

la indústria alimentària.
c) Seguint el principi de pagament per generació, fer una política de taxes per 

cada sector que tingui un tram subvencionat per aquells que es mantinguin en els per-
centatges inevitables i penalitzi els percentatges de residus superiors als inevitables.

d) Oferir reinvertir les taxes de penalització en implementar amb noves practi-
ques i que minimitzi la generació d’excedents.

1. ter c) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimen-
tari en els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

Antic article 7 (text original de la proposició de llei)
Nou article 5 (text del dictamen)

Esmena 42
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
De supressió i addició a l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
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a) Capacitar els seus treballadors i treballadores perquè actuïn de manera activa 
en la reducció del malbaratament alimentari en els processos productius.

a) bis Prohibició d’utilitzar clàusules abusives que generen excedent alimentari 
en les relacions amb els productors: penalitzacions per no compliment d’entregues 
que porten a sobre produir per prudència comercial. Impedir les practiques en que 
el client pot valorar la qualitat del producte i rebutjar o total o parcialment sense 
mecanisme d’arbitratge als que es puguin acollir els proveïdors. Mecanisme que tre-
ballin d’ofici sense dependre del seu reclam per part dels productors ja que no sem-
pre està en condicions de fer-ho.

b) Reduir als supermercats la generació de residus alimentaris amb la data de 
consum preferent superada, així com de residus alimentaris procedents de producte 
fresc.

b) bis Fomentant, donant suport e incentivant fiscalment les línies de venda de 
productes imperfectes preferentment ecològics.

b) ter Fomentant, donant suport e incentivant fiscalment les línies de venda a 
baix preu de productes d’últim moment.

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.

c) bis Mantenir sempre la possibilitat de comprar a l’engròs aquells productes 
que tradicionalment s’han comercialitzat d’aquesta manera

c) ter Penalitzar amb un sobrecost aquests productes es presentin amb embol-
calls innecessaris i que obliguen a comprar quantitats determinades, explicitant el 
cost addicional pel consumidor que te l’embolcall innecessari, com s’ha fet amb la 
bosses de plàstic 

c) quarter Informació petjada de carboni dels productes, especialment d’aquells 
que venen de lluny o han necessitat de llargues cadenes de fred

c) quinquies Promoure el consum de productes de temporada, proximitat i ecolò-
gics, ja que per si mateixos impliquen menys malbaratament de recursos i nutrients

c) sexies Prohibir la publicitat alimentaria dirigida a la infància
c) septies Prohibir les ofertes que afavoreixin un sobreconsum innecessari, tipus 

2x1, rebaixes en la segona unitat, etc.
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.

i) 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.

j) Incrementar la venda a granel dels productes.
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Lletra i

Esmena 49
GP de Ciutadans (10)
De modificació i supressió de la lletra i de l’article 7

7.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.

Antic article 8 (text original de la proposició de llei)
Nou article 6 (text del dictamen)

Esmena 54
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
D’addició a l’article 8 

Article 8. Deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració: 
Són deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració incloent la res-

tauració col·lectiva: 
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 emplata-

des i del que no pot ser reutilitzat en cuina per evitar que sigui malbaratat. Les em-
preses de col·lectivitats treballaran amb els gramatges oficials del Departament de 
Salut per reduir el malbaratament dels plats. A les futures licitacions caldrà definir 
aquests gramatges.

c) Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.
d) Facilitar al consumidor poder endur-se a casa la beguda i els aliments empla-

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

e) Els envasos destinats al trasllat dels aliments emplatats no consumits haurà 
de ser apte pel transport d’aliments, reutilitzable i/o biodegradable. El consumidor 
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.

i) Afavorir la compra de productes ecològics, de temporada i proximitat i que tin-
guin dificultats de comercialització tradicional: lletjos, irregulars, amb calibres no 
adequats... Subvencionar la utilització d’aquests productes en la restauració col·lec-
tiva per compensar les seves majors dificultats a l’hora de ser cuinats. Afavorir els 
circuits curts per garantir la comercialització dels mateixos.
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Antic article 10 (text original de la proposició de llei)
Article 10 (text del dictamen)

Esmena 66
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (10)
De supressió i addició de l’article 10 apartat c

c. b) Rebre informació de la petjada ecològica dels aliments al seu abast en el 
bon maneig i aprofitament dels aliments en totes les etapes de la cadena alimentària.

c) bis No rebre publicitat que indueixi al sobre-consum, especialment aquella 
dirigida a la infància.

Lletra d

Esmena 68
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (11)
D’adició a l’article 10 apartat d

d. Endur-se a casa les begudes i els aliments emplatats, en envasos que no siguin 
d’un sol ús o biodegradables, que no hagi consumit en un establiment de restauració, 
per evitar que es malbaratin.

Addició de noves lletres

Esmena 70
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (12)
D’addició a l’article 10 un nou apartat e

e) Rebre informació dels indicadors relatius de cada establiment sobre els resi-
dus que generen.

Esmena 71
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (13)
D’addició a l’article 10 un nou apartat f

f) Accedir a línies de «productes lletjos» bonificades i a línies d’aliments «últim 
moment».

Esmena 72
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (14)
D’addició a l’article 10 un nou apartat g

g) Endur-se a casa els aliments excedentaris dels menjadors escolars aplicant la 
filosofia de la carmanyola solidaria.

Antic article 11 (text original de la proposició de llei)
Suprimit (text del dictamen)

Lletra b

Esmena 74
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (15)
D’addició de l’article 11 apartat b

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, la seva petja-
da de carboni, el seu grau de proximitat.
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Lletra c

Esmena 75
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (16)
D’addició de l’article 11 apartat c

c) Valorar els comerços, hipermercats i supermercats que tinguin implantades 
bones pràctiques pel que fa al tractament i manipulació dels aliments i l’estalvi d’em-
bolcalls innecessaris i que prioritzin la venda a l’engròs evitant la venda de quan-
titats prefixades i envasades en els aliments que tradicionalment s’han comprat a 
l’engròs.

Antic article 12 (text original de la proposició de llei)
Nous articles 8 i 9 (text del dictamen)

Esmena 76
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (17)
De supressió de l’article 12 

Article 12. Drets i deures de les entitats d’acció social
1. Són drets de les entitats d’acció social 
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. Així mateix, aques-
tes entitats tenen dret a rebre assessorament i informació de les administracions 
públiques, organitzacions del tercer sector social, o empreses privades del sector 
alimentari, i allà on radiqui la seva seu.

b) Rebre suport del sector públic i privat per dotar-se d’infraestructures que faci-
litin i millorin la conservació i processament dels aliments rebuts.

2. Les entitats d’acció social tenen els següents deures: 
a. Garantir la bona conservació dels aliments.
b. No utilitzar els excedents alimentaris per a la seva venda o revenda, amb l’ex-

cepció d’allò contingut en la Disposició addicional Setena.
c. Distribuir els aliments segons el què estableix la normativa vigent.
d. Rebutjar els excedents alimentaris que no compleixin amb la normativa de 

seguretat alimentària.
e. Disposar dels elements i infraestructures necessàries per poder conservar, ma-

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

f. Formar els seus associats envers estratègies per a la reducció del malbarata-
ment alimentari, així com a les persones a les quals es distribueixen els aliments.

g. Fomentar la contractació de recursos humans professionalitzats i la participa-
ció dels beneficiaris de les donacions en programes de reducció del malbaratament.

3. Les organitzacions reconegudes com a organitzacions sense ànim de lucre 
d’acció social que porten, sense ànim de lucre, la distribució gratuïta d’aliments, 
s’equiparen als usuaris finals, pel que fa al bon estat de conservació, transport, em-
magatzematge i ús dels aliments.

Apartat 1
Addició de noves lletres

Esmena 81
GP de Ciutadans (12)
D’addició d’una nova lletra c al punt 1 de l’article 12

12.1.c) Rebre suport econòmic per part de les administracions públiques per a 
la compra d’aliments bàsics que fomenten el dret a una alimentació saludable i ge-
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neren ocupació amb els criteris de qualitat de producte i impacte social per sobre 
del preu.

Apartat 2
Addició de noves lletres

Esmena 87
GP de Ciutadans (14)
D’addició d’una nova lletra h al punt 2 de l’article 12

12.2.h) En cas d’haver de comprar aliments, prioritzar la compra d’aliments sa-
ludables i que generin impacte social valorant-ne la qualitat i l’impacte per sobre 
del preu.

Antic article 13 (text original de la proposició de llei)
Nou article 11 (text del dictamen)

Lletra e

Esmena 92
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (18)
De supressió i addició de l’article 13 apartat e

Article 13. Priorització de les accions 
e) La valorització material a través de l’obtenció de compost de qualitat Utilitzar 

els excedents alimentaris inevitables per a fer compost per l’agricultura i aquells 
que per les seves característiques no ho facin recomanable o per el reaprofitament 
energètic, especialment per a la metanització. Utilització de criteris de pagament per 
generació per primar les bones practiques pel que fa a la quantitat i la selecció que 
permeti el compostatge penalitzant els residus mal seleccionats o superiors a allò 
que es consideri inevitable segons les bones pràctiques del sector.

Antic article 14 (text original de la proposició de llei)
Nou article 12 (text del dictamen)

Apartat 1

Esmena 95
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (21)
De modificació i supressió de l’article 14 apartat 1.

1. El Govern ha d’elaborar el Pla català nacional de lluita contra el malbarata-
ment alimentari de reducció del malbaratament alimentari amb una periodicitat 
màxima de quatre anys.

Apartat 2

Esmena 96
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (22)
De modificació i supressió de l’article 14 apartat 2.

2. El Govern ha de dur a terme la planificació general de les activitats de l’acció 
contra el malbaratament alimentari, el qual ha de determinar els eixos, les línies 
estratègiques, els objectius i les mesures a favor de l’aprofitament alimentari que 
calguin.
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Apartat 6 

Esmena 98
GP de Ciutadans (15)
De modificació i addició del punt 6 de l’article 14

14.6. Tots els agents de la cadena alimentària indicats a l’article 4 d’aquesta llei, 
a excepció dels consumidors, els agricultors i els ramaders, estaran obligats a faci-
litar a l’administració les dades quantitatives i qualitatives establertes al Pla. Aques-
tes dades seran publicades anualment pel Govern de Catalunya.

Apartat 7

Esmena 99
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (23)
De supressió de l’article 14 apartat 7.

7. Al final de la vigència de cada any, el Govern haurà de realitzar una anàlisis 
avaluatiu sobre la implantació de les polítiques i les línies estratègiques definides en 
el Pla informant del mateix al Consell Català de l’Alimentació, per tal d’aplicar els 
índexs correctors, si s’escau.

Títol de l’article 

Esmena 100
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (20)
De modificació i supressió de l’article 14 

Article 14. Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari nacional de 
reducció del malbaratament alimentari.

Antic article 15 (text original de la proposició de llei)
Suprimit (text del dictamen)

Esmena 102
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (25)
De modificació i supressió de l’article 15

Article 15. Contingut del Pla català de lluita contra el malbaratament nacional de 
reducció del malbaratament alimentari

El Pla català de lluita contra el malbaratament nacional de reducció del malba-
ratament alimentari ha d’incloure, com a mínim, les mesures següents, amb el pres-
supost assignat, els terminis de compliment i els paràmetres avaluables: 

a) bis Mesures d’informació estadística dels residus alimentaris generats, amb 
personalització en els casos d’agents significatius de la cadena alimentaria.

a) ter Mesures d’estudi dels sectors productius significatius i de com reduir el 
malbaratament alimentari.

Lletra c

Esmena 103
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (26)
De modificació i addició a l’article 15 apartat c

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 sobre el malbaratament alimentari i de suport a les mesures de control 
i foment de la reducció dels excedents.
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Lletra d

Esmena 104
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (27)
De supressió de l’article 15 apartat d

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.

Antic article 16 (text original de la proposició de llei)
Nou article 13 (text del dictamen)

Esmena 108
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (28)
De supressió i addició de l’article 16 

Article 16. Mesures de foment 
Per tal de fomentar l’aprofitament alimentari la reducció del malbaratament i 

conscienciar dels seus efectes, que implica el malbaratament d’aliments, el Govern 
de la Generalitat haurà de dur a terme les següents accions de foment: 

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) 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: el departament competent en aquesta matè-
ria haurà d’incentivar, fomentar i promoure amb recursos econòmics la tasca univer-
sitària 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 
processos de producció, distribució, comercialització i consum que poden evitar el 
malbaratament dels aliments.

Lletra d

Esmena 109
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (29)
De supressió de l’article 16 apartat d

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.

Lletra e

Esmena 110
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (30)
De supressió i addició de l’article 16 apartat e

e) Campanyes de conscienciació: l’Administració de la Generalitat, juntament 
amb la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durà a ter-
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me campanyes de sensibilització dirigides als consumidors per tal de recuperar el 
valor del menjar i concebre les restes alimentàries com un recurs per significar el 
cost ecològic que té el malbaratament dels aliments i la necessitat d’afavorir un con-
sum responsable que el minimitzi.

Lletra f

Esmena 111
GP Socialistes i Units per Avançar (36)
D’addició a la lletra f de l’article 16

Article 16. Mesures de foment 
Per tal de fomentar l’aprofitament alimentari i conscienciar dels efectes, que im-

plica el malbaratament d’aliments, el Govern de la Generalitat haurà de dur a terme 
les següents accions de foment: 

[...]
f) Foment de l’emprenedoria social i de projectes socials de caràcter inclusiu per 

tal de fomentar organitzacions sostenibles i innovadores en aquesta matèria.

Esmena 112
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (31)
De supressió de l’article 16 apartat f

f) Foment de l’emprenedoria social per tal de fomentar organitzacions sosteni-
bles i innovadores en aquesta matèria.

Antic títol de la secció II (text original de la proposició de llei)
Suprimit (text del dictamen)

Esmena 113
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (24)
De modificació i supressió al títol de la secció II 

Secció II. Mesures de suport i foment per lluitar contra el malbaratament alimen-
tari reducció del malbaratament alimentari.

Antic títol del capítol III (text original de la proposició de llei)
Títol del capítol III (text del dictamen)

Esmena 119
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (19)
De modificació i supressió al Títol del Capítol III 

Capítol III. Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari nacional de 
reducció del malbaratament alimentari.

Antiga disposició addicional segona (text original de la proposició de llei)
Contingut suprimit (text del dictamen)

Esmena 148
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (33)
De supressió i addició a 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: 
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«e) Elaborar programes específics per la reutilització per reduir la generació de 
residus orgànics provinents del malbaratament alimentari d’aliments malbaratats en 
els diferents esglaons de la cadena alimentaria.»

Antiga disposició addicional setena (text original de la proposició de llei)
Nova disposició final quarta (text del dictamen)

Esmena 156
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (35)
De modificació i supressió de la Disposició addicional Setena 

Setena. Regulació de l’espigolament
En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha de regular 

l’espigolament com a activitat complementària i sense ànim de lucre, a per la reduc-
ció del l’excedent malbaratament alimentari, 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.

Lletra g

Esmena 161
GP de Ciutadans (22)
De supressió i addició de la lletra g de la Disposició addicional setena

g) Habilitar autoritzacions especials per reintroduir en el circuit comercial As-
segurar que els aliments espigolats mitjançant projectes d’iniciativa social que ge-
nerin ocupació entre els col·lectius més desafavorits disposin de totes les garanties 
laborals.
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Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material 
curricular
202-00005/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 18 de febrer de 2020, ha no-
menat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei de gratuïtat 
dels llibres de text i el material curricular (tram. 202-00005/12) i les esmenes pre-
sentades, d’acord amb l’article 120.1 i concordants del Reglament del Parlament. La 
Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Sonia Sierra Infante

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Xavier Quinquillà Durich

Grup Parlamentari Republicà
Mònica Palacín París

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Esther Niubó Cidoncha

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Marc Parés Franzi

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Carles Riera Albert

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Daniel Serrano Coronado

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2020
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la 

Comissió, Josep M. Jové i Lladó



BOPC 553
26 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 39 

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE TERRITORI

Al president del Parlament
La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 19 de febrer de 2020, ha 

estudiat el text de la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals (tram. 
202-00023/12), l’informe de la ponència i les esmenes presentades pels grups par-
lamentaris.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del Par-
lament, ha acordat d’establir el dictamen següent: 

Proposició de llei de protecció, conservació i posada en valor de les 
oliveres i els oliverars monumentals (tram. 202-00023/12)

Preàmbul

I
L’olivera, arbre mil·lenari de la saviesa i de la pau, és font de riquesa i aliment des 

de fa mil·lennis. La història de l’olivera té les arrels en el mateix origen de l’agricul-
tura, en les primeres civilitzacions de la Mediterrània.

Tots els pobles que han ocupat la Mediterrània han contribuït a desenvolupar un 
model d’agricultura que es caracteritza per la seva adaptació al territori i al seu cli-
ma, i que hom reconeix com l’agricultura mediterrània. Aquesta agricultura té un 
dels seus exponents en el conreu de l’olivera per a la producció d’oli, que és i ha estat 
un producte d’ús habitual en la dieta d’aquestes zones i una mercaderia principal en 
els intercanvis comercials de totes les èpoques.

A Catalunya, l’ús de l’oli ha format part de la cultura del país des de temps im-
memorials. No s’hi concep cap taula ni cap cuina sense un oli generós. A més, per 
llurs característiques ambientals i històriques, les plantacions d’oliveres han format 
part dels conreus i del paisatge dels pobles catalans.

Tots aquests fets han facilitat que en el medi natural, agrícola però també urbà hi 
hagi oliveres i oliverars monumentals. Aquesta riquesa paisatgística constitueix un 
patrimoni ambiental, agrari, cultural, social, històric i econòmic que és també patri-
moni de Catalunya. Per tant, llur protecció i conservació té un interès públic evident.

Les oliveres monumentals que responen a aquestes característiques són deutores 
de l’esforç humà en llur cura i manteniment. Són monuments vius en desenvolupa-
ment i producció.

Molts d’aquests espais estan avui en perill per diverses causes. Dissortadament, 
en les darreres dècades els paisatges i els espais agraris catalans han patit processos 
de degradació i de banalització, tal com reconeix la Llei 8/2005, del 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Per tal d’aturar i evitar la degradació i desaparició d’aquest patrimoni, s’han d’es-
tablir mecanismes i instruments de planificació que assegurin la gestió adequada de 
les oliveres monumentals i llur permanència en el lloc que les ha vistes arrelar-se, i 
se n’ha de prohibir explícitament l’extracció i la comercialització.

El 2010 la Generalitat va aprovar el Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre. 
En el capítol 13 («Paisatges d’atenció especial») hi ha un apartat dedicat al «Paisat-
ge d’atenció especial de les oliveres», en què es parla d’algunes oliveres singulars i 
monumentals. En concret, la primera de les accions que es proposa (acció 1.1.1) és 
impulsar ajudes fiscals i subvencions de l’Administració als propietaris i pagesos 
que amb llur activitat agrícola asseguren la pervivència del paisatge de l’olivera.

Aquesta llei no pretén regular de manera omnicomprensiva tots els elements que 
influeixen en la producció i la transformació del paisatge. Les legislacions sectorials 
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han de regular l’impacte paisatgístic de les actuacions urbanístiques i de les produc-
tives. L’objecte d’aquesta llei es la protecció en llur medi actual de les oliveres i els 
oliverars monumentals.

Les oliveres monumentals són propietat tant de propietaris privats com de pro-
pietaris públics i la llei els ha de reconèixer el paper que han tingut en llur preserva-
ció, però també el que han de tenir en llur gestió futura.

II
Aquesta llei s’estructura en vint-i-quatre articles, agrupats en cinc capítols, dues 

disposicions addicionals i tres disposicions finals.
El capítol I estableix l’objecte de la llei i les definicions. El capítol II crea la Co-

missió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars monumentals. Tam-
bé estableix l’elaboració del Catàleg de les oliveres i els oliverars monumentals i el 
sistema de protecció d’aquests, que depèn dels departaments de la Generalitat com-
petents en aquesta matèria.

El capítol III regula les accions de promoció i difusió de les oliveres i els olive-
rars monumentals.

El capítol IV regula les prohibicions, les exempcions i el règim sancionador que 
comporta l’incompliment de les obligacions que estableix aquesta llei. Així mateix, 
regula les actuacions de millorament de la terra i el cos competent per a exercir les 
funcions de control i vigilància.

Finalment, el capítol V regula el finançament per a garantir la protecció de les 
oliveres i els oliverars monumentals.

Les disposicions addicionals fan referència a l’establiment de reduccions en l’im-
post de successions i donacions, i al barem d’ajuts per al finançament de la protecció 
i gestió de les oliveres monumentals. D’altra banda, les disposicions finals establei-
xen el desplegament reglamentari, l’habilitació pressupostària i l’entrada en vigor.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte: 
a) Regular i protegir les oliveres i els oliverars identificats com a monumentals 

per llurs condicions històriques i culturals, com a elements del paisatge i per llur 
contribució hidrogeològica al manteniment del territori.

b) Regular i protegir el conreu i el paisatge de l’olivera, els elements arquitectò-
nics genuïns vinculats a la història del conreu, la cultura i el paisatge del qual forma 
part, que, juntament amb el patrimoni rural de pedra seca, està considerat paisatge 
d’atenció especial.

c) Establir polítiques i mecanismes de conservació i protecció del paisatge i de 
l’activitat agrícola.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta llei s’aplica a les oliveres i els oliverars que compleixen les condicions i 

els requisits que estableix aquesta mateixa llei, independentment de la naturalesa i 
la propietat del sòl on són plantats.

Article 3. Definició d’olivera monumental
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
a) Olivera monumental: olivera que té un perímetre de tronc igual o superior a 

350 centímetres mesurat a una altura de 130 centímetres del sòl, o que té una edat 
igual o superior a 350 anys. En el cas d’oliveres amb un tronc fragmentat, el períme-
tre és el total obtingut reconstruint la forma teòrica del tronc sencer.

b) Oliverar monumental: recinte agrícola d’oliveres que té una densitat mínima 
de 20 oliveres monumentals per hectàrea.
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Capítol II. Protecció de les oliveres i els oliverars monumentals

Article 4. Protecció genèrica i catalogació de les oliveres i els oliverars 
monumentals
1. Es declaren protegits genèricament, sense necessitat de resolució singularitza-

da, les oliveres i els oliverars que s’ajusten a les definicions de l’article 3.
2. Els propietaris poden demanar voluntàriament la catalogació de llurs oliveres 

com a monumentals a partir de 150 centímetres de perímetre, mesurat a una altura 
de 130 centímetres del sòl.

3. En els oliverars monumentals i en les finques on hi ha oliveres monumentals 
protegides, s’han de protegir el conjunt d’oliveres i tots els elements patrimonials 
lligats a l’activitat agrària tradicional i que donen singularitat als oliverars.

Article 5. Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els 
Oliverars Monumentals
1. Es crea la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars 

Monumentals, que depèn dels departaments competents, la composició i el funcio-
nament de la qual s’ha de regular per reglament.

2. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monu-
mentals té les funcions següents: 

a) Fer propostes i suggeriments sobre la metodologia, els paràmetres i els criteris 
d’identificació de les oliveres i els oliverars monumentals.

b) Validar els informes tramesos pels departaments competents.
c) Fer propostes i suggeriments sobre la inclusió de les oliveres i els oliverars 

monumentals en el Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals.
d) Proposar formes integrades de protecció i millorament del patrimoni ambien-

tal relacionat amb les oliveres i els oliverars monumentals, especialment enfront de 
l’amenaça de plagues, els efectes del canvi climàtic i les altres amenaces que afecten 
el conreu de les oliveres.

e) Promoure programes d’intervenció i conservació de cada exemplar protegit i del 
seu entorn, que tinguin en compte l’accés del públic, les mesures d’estabilitat, les cures 
fitosanitàries, les accions de sanejament per al manteniment, les actuacions permeses 
al voltant de l’arbre, els rètols i les indicacions, i el manteniment de recursos genètics.

3. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monu-
mentals ha d’elaborar una guia de bones pràctiques de conreu en què s’especifiquin 
les operacions agrícoles més adequades per al manteniment i la producció de les 
oliveres monumentals, i n’ha de fer difusió.

Article 6. Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals
1. El procediment per a protegir les oliveres i els oliverars monumentals s’ha 

d’iniciar amb l’elaboració del Cens oficial d’oliveres i oliverars monumentals. 
Aquest cens ha de permetre de detectar i identificar sistemàticament cada olivera i 
oliverar monumental.

2. Els departaments competents per raó de la matèria han de regular per regla-
ment el Cens oficial d’oliveres i oliverars monumentals i el catàleg d’oliveres i olive-
rars monumentals que en resulti.

3. El Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals ha de contenir les informacions 
següents: 

a) La localització unívoca.
b) La propietat.
c) La varietat, les dimensions i el nombre d’arbres en cas que es tracti d’oliverars.
d) Les característiques físiques, monumentals, paisatgístiques, agràries, ambien-

tals, històriques i culturals.
e) Les imatges que permetin d’identificar l’aspecte global de l’exemplar.
f) Els elements del patrimoni rural vinculats a l’activitat agrària tradicional.
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g) Informació de les oliveres monumentals i de les altres oliveres no monumen-
tals presents en l’oliverar, i també una descripció de la finca amb un inventari deta-
llat dels elements patrimonials lligats a l’activitat agrària tradicional.

4. Els departaments competents en aquesta matèria, d’acord amb el que estableix 
l’apartat 1, han de declarar l’inici del Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals. 
Les associacions, les organitzacions i els ens locals poden assenyalar l’existència 
d’oliveres monumentals i d’oliveres que s’han de sotmetre a protecció i millorament.

5. Els departaments competents en aquesta matèria, després del registre sistemà-
tic i la notificació de les oliveres monumentals i d’haver escoltat l’opinió de la Co-
missió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals, han 
d’elaborar i actualitzar el Catàleg de les oliveres i els oliverars monumentals i han 
de determinar els recursos financers destinats a protegir-los i millorar-los.

6. El Catàleg de les oliveres i els oliverars monumentals s’ha de publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’ha de comunicar als òrgans interes-
sats. Aquest catàleg ha de contenir les indicacions de localització unívoques neces-
sàries per a identificar les propietats individuals. Els titulars de les oliveres i els oli-
verars monumentals, en el termini de trenta dies a comptar de la data de publicació 
del Catàleg en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, poden interposar un 
recurs contra la inclusió de les oliveres i els oliverars en el Catàleg.

7. Els departaments competents en aquesta matèria, després d’escoltar l’opinió de 
la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals, 
han de decidir sobre les objeccions rebudes i han d’aprovar el Catàleg de les olive-
res i els oliverars monumentals definitiu. Aquest catàleg està subjecte a una nova 
publicació que s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 7. Restriccions paisatgístiques i acords amb els titulars d’oliveres 
i oliverars monumentals
1. Les oliveres i els oliverars monumentals se sotmeten automàticament a restric-

cions paisatgístiques quan s’assimilen com a patrimoni paisatgístic comú i com a tal 
han d’ésser identificats pels instruments de planificació municipal. Per a això, s’han 
de proporcionar les formes adequades de col·laboració interadministrativa.

2. S’ha d’atribuir un únic codi d’identificació a cada olivera monumental, encara 
que formi part d’un oliverar monumental.

3. El Govern de la Generalitat i els governs locals, dins de les competències res-
pectives, per a la protecció i el manteniment de les oliveres i els oliverars monumen-
tals i de llurs entorns, poden recórrer a acords amb llurs titulars.

Capítol III. Accions de promoció i difusió 

Article 8. Promoció dels producte derivats de les oliveres monumentals 
protegides
1. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monu-

mentals ha d’elaborar un pla d’actuació per a decidir les mesures de promoció dels 
productes derivats de les oliveres monumentals protegides. La Comissió també ha 
d’elaborar la informació adreçada a l’aprofitament turístic de les oliveres i els olive-
rars monumentals, en col·laboració amb els ens locals, les altres administracions i 
les entitats privades.

2. Els departaments de la Generalitat competents en aquesta matèria han de pro-
mocionar els productes derivats de les oliveres monumentals protegides fent ús de 
fons propis i aliens. A sol·licitud d’associacions de propietaris i marques certificades 
d’oli d’oliva verge extra d’oliveres monumentals, s’han d’establir acords específics 
per a la participació en fires i esdeveniments i per a la promoció per mitjà de canals 
publicitaris.
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Article 9. Protecció i promoció del paisatge d’oliveres
1. Els departaments competents per raó de la matèria han de promoure la imatge 

del paisatge d’oliveres de Catalunya i, en particular, de les oliveres i els olivars mo-
numentals i de llurs productes, incloent-hi els que tenen fins turístics.

2. Tenint en compte les peculiaritats del paisatge històric, rural, social i ambien-
tal que caracteritzen el patrimoni de les oliveres monumentals, el departament com-
petent en matèria de turisme, juntament amb el departament competent en matèria 
de medi ambient i d’agricultura, consultant prèviament la Comissió Tècnica per a la 
Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals, ha de promoure un projecte 
específic de desenvolupament turístic, que s’ha de posar en marxa en el termini d’un 
any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

3. El Govern, en el context de l’aplicació de la política agrícola comunitària i 
de les successives modificacions i reformes, ha de promoure accions amb el minis-
teri competent en matèria d’Agricultura relatives a la política agrícola i forestal de 
la mateixa Unió Europea i dirigides a dur a terme operacions col·lectives de man-
teniment de la producció d’oliveres i oliverars monumentals de gran valor històric, 
cultural i ambiental, o en risc d’abandonament.

4. Els principals destinataris dels recursos i els ajuts han d’ésser els titulars de 
les oliveres i els oliverars monumentals. S’han d’evitar al màxim els intermediaris.

5. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Mo-
numentals ha de valorar la creació d’un espai de protecció a l’entorn de les olive-
res monumentals si considera que necessiten mesures de protecció específica. Amb 
aquesta finalitat, la Comissió pot crear espais de protecció amb restriccions pel que 
fa als canvis de conreu, que s’han d’equiparar a un oliverar monumental pel que fa 
als ajuts o subvencions.

Article 10. Coneixement de les oliveres monumentals i del llegat oliverer
1. El Govern, per mitjà del departament competent en matèria d’educació, medi 

ambient i agricultura, sens perjudici de la col·laboració d’altres departaments, ha de 
promoure el coneixement de les oliveres i els oliverars protegits, la conscienciació 
de la necessitat de conservar-los i la inclusió de l’arbrat monumental en circuits i 
currículums ecoeducatius.

2. El departament competent en matèria de cultura ha de vetllar pel llegat oli-
verer per mitjà de la creació d’un arxiu documental, bibliogràfic i audiovisual que 
guardi per a les generacions futures el coneixement d’aquest patrimoni i de la seva 
relació amb Catalunya.

Capítol IV. Prohibició d’actuacions contra les oliveres i els oliverars 
monumentals i règim sancionador

Article 11. Prohibició d’actuacions contra les oliveres i els oliverars 
monumentals
1. No es poden dur a terme activitats que directament o indirectament puguin de-

teriorar, malmetre o afectar de qualsevol manera l’estat de les oliveres i els oliverars 
monumentals inclosos en el Catàleg de les oliveres i els oliverars monumentals.

2. A més de la prohibició que estableix l’apartat 1, es prohibeixen les actuacions 
següents: 

a) Instal·lar cartells o plafons publicitaris o altres estructures o elements que dis-
torsionin l’estètica, llevat de cartells amb finalitat didàctica o divulgativa lligada 
amb la conservació i promoció de les oliveres monumentals, que han d’ésser de mida 
reduïda per a minimitzar l’impacte visual.

b) Modificar significativament el paisatge agrari dels oliverars monumentals o 
malmetre elements patrimonials relacionats amb l’activitat agrària tradicional sense 
l’autorització de la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Olive-
rars Monumentals.
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c) Impedir l’accés als tècnics i el personal de l’Administració degudament acre-
ditats, als agents mediambientals i als membres de cossos de seguretat amb funcions 
de vigilància mediambiental.

Article 12. Exempcions
1. Per les oliveres i els oliverars monumentals inclosos en el Catàleg de les olive-

res i els oliverars monumentals, es poden concedir exempcions al compliment de les 
prohibicions que estableix l’article 11 només per motius d’interès general.

2. Es poden concedir exempcions al compliment de les prohibicions que esta-
bleix l’article 11 als titulars que justifiquin una situació especial només després d’ob-
tenir el dictamen vinculant de la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres 
i els Oliverars Monumentals, que ha d’avaluar les condicions que poden permetre 
l’eliminació de les oliveres monumentals, els propòsits d’aquesta eliminació, l’ab-
sència documentada de solucions alternatives i l’existència d’un projecte específic 
de replantació.

3. Les autoritzacions expedides d’acord amb aquest article són vàlides durant 
dos anys.

Article 13. Reposició d’oliveres monumentals
L’operació de replantació d’oliveres monumentals a què fa referència l’article 12 

és responsabilitat exclusiva de l’empresa constructora, que s’ha de sotmetre al con-
trol i la supervisió dels tècnics de la Generalitat. S’han de replantar tan a prop com 
sigui possible de la zona d’on s’han arrencat. L’empresa constructora ha de garantir 
les cures necessàries per a llur supervivència.

Article 14. Treballs de millorament de l’explotació
1. Amb la finalitat que les finques on hi ha les oliveres i els oliverars monumen-

tals es mantinguin en producció i que llurs titulars o propietaris puguin obtenir ren-
des per llur treball, s’autoritzen totes les actuacions de conservació i aprofitament 
habituals dels oliverars, tant a la finca com a les oliveres. Aquestes actuacions inclo-
uen les podes lleus i de fructificació, els tractaments fitosanitaris i la collita de les 
olives, i també les actuacions necessàries per a la producció de conreus associats, 
sempre que no posin en perill la supervivència de les oliveres protegides.

2. Si es vol fer una transformació en una finca amb oliveres monumentals per a 
fer-hi una nova plantació d’oliveres, amb el dictamen previ favorable de la Comissió 
Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals, s’ha d’au-
toritzar el reagrupament en la mateixa finca de les oliveres monumentals, que han 
de continuar tenint actuacions de conservació específiques i, si cal, diferents de la 
resta de la finca.

3. El reagrupament s’ha d’efectuar amb oliveres de varietats locals o de varietats 
establertes per la normativa de producció de la corresponent denominació d’origen 
protegida.

4. Es poden permetre, a les finques amb oliveres monumentals, l’execució de pe-
tites obres o actuacions de millorament al servei de l’activitat agrícola, sempre que 
aquestes no perjudiquin l’estat de conservació de les oliveres monumentals.

Article 15. Transmissió d’oliveres monumentals
1. Es prohibeixen l’extracció, el transplantament i la tinença d’exemplars arren-

cats d’oliveres monumentals, el comerç i les transaccions amb les oliveres o els oli-
verars monumentals. Se n’exclou la venda o transacció lligada a la transferència de 
la propietat del terreny, sempre que exemplars d’oliveres monumentals romanguin 
al mateix lloc.

2. Les oliveres monumentals que es van arrencar i es van trasplantar fora de llur 
espai originari no es poden moure del jardí o espai al qual han estat trasplantades per 
a no causar-los més danys, i no s’han d’incloure en el Catàleg d’oliveres i oliverars 
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monumentals, llevat dels exemplars que la Comissió Tècnica per a la Protecció de les 
Oliveres i els Oliverars Monumentals consideri adient d’incorporar.

3. Les empreses propietàries dels exemplars d’oliveres monumentals que són en 
vivers o centres de jardineria en espera d’ésser venuts i replantats han de fer, en el 
termini de trenta dies a comptar de l’aprovació d’aquesta llei, una declaració respon-
sable del nombre d’oliveres monumentals que tenen a les instal·lacions. Si no ho fan, 
se’ls han d’aplicar, amb la inspecció prèvia del Cos d’Agents Rurals les sancions ti-
pificades com a molt greus per aquesta llei. En el termini de dos anys el Govern pot 
exercir el dret de tempteig i retracte sobre aquests exemplars.

4. Les oliveres monumentals que són propietat de vivers o centres de jardineria 
i que romanen a les finques d’origen no es poden extreure en cap cas. El Govern ha 
d’exercir el dret de tempteig i retracte sobre aquestes oliveres i ha d’establir compen-
sacions per als vivers i centres de jardineria que les hagin adquirides, equivalents al 
preu que n’hagin pagat. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els 
Oliverars Monumentals ha de decidir sobre llur ubicació.

Article 16. Funcions de control i vigilància
Les funcions de control i vigilància del compliment d’aquesta llei estan delega-

des al Cos d’Agents Rurals de la Generalitat. Les policies autonòmica i municipal i 
els altres cossos policials de manera coordinada també poden dur a terme activitats 
de control.

Article 17. Denúncies 
1. Les autoritats, els agents de l’autoritat i els agents auxiliars han de comunicar 

al departament competent en matèria de medi ambient i als ajuntaments totes les 
actuacions, accions o omissions que coneguin i que puguin constituir una infracció 
d’aquesta llei.

2. La vulneració per acció o omissió voluntària de les prescripcions d’aquesta 
llei té la consideració d’infracció administrativa i motiva, amb la instrucció prèvia 
de l’expedient administratiu pertinent, la imposició de sancions als responsables, tot 
això amb independència de les responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre en 
què incorrin els infractors.

3. Si s’aprecia un fet que pot constituir un delicte o una falta, s’ha de comunicar 
a l’òrgan judicial competent i, mentre l’autoritat judicial conegui el cas, s’ha de sus-
pendre el procediment administratiu sancionador.

Article 18. Classificació d’infraccions 
1. Són infraccions administratives molt greus: 
a) Deteriorar o arrancar les oliveres o els oliverars protegits o causar la mort a les 

oliveres protegides, i també modificar físicament o químicament l’entorn de manera 
que es provoquin danys als exemplars d’oliveres.

b) Arrancar o trasplantar les oliveres o els oliverars protegits, i també tenir exem-
plars arrancats i comerciar o fer transaccions amb aquests.

2. Són infraccions administratives greus: 
a) Instal·lar plataformes, objectes o cartells que puguin danyar significativament 

les soques, les branques o les arrels de les oliveres i els oliverars monumentals.
b) Instal·lar cartells o plafons publicitaris o altres estructures o elements que dis-

torsionin l’estètica de l’oliverar, llevat dels cartells amb finalitat didàctica o divul-
gativa lligada amb la conservació i promoció de les oliveres monumentals, que han 
d’ésser de mida reduïda.

c) Modificar significativament el paisatge agrari dels oliverars monumentals o 
malmetre elements patrimonials relacionats amb l’activitat agrària tradicional sense 
l’autorització de la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Olive-
rars Monumentals.

Fascicle segon
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d) No permetre l’accés als tècnics i el personal de l’Administració degudament 
acreditats, als agents mediambientals i als membres de cossos de seguretat amb fun-
cions de vigilància mediambiental.

3. Són infraccions administratives lleus: 
a) Incomplir un precepte d’aquesta llei altre que els preceptes a què fan referèn-

cia els apartats 1 i 2.
b) Incomplir els preceptes dels reglaments que despleguin aquesta llei.
4. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monu-

mentals ha d’autoritzar excepcionalment les actuacions que, per imperatiu legal rela-
tiu a la reglamentació de sanitat vegetal, s’hagin de fer sobre les oliveres monumen-
tals protegides i que comportin cometre alguna infracció tipificada per aquest article.

Article 19. Prescripció de les infraccions 
1. Les infraccions lleus tipificades per aquesta llei prescriuen al cap d’un any, les 

greus al cap de dos anys i les molt greus al cap de tres anys.
2. El termini de prescripció de les infraccions es compta a partir del dia en què 

l’òrgan competent en té coneixement.
3. La iniciació amb coneixement de l’interessat del procediment sancionador in-

terromp el còmput del termini de prescripció.

Article 20. Sancions aplicables 
Per la comissió de les infraccions tipificades per aquesta llei s’han d’aplicar les 

sancions següents: 
a) Multa de fins a 6.000 euros per infraccions lleus.
b) Multa de 6.001 a 24.000 euros per infraccions greus.
c) Multa de 24.001 a 48.000 euros per infraccions molt greus.

Article 21. Gradació de les sancions 
Per a la gradació de les sancions s’han de tenir en compte les circumstàncies se-

güents: 
a) La intencionalitat.
b) El dany efectivament causat a les oliveres i als oliverars monumentals protegits.
c) La reincidència, entesa com la comissió en el termini d’un any de més d’una in-

fracció de les tipificades per aquesta llei quan així s’hagi declarat per resolució ferma.
d) La situació de risc creada per a la supervivència de les oliveres i els oliverars 

monumentals protegits.
e) L’ànim de lucre i l’import del benefici esperat o obtingut.
f) L’exercici d’un càrrec o una funció que obliguen a fer complir els preceptes 

d’aquesta llei.
g) La col·laboració en l’aclariment dels fets i en la restitució del bé protegit.

Article 22. Indemnitzacions
L’infractor, amb independència de les sancions imposades, ha de pagar una in-

demnització pels danys i perjudicis que hagi causat a les oliveres o els oliverars amb 
motiu de la infracció d’aquesta llei o dels reglaments que la despleguen, i ha de tor-
nar la situació alterada a l’estat originari. Totes aquestes obligacions de l’infractor 
s’entenen sens perjudici de l’obligació, si escau, d’indemnitzar el titular de les olive-
res i els oliverars danyats.

Article 23. Multes reiterades 
Amb independència de les multes que corresponguin en concepte de sanció, si 

l’infractor no adopta voluntàriament les mesures correctores en el termini fixat pel 
requeriment, l’òrgan competent pot acordar la imposició de multes reiterades per 
períodes no inferiors a un mes ni superiors a dos mesos. L’import d’aquestes multes 
no pot excedir en cada cas el 20% de l’import de la multa principal.



BOPC 553
26 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 47 

Capítol V. Finançament de la protecció i la gestió de les oliveres i els 
oliverars monumentals

Article 24. Finançament de la protecció i la gestió de les oliveres i els 
oliverars monumentals 
1. Els pressupostos de la Generalitat han de destinar anualment una partida pres-

supostària suficient per a la protecció, la conservació, la posada en valor, la gestió, la 
producció i la promoció de les oliveres i els oliverars monumentals que estiguin en 
producció, les empreses que elaboren el certificat d’aquestes oliveres i llurs associa-
cions, i els ens locals de Catalunya que treballin amb la mateixa finalitat.

2. Els titulars d’explotacions agrícoles interessats en les oliveres i els oliverars 
monumentals i llurs associacions tenen prioritat en el finançament de la Generalitat 
de Catalunya i, si escau, de l’Estat i de la Unió Europea en els plans i programes 
que fomenten una producció sostenible, una millora de la qualitat del producte i el 
manteniment del paisatge rural.

Disposicions addicionals 

Primera. Reduccions en l’impost de successions i donacions
El departament competent en matèria de fiscalitat ha d’estudiar l’establiment 

de reduccions en l’impost de successions i donacions que beneficiïn els propietaris 
d’oliveres monumentals.

Segona. Barems dels ajuts per a la protecció i la gestió de les oliveres i 
els oliverars monumentals
El reglament que desplegui aquesta llei ha d’establir amb criteris tècnics els ba-

rems dels ajuts a què fa referència l’article 24. Aquest reglament ha d’ésser redactat 
per tècnics designats per la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els 
Oliverars Monumentals o pel departament de la Generalitat que es cregui oportú.

Disposicions finals 

Primera. Desplegament reglamentari
El Govern ha d’aprovar les disposicions necessàries per a desplegar i aplicar 

aquesta llei.

Segona. Habilitació pressupostària
Els preceptes que comportin despeses amb càrrec als pressupostos de la Gene-

ralitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos 
corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Comis-

sió, Assumpta Escarp Gibert
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ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

ESMENES RESERVADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

(Entre parèntesis el número d’esmena del grup.)

222 (86)

ESMENES RESERVADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ 

PODEM

(Entre parèntesis el número d’esmena del grup.)

8 (2), 16 (3), 19 (5), 25 (7), 29 (8), 40 (10), 52 (13), 109 (20), 132 (21), 149 (22), 
164 (23), 188 (26), 216 (28)

ESMENES RESERVADES PEL SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA 

D’UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT

(Entre parèntesis el número d’esmena del subgrup.)

20 (5), 24 (6), 31 (8), 37 (9), 39 (10), 46 (12), 47 (13), 54 (14), 58 (15), 62 (16), 81 (17),  
103 (20), 110 (22), 130 (23), 139 (24), 166 (28), 170 (29), 190 (31), 196 (32), 198 (33), 
218 (34), 230 (35), 231 (36), 232 (37), 233 (38), 234 (39), 255 (1)
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Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Al president del Parlament
La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 19 de 

febrer de 2020, ha estudiat el text de la Proposició de llei de creació de l’Agència 
de Patrimoni Natural (tram. 202-00036/12), l’informe de la ponència i les esmenes 
presentades pels grups parlamentaris.

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

Proposició de llei de creació de l’Agència de la Natura de Catalunya 

Preàmbul
El marc internacional estableix fites i obligacions concretes per als governs en 

matèria de conservació i ús sostenible del medi natural i de la biodiversitat. A escala 
mundial, les Nacions Unides van promoure el Conveni sobre la diversitat biològica 
durant la Cimera de la Terra del 1992, i són diversos els documents –plans, proto-
cols i decisions– que el despleguen, entre els quals el Pla estratègic de la diversitat 
biològica 2011-2020, aprovat el 2010, que estableix els objectius d’Aichi, i el Pla 
d’acció dels governs subnacionals, ciutats i altres autoritats locals 2011-2020, apro-
vat el 2010, que insta els governs a coordinar-se, a totes les escales, de l’estatal a la 
local, per a ésser efectius en la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològi-
ca. També l’Agenda global de desenvolupament sostenible 2030, aprovada el 2015, 
inclou objectius rellevants en l’àmbit de la biodiversitat, vinculant explícitament per 
primera vegada el desenvolupament sostenible amb la conservació del patrimoni 
natural. A Europa, la Unió Europea promou l’Estratègia sobre biodiversitat fins al 
2020, aprovada el 2011 –i ha previst una nova estratègia fins al 2030–, adoptant el 
Conveni sobre la diversitat biològica i vinculant el desplegament de la xarxa Natu-
ra 2000 a la consecució de sis objectius bàsics de conservació. L’Estratègia europea 
insta la Comissió Europea, el Parlament Europeu i els estats membres a emprendre 
mesures per a aturar la pèrdua de biodiversitat. Alhora, Catalunya ha establert la 
seva pròpia Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat 2030, aprovada per 
l’Acord GOV/54/2018, del 17 de juliol, que estableix com a línia d’actuació priorità-
ria número 64 la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

Hi ha, també, una demanda social creixent de protecció i de gestió del patrimoni 
natural de Catalunya, una exigència de qualitat de l’entorn natural i una percepció 
ciutadana, que ha crescut els darrers anys, d’acord amb l’enquesta semestral sobre 
medi ambient i ciutadania que promou el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
del fet que els esforços que destina el Govern a la conservació del patrimoni natural 
són manifestament insuficients. Aquesta demanda té, també, un significatiu compo-
nent econòmic en tant que el patrimoni natural té una importància estratègica per a 
alguns sectors d’activitat, com el del turisme, i per al desenvolupament local d’una 
part molt important del territori català.

Catalunya acull 741 hàbitats diferents. Pel que fa a responsabilitat internacional, 
cal recordar que 94 hàbitats i 57 espècies presents a Catalunya són d’interès comuni-
tari i 83 espècies d’ocells estan incloses en l’annex I de la directiva relativa als ocells. 
Amb relació a la seva superfície, el territori català és enormement ric pel que fa a 
biodiversitat, amb més de quatre-centes espècies d’animals vertebrats, més de deu 
mil espècies d’animals invertebrats i més de quatre mil plantes vasculars. En concret, 
Catalunya té dotze vegades més hàbitats d’interès comunitari per unitat de superfície 
que el conjunt d’Espanya, sis vegades més que Itàlia, tres vegades més que Portugal, 
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tretze vegades més que França, catorze més que Suècia o la Gran Bretanya i quinze 
més que Alemanya. El patrimoni natural és, en conseqüència, un tret distintiu de Ca-
talunya i un actiu estratègic que cal protegir i gestionar adequadament.

El 32% del territori català està protegit pel Pla d’espais d’interès natural, el qual 
inclou els espais de la xarxa Natura 2000 i els espais naturals de protecció especial, 
com ara els parcs naturals. Els ecosistemes d’aquests territoris, i els processos i es-
pècies que els conformen, no són unitats aïllades, sinó connectades per la matriu 
del territori, i constitueixen globalment la xarxa anomenada infraestructura verda. 
En conjunt, és una superfície important que cal planificar, ordenar i gestionar ade-
quadament, amb la col·laboració dels propietaris i de les polítiques sectorials que 
incideixen sobre el territori.

Malgrat la recuperació d’alguns ecosistemes, entre els quals alguns de forestals 
i arbustius, que estan en expansió, els indicadors sobre l’estat de la biodiversitat i el 
patrimoni natural palesen que Catalunya continua perdent biodiversitat. El càlcul 
per a Catalunya de l’índex Planeta Viu, un indicador sobre l’estat de la biodiversitat 
mundial adoptat pel Conveni sobre la diversitat biològica i els objectius d’Aichi, ba-
sat en el seguiment de les tendències poblacionals d’espècies de vertebrats terrestres, 
d’aigua dolça i marins, evidencia una greu tendència regressiva, amb una disminu-
ció del 22% de les poblacions de 258 espècies de vertebrats i invertebrats per al pe-
ríode 2002-2016. Catalunya té una xarxa significativa de centres i grups de recerca 
especialitzats en l’estudi de diferents branques del patrimoni natural i en la seva 
conservació i gestió, que cal coordinar, reforçar i vincular més i millor amb la presa 
de decisions i la gestió diària. Les dades aportades per aquests grups de recerca de 
Catalunya reflecteixen que les pèrdues de biodiversitat més significatives s’estan 
produint en els hàbitats agraris, d’aigua dolça i litorals, com a conseqüència directa 
de l’activitat humana. La pèrdua de biodiversitat i la degradació del patrimoni natu-
ral posen en risc la provisió de serveis ecosistèmics, que són bàsics per a la salut i 
el benestar de la societat, com la pol·linització, la fixació de carboni, l’esmorteïment 
d’inundacions, la purificació de l’aigua o la protecció dels recursos pesquers. Només 
des de la perspectiva econòmica, el cost d’oportunitat per incomplir l’objectiu de la 
Unió Europea d’aturar la pèrdua de la biodiversitat per al 2020 es calcula en 50.000 
milions d’euros anuals.

En definitiva, Catalunya té un patrimoni natural excepcional en el context euro-
peu i, per tant, una gran responsabilitat –també legal– de protecció i gestió. Els di-
versos indicadors en matèria de biodiversitat palesen el deteriorament de la situació 
i una tendència general negativa. La superfície protegida i que cal atendre representa 
el 32% del territori català. Els reptes de planificació, ordenació i gestió són ingents i, 
pel que fa als dos darrers, en la major part encara estan pendents d’abordar.

La protecció de la natura no és una política accessòria, perquè afecta una part 
molt important del territori, del seu desenvolupament econòmic i del benestar de la 
societat, raó per la qual ha d’ésser entesa com una oportunitat i un factor de desen-
volupament i de qualitat de país, i en cap cas com una càrrega.

La complexitat de la gestió del medi natural i la biodiversitat, atesa la dinàmica 
variable dels sistemes naturals, exigeix altes capacitats de coordinació i d’execució, 
especialment en un context de canvi global. El fet que la política de patrimoni natural 
a Catalunya hagi estat històricament infrafinançada i hagi tingut una capacitat d’ac-
tuació insuficient, a diferència de la governança establerta en altres àmbits de les polí-
tiques ambientals, com el de l’aigua o els residus, lligat a la insuficiència de les estruc-
tures administratives clàssiques, justifica plenament la necessitat de crear una agència 
de la natura de Catalunya.

Aquest no és un plantejament singular ni excepcional, atès que aquesta solució 
s’ha donat en molts de països de l’entorn de Catalunya. De fet, tots els països que 
han promogut, des de fa dècades, una política forta i activa en l’àmbit del patrimoni 
natural, han creat estructures de governança dotades de plena autonomia i capacitat 
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d’actuar. El cas més recent és el de França, país que va posar en marxa la seva agèn-
cia per a la biodiversitat el 2017.

La gestió del medi natural és d’una gran complexitat, particularment en un terri-
tori secularment humanitzat i densament poblat com Catalunya. Les polítiques que 
tenen per objectiu la conservació del patrimoni natural –concepte que va des de la 
preservació i la protecció fins a la restauració o l’ús sostenible– tenen un evident 
component transversal, ja que tenen una estreta relació amb les polítiques d’ordena-
ció del territori, les agràries i ramaderes, les cinegètiques i pesqueres, les turístiques, 
les d’infraestructures, les energètiques i les fiscals, entre d’altres.

La gestió del medi natural, per a ésser efectiva, ha de combinar l’aplicació de 
coneixements científics amb l’ús d’instruments i tecnologies propis del món de l’en-
ginyeria, la sociologia, l’economia, l’urbanisme, l’educació o la comunicació, de ma-
nera que, d’una banda, ha de resoldre la transferència de coneixement de la recerca 
a la gestió i, de l’altra, s’ha de dotar d’una organització pluridisciplinària i interdis-
ciplinària. Aquesta realitat casa malament amb la rigidesa de places adjudicades a 
cossos tècnics de l’Administració tradicional de la Generalitat.

La dinàmica variable dels sistemes naturals i de la biodiversitat exigeixen un alt 
grau de capacitat d’actuació, fins i tot per a fer front a eventuals emergències, com les 
invasions biològiques, l’adaptació al canvi climàtic o determinades amenaces a ele-
ments patrimonials de primer ordre. L’Administració pública ha d’ésser àgil a l’hora 
d’actuar, perquè d’això en pot dependre l’assoliment dels objectius últims de les po-
lítiques de conservació.

La gestió de tots els serveis i infraestructures amb què s’ha dotat Catalunya al 
llarg de tres dècades, com els centres d’informació, documentació i interpretació 
dels parcs naturals i altres estructures d’ordenació de l’ús públic, els centres de recu-
peració de fauna salvatge, la cria en captivitat d’espècies amenaçades, el compliment 
de la normativa comunitària als espais de la xarxa Natura 2000 i el desplegament de 
tota mena d’accions de gestió de les espècies, els hàbitats, el patrimoni geològic i els 
espais naturals protegits, exigeix altes capacitats de coordinació i d’execució en un 
context de canvi global.

Des d’un punt de vista operatiu, durant més de vint-i-cinc anys d’experiència 
d’ençà de la creació del Departament de Medi Ambient, s’ha posat de manifest la 
insuficiència de les estructures administratives clàssiques per a abordar amb eficàcia 
i eficiència els aspectes indicats. La conservació del patrimoni natural no es troba en 
mans únicament de la Generalitat. En sintonia amb les noves formes de participació 
ciutadana en els afers col·lectius i amb les noves tendències en la governança de les 
polítiques públiques, avui les diputacions i altres ens locals, els consorcis mixtos en-
tre la Generalitat i els ens locals, les entitats de custòdia del territori i altres entitats 
del tercer sector ambiental, els propietaris, les fundacions, les empreses de serveis i 
les consultores, els centres acadèmics i de recerca, i les diverses formes de volunta-
riat ciutadà formen un ric i complex ecosistema organitzatiu, impossible d’encaixar 
amb les envellides estructures encara vigents.

En l’esfera econòmica, la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya ha de ge-
nerar un impacte positiu. D’una banda, ha de permetre un millor finançament de les 
polítiques del medi natural i l’obertura cap a noves fonts de finançament més enllà de 
les estrictament pressupostàries. De l’altra, ha de millorar l’agilitat, l’eficiència i l’efi-
càcia en la gestió pressupostària.

Finalment, és important de recordar que, al llarg dels darrers vint-i-cinc anys, 
l’administració encarregada de la planificació i la gestió del patrimoni natural no ha 
gaudit de la integritat i la continuïtat necessàries per a poder definir i executar una 
política sòlida i estructural. En diverses ocasions s’han dividit equips i repartit fun-
cions entre departaments, s’han ajuntat de nou i amb diferents combinacions, han 
canviat de departament i d’orientació, s’ha prioritzat i desprioritzat llur actuació. 
Aquest permanent anar i venir ha consumit moltes energies, ha impedit de posar 
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uns fonaments sòlids, ha deixat moltes línies de treball inconcluses i ha estat causa 
d’una gran pèrdua de coneixement i expertesa.

La creació de l’Agència de la Natura de Catalunya ha de permetre d’aprofitar 
les nombroses oportunitats ambientals, econòmiques i socials derivades de la con-
servació de la natura. Per a donar resposta a les necessitats que s’han esmentat, és 
necessària i pot ésser molt útil la creació d’un organisme estable i amb un cert grau 
d’independència i capacitat d’actuació que pugui optimar els recursos disponibles i 
augmentar l’eficàcia de l’Administració; un organisme orientat a l’acció, que resol-
gui la insuficiència de les estructures administratives clàssiques, tal com ja s’ha es-
devingut en molts dels països de referència en l’àmbit de les polítiques ambientals.

La creació i les funcions de l’Agència de la Natura de Catalunya s’emmarquen 
en les competències que l’article 144 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga 
a la Generalitat.

Article 1. Creació, naturalesa i règim jurídic
1. Es crea l’Agència de la Natura de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia i 

plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions, adscrita al departa-
ment competent en matèria de medi ambient, com a entitat de dret públic de la Ge-
neralitat regulada per l’article 1.b.1 del text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 
24 de desembre. L’Agència ajusta la seva activitat al dret privat, sens perjudici de 
l’aplicació de les normes de dret administratiu en els casos en què exerceix funcions 
o potestats públiques.

2. L’Agència de la Natura de Catalunya es regeix per aquesta llei, per les dispo-
sicions que la despleguen, per la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana i per 
les altres normes aplicables.

Article 2. Objecte i definicions
1. L’Agència de la Natura de Catalunya té per missió la protecció, la planificació, 

la gestió, la restauració, el millorament i l’estudi del medi natural de Catalunya, tant 
en l’àmbit continental com en el marí, amb la finalitat de conservar-ne el patrimoni 
natural, la biodiversitat i la geodiversitat, i de garantir els serveis ambientals i les 
externalitats positives dels ecosistemes, amb criteris d’integritat, sostenibilitat, per-
sistència i eficiència.

2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
a) Patrimoni natural i biodiversitat: conjunt d’elements, recursos, funcions, pro-

cessos i àmbits del medi als quals es reconeix un valor ecològic, evolutiu, ambien-
tal, científic, paisatgístic o cultural. Aquest conjunt inclou les espècies silvestres, 
les poblacions i els recursos genètics de llur diversitat biològica, les comunitats bi-
ològiques, els hàbitats, els ecosistemes, la geodiversitat i el patrimoni geològic, el 
patrimoni immaterial i els coneixements i usos tradicionals que hi estan vinculats.

b) Infraestructura verda: xarxa de zones naturals i seminaturals i d’altres ele-
ments ambientals, planificada de forma estratègica, dissenyada i gestionada per a la 
prestació d’una extensa gamma de serveis ecosistèmics.

c) Espais naturals protegits: els espais que formen part de la xarxa Natura 2000 
i els inclosos en el Pla d’espais d’interès natural.

3. El terme conservació comprèn els processos de preservació, protecció, ús i 
aprofitament sostenible, i restauració, que es poden aplicar segons els casos.

4. Els recursos fitogenètics i zoogenètics per a l’agricultura i l’alimentació, inclo-
sa l’agrobiodiversitat, i els components bioquímics i genètics de l’espècie humana 
s’exclouen de l’objecte de l’Agència de la Natura de Catalunya i es regeixen per llur 
normativa específica.
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Article 3. Funcions
1. L’Agència de la Natura de Catalunya té com a àmbit d’actuació tot el territori 

de Catalunya i té atribuïdes les funcions següents: 
a) Formular la planificació estratègica sobre les polítiques de biodiversitat i medi 

natural, i exercir en aquesta matèria la representació davant l’Administració de l’Estat 
i davant les institucions de la Unió Europea i les organitzacions internacionals.

b) Formular directrius, elaborar i tramitar propostes normatives relatives al pa-
trimoni natural i la biodiversitat del medi natural terrestre i marí, i fer-ne l’avaluació 
i el seguiment.

c) Impulsar les accions de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat 
portades a terme per les entitats sense ànim de lucre, els ens locals, les organitza-
cions comunals, les empreses, els propietaris de finques rústiques i el sector agrari, 
cinegètic i forestal, i la cogestió en l’àmbit marítim i pesquer, en les matèries que 
siguin de la seva competència, i donar-hi suport, i també promoure la custòdia del 
territori, la conservació comunitària i la conservació privada.

d) Dissenyar, dirigir, planificar i gestionar el sistema d’espais naturals protegits, 
cadascun dels espais, terrestres i marins, que en formen part i el conjunt de la in-
fraestructura verda que els connecta, i formular i tramitar les declaracions d’espais 
naturals protegits, incloses les figures pròpies de convenis, tractats o altres instru-
ments internacionals. Pel que fa als espais marins i d’aigües continentals, aquesta 
funció s’exerceix en aquells que són competència de la Generalitat, d’acord amb la 
normativa vigent.

e) Formular i tramitar les declaracions d’espais naturals protegits, incloses les 
figures pròpies de convenis, tractats o altres instruments internacionals.

f) Exercir les funcions d’autoritat ambiental de la xarxa Natura 2000 i gestionar 
els hàbitats i les espècies que en formen part amb la finalitat de mantenir-los o res-
tablir-los a un estat de conservació favorable, i també aplicar una gestió adaptativa, 
quan escaigui, amb fórmules de governança compartida, comunitària, i privada.

g) Identificar i conservar els serveis ambientals dels ecosistemes i promoure ac-
tuacions de restauració o creació d’infraestructura verda i renaturalització.

h) Exercir, en els espais naturals de protecció especial i en els boscos que s’es-
tableixin com a singulars, madurs o destinats a l’evolució natural, com a resultat de 
la successió ecològica, les funcions de cogestió amb l’òrgan competent en matèria 
forestal, per als terrenys forestals de titularitat de la Generalitat, d’acord amb el que 
estableix la disposició addicional segona. Per als terrenys forestals de titularitat mu-
nicipal o comunal, es poden establir instruments de col·laboració quant a la plani-
ficació i la gestió entre la propietat i l’Agència, sens perjudici de les competències 
atribuïdes a l’Administració forestal. Per als terrenys forestals de titularitat privada, 
es mantenen les funcions del Centre de la Propietat Forestal i l’Agència és l’admi-
nistració responsable d’informar els instruments d’ordenació forestal per a mantenir 
i millorar la biodiversitat.

i) Participar, en els espais naturals protegits aquàtics, d’àmbit marí i de les aigües 
continentals, en les funcions de cogestió amb l’òrgan competent en matèria de pes-
ca marítima i continental i en matèria d’afers marítims per a mantenir i restaurar la 
biodiversitat marina i de les aigües continentals i per a assolir els objectius de con-
servació fixats per a aquests espais.

j) Formular, tramitar i executar els instruments de planificació, gestió, recupera-
ció i restauració de la connectivitat ecològica, dels hàbitats i del patrimoni geològic.

k) Formular, tramitar i executar els instruments de planificació, gestió, recupe-
ració, reintroducció i conservació ex situ d’espècies salvatges o silvestres, i el patri-
moni genètic associat, llevat de les cinegètiques i les que són objecte d’aprofitament 
piscícola, sens perjudici de les funcions de cogestió i les possibilitats de participació 
que estableix aquesta llei.



BOPC 553
26 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 54

l) Gestionar la xarxa de centres de recuperació de fauna salvatge que s’adscriuen 
a l’Agència.

m) Exercir accions preventives, de control i, si és tècnicament possible, d’erra-
dicació de les espècies exòtiques invasores declarades i de col·laboració amb les au-
toritats sectorials en la gestió d’altres espècies exòtiques que puguin tenir impacte 
sobre els hàbitats i les espècies autòctons.

n) Promoure, amb la participació dels centres i grups de recerca, museus, altres 
entitats i organismes de les administracions, la informació, l’avaluació, el segui-
ment, la recerca aplicada i bàsica, la transferència de coneixement i la capacitació i 
formació dels professionals sobre el patrimoni natural i la biodiversitat.

o) Fer el seguiment de la biodiversitat i el patrimoni natural amb l’objectiu de conèi-
xer-ne l’estat en cada moment, per tal de planificar i ordenar les polítiques de gestió i 
conservació.

p) Promoure l’educació, la interpretació, la divulgació, la comunicació, l’accés 
transparent a la informació, el debat i la mediació, el voluntariat ambiental i la cièn-
cia ciutadana, participativa i local, i considerar les necessitats específiques i dife-
renciades de la població local i visitant dels espais naturals, i també impulsar els 
instruments necessaris per a donar suport al tercer sector ambiental.

q) Promoure la coordinació amb les administracions dels territoris veïns de Ca-
talunya i la cooperació internacional en l’àmbit del patrimoni natural i la biodiver-
sitat.

r) Promoure el desenvolupament d’instruments econòmics, fiscals i legals i d’al-
tres figures innovadores per a la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.

s) Ordenar l’ús públic dels espais naturals protegits i gestionar la xarxa d’equi-
paments i immobles patrimonials de titularitat o adscripció de l’Agència i aquells 
que, tot i estar adscrits a l’òrgan competent en matèria forestal per raons estricta-
ment jurídiques, són dins dels espais naturals de protecció especial i no tenen un ús 
associat a l’explotació forestal. Si no és possible l’adscripció a l’Agència, per tal de 
materialitzar aquest darrer supòsit s’ha d’establir, de comú acord, un règim de ces-
sió o d’ús necessari.

t) Fomentar i fer compatible la vinculació del patrimoni natural i la biodiversi-
tat amb el desenvolupament territorial, l’activitat econòmica i social, la generació 
d’ocupació, l’emprenedoria i la innovació, i promoure’n la vinculació amb les co-
munitats locals, en col·laboració amb altres departaments de la Generalitat, altres 
administracions competents i agents socials i econòmics.

u) Desenvolupar actuacions per a la conservació i l’ús sostenible del patrimoni 
natural i la biodiversitat de manera integrada en les polítiques relatives al canvi cli-
màtic i les polítiques sectorials que hi tenen incidència.

v) Facilitar la participació de la ciutadania, els sectors econòmics, les organitza-
cions de filantropia i altres organitzacions en la conservació del patrimoni natural, 
incloent-hi el foment del patrocini, del mecenatge, de la inversió social i altres for-
mes de suport econòmic i financer.

w) Portar a terme el règim d’intervenció administrativa amb relació a totes les 
matèries a què fa referència aquest article, incloses les potestats d’autorització, con-
trol, foment i sanció i totes les altres funcions que deriven de l’aplicació de la nor-
mativa que regula les seves competències, i, en particular, informar preceptivament 
abans de l’aprovació de qualsevol pla, programa, projecte o autorització adminis-
trativa que pugui afectar els espais naturals protegits. La presa en consideració 
d’aquests informes s’ha de fer constar justificadament en els respectius acords re-
solutius.

x) Crear i gestionar les convocatòries públiques pròpies de l’Agència en matèria 
de recerca i gestió de la biodiversitat i el patrimoni natural.

2. Les funcions de gestió del patrimoni natural i de la biodiversitat s’exercei-
xen amb la col·laboració dels propietaris i gestors sectorials, dels altres actors que 
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operen al territori i del Consell Català de Cogestió Marítima en l’àmbit que li és 
propi.

Article 4. Òrgans de govern i estatuts de l’Agència de la Natura de 
Catalunya
1. Els òrgans de govern de l’Agència de la Natura de Catalunya són els següents: 
a) El Consell de Direcció.
b) La Direcció.
c) La Comissió Social.
d) La Comissió Científica.
2. El Govern ha d’aprovar, per mitjà d’un decret, els estatuts de l’Agència de la 

Natura de Catalunya, els quals han de determinar i regular les funcions dels òrgans 
de govern, el funcionament del Consell de Direcció, i l’estructura orgànica interna 
i el règim de funcionament de l’Agència, els quals s’han de regir pels principis de 
desconcentració de funcions, participació i proximitat territorial.

3. La representació de la Generalitat en el Consell de Direcció de l’Agència de la 
Natura de Catalunya hi té una majoria absoluta de vot. El règim d’adopció d’acords 
i funcionament del Consell de Direcció se subjecta a la normativa general sobre òr-
gans col·legiats aplicable a la Generalitat.

4. El Consell de Direcció de l’Agència de la Natura de Catalunya està compost 
per: 

a) El president, que és el conseller del departament competent en matèria de 
medi ambient.

b) El vicepresident, que és el secretari general del departament competent en 
matèria de medi ambient.

c) Els vocals següents: 
1r. El director de l’Agència.
2n. Tres representants del departament competent en matèria de medi ambient.
3r. Quatre persones, amb rang mínim de director general, en representació dels 

altres departaments de la Generalitat, de les quals com a mínim dues ho han d’ésser 
en representació del departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia, 
política forestal, caça i pesca, i desenvolupament i vigilància rural.

4t. Dos representants de les administracions locals competents, designats per 
meitats entre les dues organitzacions d’ens locals més representatives a Catalunya.

5è. Un representant de les administracions locals supramunicipals amb més 
competències en la gestió d’espais naturals protegits, designat pel conseller del de-
partament competent en matèria de medi ambient.

6è. Un representant del sector agrari, designat per l’organització agrària més re-
presentativa a Catalunya.

7è. Un representant dels propietaris de forests de titularitat privada, designat per 
l’entitat més representativa a Catalunya.

8è. Un representant del sector pesquer o marítim, designat pel Consell Català de 
Cogestió Marítima.

9è. Un representant de les entitats naturalistes, designat pel conseller del depar-
tament competent en matèria de medi ambient.

10è. Un representant de les entitats ecologistes, designat pel conseller del depar-
tament competent en matèria de medi ambient.

11è. Un representant dels centres de recerca en patrimoni natural i biodiversitat, 
designat pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

5. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han de determinar la com-
posició de la Comissió Social, que ha de tenir un màxim de trenta membres. S’ha de 
garantir una representació suficient i representativa del conjunt d’actors, incloent-hi 
com a mínim representats de la propietat rural, dels sectors agrari, forestal, pesquer, 
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naturalista i conservacionista, ecologista, excursionista i turístic, i de les activitats 
marítimes.

6. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han de determinar la com-
posició de la Comissió Científica, que ha de tenir un màxim de vint-i-cinc membres.

7. El president del Consell de Direcció pot convidar experts a les reunions, en 
funció dels temes a tractar, amb veu i sense vot.

8. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han de determinar el me-
canisme de relació de la Comissió Social i de la Comissió Científica amb el Consell 
de Direcció, a fi de garantir llur participació en la presa de decisions del Consell.

Article 5. Participació i coordinació territorial
1. L’Agència de la Natura de Catalunya, per a exercir les seves funcions, ha de 

promoure la participació, d’acord amb els seus estatus i la normativa vigent, de les 
administracions públiques i les entitats locals, els consorcis, les entitats privades 
sense afany de lucre i, si es tracta de terrenys de titularitat privada, amb el propieta-
ri, arrendatari o titular d’un dret real que impliqui possessió.

2. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han d’establir la creació 
d’òrgans descentralitzats de participació i de col·laboració activa en la presa de de-
cisions de la societat civil i el conjunt d’actors del territori en els diversos àmbits en 
què s’estructura territorialment l’Agència. Per això, l’Agència s’ha de dotar dels re-
cursos, humans i d’altra naturalesa, necessaris per a desplegar una governança que 
fomenti la col·laboració activa amb els actors de cada territori.

3. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han d’establir els instru-
ments de coordinació i seguiment amb els departaments de la Generalitat més direc-
tament concernits en les polítiques del patrimoni natural i amb les administracions 
que gestionen espais naturals protegits.

4. L’Agència de la Natura de Catalunya pot assessorar els propietaris, arrendata-
ris o titulars de drets reals sobre finques rústiques que contribueixen a l’assoliment 
dels objectius d’aquesta llei, i signar-hi acords de conservació. Els acords de conser-
vació de l’Agència tenen la mateixa consideració legal que els acords de custòdia del 
territori amb relació als objectius i funcions d’aquesta llei.

Article 6. Contracte programa
1. El departament competent en matèria de medi ambient i l’Agència de la Na-

tura de Catalunya han d’establir un contracte programa, aprovat cada sis anys, que 
ha d’incloure, com a mínim, la definició biennal dels objectius que s’han d’assolir, 
la previsió de recursos i pressupost necessaris, els resultats que cal obtenir i els ins-
truments de seguiment i control i d’avaluació a què l’activitat de l’entitat s’ha de sot-
metre durant la vigència del contracte.

2. El contracte programa ha de fixar els compromisos econòmics amb càrrec als 
pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de les funcions de l’Agència de la Na-
tura de Catalunya.

3. L’Agència de la Natura de Catalunya ha d’avaluar, com a mínim cada sis anys, 
l’estat del patrimoni natural i la biodiversitat, i l’efectivitat de les polítiques de con-
servació.

Article 7. Règim econòmic, financer i patrimonial
1. L’Agència de la Natura de Catalunya gaudeix d’autonomia financera plena. Els 

espais naturals de protecció especial gaudeixen del règim d’autonomia econòmica.
2. Els recursos econòmics de Agència de la Natura de Catalunya són constituïts 

per: 
a) Les dotacions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat, que en 

cap cas no poden ésser inferiors a les consignades en el moment d’aprovació de 
l’Agència.
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b) La totalitat del Fons per al Patrimoni Natural.
c) Les aportacions procedents d’altres administracions públiques catalanes, de 

l’Administració general de l’Estat, de la Unió Europea o d’altres organismes inter-
nacionals.

d) Els ingressos de dret públic i dret privat derivats de la prestació dels seus ser-
veis i de l’acompliment de les seves activitats.

e) Les subvencions, les donacions, les herències, els llegats i qualsevol altra apor-
tació de persones o entitats públiques i privades.

f) Les rendes, els fruits, els interessos i els productes dels béns i drets propis o 
que tingui adscrits.

g) Els crèdits, préstecs i avals que li siguin concedits, d’acord amb la normativa 
vigent.

h) Els ingressos procedents de sancions administratives i els derivats de resolu-
cions judicials.

i) Els impostos, taxes i preus públics la recaptació dels quals s’afecti a l’Agència 
en el marc legal corresponent.

j) Qualsevol altre recurs que la llei permeti.
3. El pressupost de l’Agència de la Natura de Catalunya és anual i únic, i s’ha 

de subjectar al règim pressupostari que estableix el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, i 
el text refós de la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2002, del 24 de desembre.

4. L’Agència de la Natura de Catalunya gaudeix de les exempcions i els beneficis 
fiscals que corresponen a la Generalitat.

5. Els contractes que subscrigui l’Agència de la Natura de Catalunya s’han d’ajus-
tar al que estableix la normativa dels contractes de les administracions públiques, 
amb les particularitats derivades de la seva organització i el seu funcionament.

6. El règim de comptabilitat de l’Agència de la Natura de Catalunya és el corres-
ponent al sector públic.

7. L’Agència de la Natura de Catalunya ha de desenvolupar el seu propi progra-
ma d’adquisició de sòl per a la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat. 
També ha d’establir els mecanismes adequats per a col·laborar amb l’Institut Català 
del Sòl en l’adquisició, gestió, transmissió, cessió o permuta de terrenys d’especial 
interès per al desenvolupament de la infraestructura verda de Catalunya.

8. Els béns immobles que, per adquisició directa, per donació o per una altra for-
ma aplicable, formin part del patrimoni de la Generalitat amb la finalitat principal 
de conservar el patrimoni natural i la biodiversitat s’han d’adscriure a l’Agència de 
la Natura de Catalunya, que els ha de gestionar, sens perjudici de la coordinació que 
correspongui amb els altres departaments de la Generalitat.

9. Les propietats de la Generalitat situades en espais naturals protegits que estan 
incloses en el Catàleg de forests d’utilitat pública i que no tenen funció d’explotació 
forestal s’han d’adscriure a l’Agència de la Natura de Catalunya, si escau descatalo-
gant-les, sens perjudici de la coordinació necessària amb el departament competent 
en matèria de gestió forestal.

10. L’Agència de la Natura de Catalunya pot utilitzar excepcionalment, d’acord 
amb la legislació vigent, si ho justifica la seva declaració d’utilitat pública per motius 
de conservació, els mecanismes d’expropiació, d’establiment de servituds, i de temp-
teig i retracte en els espais protegits i en altres espais de la infraestructura verda.

Article 8. Règim de personal
1. El personal de l’Agència de la Natura de Catalunya es regeix pel dret laboral, 

llevat dels llocs de treball que, amb relació a la naturalesa de llur contingut, espe-
cialment si comporten l’exercici de potestats administratives o potestats públiques, 
es reservin al personal funcionari públic.
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2. El personal de l’Agència de la Natura de Catalunya ha d’ésser funcionari o la-
boral en els mateixos termes i condicions establerts per al personal de l’Administra-
ció de la Generalitat, d’acord amb la legislació aplicable.

3. Els llocs de treball de l’Agència de la Natura de Catalunya, inclosos els direc-
tius, s’han de cobrir per mitjà de processos de selecció públics, amb criteris de pro-
fessionalitat, transparència, mèrits i capacitat.

Article 9. Règim de control
1. El control financer de l’Agència de la Natura de Catalunya es duu a terme 

d’acord amb el que estableix l’article 71 del text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya.

2. L’Agència de la Natura de Catalunya ha d’aprovar anualment una memòria 
d’activitats i de valoració de resultats. La presidència del Consell de Direcció l’ha 
de lliurar al Govern i al Parlament i l’ha de fer pública.

Disposicions addicionals

Primera. Subrogació de drets i obligacions
L’Agència de la Natura de Catalunya se subroga en la titularitat dels drets i les 

obligacions del departament competent en matèria de medi ambient en l’àmbit de 
competències que aquesta assumeix.

Segona. Personal laboral i funcionari
1. El personal funcionari que en la data de constitució de l’Agència de la Natura 

de Catalunya presti serveis en el departament competent en matèria de medi am-
bient exercint funcions que, d’acord amb aquesta llei, són assumides per l’Agència 
s’integra en aquesta i resta en la condició de personal funcionari. El personal que en 
la data de constitució ocupa interinament una plaça de funcionari s’integra també 
en l’Agència i resta en la seva condició de personal interí.

2. L’Agència de la Natura de Catalunya, si es generen nous llocs de treball, els ha 
d’oferir en igualtat de condicions a tot el personal d’acord amb el procediment apli-
cable. El personal funcionari es pot acollir a aquesta opció i, en el cas d’obtenir un 
lloc de treball, resta en la situació d’excedència voluntària per incompatibilitats i se 
li reconeix l’antiguitat. En cas que no es vulgui acollir a aquesta opció, manté sense 
cap alteració la seva condició de funcionari i roman en el seu lloc de treball, que s’ha 
de definir en la relació de llocs de treball com a lloc a extingir.

3. El personal laboral s’integra a l’Agència de la Natura de Catalunya per apli-
cació del mecanisme de successió d’empresa d’acord amb el que estableix l’article 
44 de l’Estatut dels treballadors. El personal laboral fix afectat resta, respecte a 
l’Administració de la Generalitat, en la situació d’excedència voluntària per in-
compatibilitat, d’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del 
sisè conveni únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat. Pel 
que fa al personal laboral temporal, s’integra a l’Agència en la mateixa situació 
contractual.

4. El personal de Forestal Catalana, SA, que exerceix funcions tècniques i de 
gestió directament atribuïbles a l’Agència de la Natura de Catalunya s’integra a 
l’Agència per aplicació del mecanisme de successió d’empresa d’acord amb el que 
estableix l’article 44 de l’Estatut dels treballadors. El personal laboral fix s’integra 
amb aquesta condició si s’acredita l’accés a Forestal Catalana, SA, com a treballador 
fix, d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. Altrament, 
s’integra com a personal laboral indefinit no fix. El personal laboral temporal s’inte-
gra a l’Agència amb aquesta condició.
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Tercera. Cogestió de terrenys forestals i coordinació entre l’Agència de 
la Natura de Catalunya i l’òrgan competent en matèria forestal
1. Els terrenys forestals de titularitat de la Generalitat situats a l’interior d’espais 

naturals de protecció especial o que s’han determinat com a boscos singulars, ma-
durs o destinats a l’evolució natural han d’ésser cogestionats entre l’òrgan de gestió 
d’aquests espais i l’òrgan competent en matèria forestal.

2. S’ha d’establir una comissió de coordinació entre l’Agència de la Natura de 
Catalunya i l’òrgan competent en matèria forestal per a acomplir les tasques d’or-
denació i de gestió forestals en els terrenys forestals de titularitat de la Generalitat 
a què fa referència l’apartat 1. En l’ordenació i gestió d’aquests terrenys preval la 
conservació i el millorament del patrimoni natural i la biodiversitat, que cal com-
patibilitzar amb la gestió forestal sostenible. Els instruments de gestió forestal que 
s’aprovin sobre aquests terrenys requereixin l’informe previ vinculant de l’òrgan 
gestor de l’espai.

3. La comissió de coordinació a què fa referència l’apartat 2 ha d’emetre un infor-
me favorable, per unanimitat, sobre la planificació i ordenació de la xarxa de boscos 
singulars, madurs o destinats a l’evolució natural. La gestió i titularitat d’aquests 
boscos és la que correspongui en cada cas.

Quarta. Boscos singulars, madurs i destinats a l’evolució natural
El Govern, en el termini de dos anys a comptar de la publicació d’aquesta llei, 

ha d’adoptar mesures per a determinar els boscos que s’han de considerar singulars, 
madurs i destinats a l’evolució natural.

Cinquena. Gestió dels espais agraris
L’Agència de la Natura de Catalunya i el departament competent en matèria d’es-

pais agraris han d’establir els mecanismes de coordinació i col·laboració necessaris 
per a la gestió dels espais agraris, d’acord amb la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels 
espais agraris, tenint en compte llur aptitud productiva i la necessària gestió i pro-
tecció del medi natural, d’acord amb la legislació ambiental.

Sisena. Fons del Patrimoni Natural
1. El Fons del Patrimoni Natural és un fons de caràcter públic, sense personalitat 

jurídica, que s’integra en el pressupost del departament de la Generalitat competent 
en matèria de patrimoni natural i biodiversitat. En el moment en què es constitu-
eixi l’Agència de la Natura de Catalunya, el Fons s’ha d’integrar en el pressupost 
d’aquesta entitat.

2. El Fons del Patrimoni Natural té l’objectiu d’impulsar actuacions relacionades 
amb la conservació, gestió, millora i valorització del patrimoni natural i la biodi-
versitat.

3. El Fons del Patrimoni Natural s’ha de dotar amb el 50% dels ingressos obtin-
guts de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció 
mecànica. També es pot dotar amb qualsevol altra font de recursos econòmics que 
el Govern consideri adequada.

4. Es poden destinar recursos econòmics del Fons del Patrimoni Natural a la do-
tació dels mitjans tècnics i humans necessaris per a gestionar-lo.

Setena. Paritat en els òrgans 
Els òrgans creats per aquesta llei no es poden constituir fins que no es compleixi 

la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, pel que fa a la 
paritat mínima.
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Disposicions transitòries

Primera. Òrgans i entitats afectats per la creació de l’Agència de la 
Natura de Catalunya
Els òrgans i les entitats afectats per la creació de l’Agència de la Natura de Ca-

talunya mantenen l’adscripció orgànica o la naturalesa jurídica i continuen complint 
llurs funcions fins a l’entrada en vigor del reglament que en reguli l’estructura dins 
l’Agència i, si escau, el règim de gestió desconcentrada.

Segona. Constitució de l’Agència de la Natura de Catalunya 
L’Agència de la Natura de Catalunya s’ha de constituir en el moment que es dicti 

el decret que n’aprovi els estatuts.

Tercera. Règim excepcional per a la posada en funcionament de 
l’Agència de la Natura de Catalunya 
Es pot establir un règim excepcional per a la posada en funcionament de l’Agèn-

cia de la Natura de Catalunya, amb la finalitat que no estigui subjecta a les limita-
cions genèriques que pugui establir la legislació pressupostària en matèria de perso-
nal destinades al conjunt del sector públic de la Generalitat, llevat que s’indiqui el 
contrari i sens perjudici de la normativa estatal bàsica.

Disposicions finals 

Primera. Funcions de l’Agència de la Natura de Catalunya a la Vall d’Aran
En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, el Consell General d’Aran exerceix les 

funcions de l’Agència de la Natura de Catalunya que corresponen a competències 
transferides pel Govern de la Generalitat al Consell. L’Agència i el Consell han d’es-
tablir acords, protocols i sistemes de treball per a la coordinació i col·laboració mú-
tua en projectes que afectin les dues parts.

Segona. Preceptes que comporten despeses
El preceptes que comportin despeses amb càrrec als pressupostos de la Genera-

litat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos cor-
responent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

Tercera. Estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya 
El Govern ha d’aprovar els estatuts de l’Agència del Patrimoni Natural i la Bio-

diversitat en el termini d’un any a comptar de la publicació d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2020
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comis-

sió, Lucas Silvano Ferro Solé

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

ESMENES RESERVADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

(Entre parèntesis el número d’esmena del grup.)

7 (6), 8 (7) 11 (8), 13 (9), 15 (10), 16 (11), 18 (12), 21 (13), 24 (14), 25 (15), 26 (16), 
27 (17), 28 (18), 29 (19), 30 (20), 32 (21), 38 (22), 42 (23), 43 (24), 44 (25), 45 (26), 
49 (27), 51 (28), 56 (29), 72 (32), 74 (33), 78 (34), 79 (35), 80 (36), 81 (37), 82 (38), 
83 (39), 84 (40), 85 (41), 86 (42), 87 (43), 88 (44), 89 (45), 90 (46), 91 (47), 92 (48),  
93 (49), 94 (50), 95 (51), 96 (52), 97 (53), 98 (54), 99 (55), 100 (56), 101 (57), 102 (58), 
103 (59), 106 (60), 111 (61), 125 (63), 129 (67), 133 (69), 134 (70), 144 (71), 149 (1), 
154 (2), 156 (3), 163 (4)
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ESMENES RESERVADES PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA - UNITS PER 

AVANÇAR

(Entre parèntesis el número d’esmena del grup.)

50 (10), 115 (16), 136 (19), 137 (20)

ESMENES RESERVADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ 

PODEM

(Entre parèntesis el número d’esmena del grup.)

17 (2), 23 (5), 31 (6), 53 (12), 55 (14), 66 (19), 113 (25), 114 (26)

ESMENES RESERVADES PEL SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA 

D’UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT

(Entre parèntesis el número d’esmena del subgrup.)

5 (2), 9 (3), 12 (4), 33 (5), 52 (6), 57 (8), 73 (9), 132 (12)

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències 
d’atenció Primària a Premià de Mar
250-01110/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59442).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59443).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el patrimoni artístic modernista de 
Lloret de Mar
250-01112/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59444).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59445).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59446).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59447).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59448).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el litigi entre Aragó i Catalunya per les 
obres d’art
250-01117/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59449).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59450).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59451).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59453).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la 
Central de Resultats
250-01121/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59454).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un pla integral de 
rehabilitació del barri de les Escodines, de Manresa
250-01122/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59452).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59455).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les rieres de 
Cambrils
250-01124/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59456).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels jutges 
i els magistrats i del conjunt del poder judicial en la lluita contra la 
violència de gènere
250-01125/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59457).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reclamació dels afectats per les 
accions de radicals separatistes
250-01126/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59458).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la corrupció en el Departament de Cultura
250-01127/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59459).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Síndic de Greuges i les declaracions 
en seu parlamentària del 9 de desembre de 2019 amb relació a les 
llistes d’espera sanitàries
250-01128/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59460).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar la corrupció
250-01129/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59461).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el foment de la música clàssica al carrer
250-01130/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59462).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la defensa de preus justos per a la 
pagesia i, especialment, per la fruita dolça i els pinyons
250-01131/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59463).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59464).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59465).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la maquinària 
de diagnòstic i tractament oncològic donada per la Fundació Amancio 
Ortega als hospitals catalans
250-01138/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59466).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la inseguretat a Calafell
250-01139/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59467).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aturada de la licitació dels terrenys de 
l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
250-01140/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59468).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un sistema 
d’enviament d’alertes en cas d’emergències i catàstrofes naturals
250-01142/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59469).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica 
policial del Prat de Llobregat
250-01143/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59470).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’explosió en una empresa química de 
Tarragona el 14 de gener de 2020
250-01144/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59471).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a 
les escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata, de Girona, i la 
construcció de l’edifici que ha de substituir els mòduls de l’Escola 
Balandrau
250-01145/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59472).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la facilitació de la identificació i el retorn 
de les restes de les persones provinents de Catalunya enterrades al 
Valle de los Caídos
250-01146/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59473).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la disposició de 
qüestionaris redactats en les diverses llengües oficials en les 
convocatòries de provisió de llocs de treball dels organismes i 
entitats dependents de la Generalitat
250-01147/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59474).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’exercici d’accions judicials urgents per 
a l’execució íntegra de la sentència del Cas Palau
250-01148/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59475).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’impuls de bancs de l’amistat als 
centres educatius
250-01149/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59476).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la continuïtat de les 
línies de P3 a Girona
250-01150/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59477).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques 
de Lleida
250-01151/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59478).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria urgent per 
a nous projectes d’incineració de residus
250-01152/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59481).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la condemna de l’adoctrinament i de la 
creació de llistes negres ideològiques en diversos centres educatius 
i sobre la defensa dels drets dels menors que pateixen assetjament i 
discriminació
250-01153/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59479).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació de programes i campanyes en 
matèria de dret laboral
250-01154/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59480).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la connexió ferroviària de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
250-01155/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59482).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat de dotar el Cos de Mossos 
d’Esquadra de la indumentària adequada per als dies de pluja
250-01156/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59483).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la conversió de la línia R4 del servei de 
rodalia en llançadora a l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01157/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59485).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
250-01158/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59484).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública 
i d’un centre d’urgències d’atenció primària als terrenys de l’Institut 
Català del Sòl a Mollet del Vallès
250-01159/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59486).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’afectació de la borrasca Gloria
250-01160/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59487).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el dany mediambiental ocasionat per la 
borrasca Gloria al delta de l’Ebre
250-01161/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59488).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a lluitar contra 
la bretxa salarial
250-01162/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 59489).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de la presidenta en funcions del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
davant la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre les manifestacions emeses en 
el programa de TV3 Està passant amb relació al Cos de Mossos 
d’Esquadra
356-00610/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 18, tinguda el 21.02.2020, DSPC-C 448.

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

Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic 
de Greuges per a informar sobre el seu viatge a Berlín amb motiu de 
la final de la Lliga de Campions de futbol del 2015
359-00026/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: síndic de Greuges (reg. 57897).
Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 21.02.2020.

Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic 
de Greuges per a informar sobre els Principis sobre la protecció i la 
promoció de la institució de l’«ombudsman»
359-00027/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: síndic de Greuges (reg. 58079).
Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 21.02.2020.
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4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2020
230-00007/12

DICTAMEN

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de febrer de 2020, 

ha estudiat el projecte de pressupost del Parlament per al 2020 i, d’acord amb els 
apartats 3.g i 4 de l’article 37 del Reglament del Parlament, ha aprovat el següent

Dictamen
La Mesa Ampliada del Parlament de Catalunya acorda: 
a) Aprovar el projecte de pressupost del Parlament per al 2020 i trametre’l al Ple 

perquè, si escau, l’aprovi.
b) Trametre al Ple la següent proposta d’article, perquè, si escau, l’aprovi i la 

incorpori al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020: 

«1. Els romanents resultants de la liquidació del pressupost del Parlament són 
recursos financers propis d’aquesta institució, l’aplicació dels quals, per a atendre 
necessitats del Parlament, correspon a la Mesa.

»2. La Tresoreria de la Generalitat ha de lliurar les dotacions pressupostàries de 
la secció PA, servei pressupostari PA 01, trimestralment, de manera anticipada i en 
ferm, i a nom del Parlament.

»3. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions de crèdit de la secció PA, ser-
vei pressupostari PA 01, sense limitacions, la qual cosa ha de comunicar al Departa-
ment de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i pot acordar criteris de vincula-
ció dels crèdits diferents dels que estableix aquesta llei.»

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió
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Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2020

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte
Import  
article

Import total 
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  PARLAMENT DE CATALUNYA (PA01)   62.980.337,42

1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL    32.938.544,74

  10   ALTS CÀRRECS   8.470.545,61  

    100   Alts càrrecs 8.470.545,61    

    1000001 Retribucions bàsiques 5.745.255,05    

    1000002 Retribucions complementàries 2.725.290,56    

           

  11   PERSONAL EVENTUAL   1.410.090,27  

    110   Personal eventual 1.410.090,27    

    1100001 Retribucions bàsiques 917.510,32    

    1100002 Retribucions complementàries 492.579,95    

           

  12   PERSONAL FUNCIONARI   18.075.408,86  

    120   Retribucions bàsiques 12.929.382,12    

    1200001 Retribucions bàsiques 12.929.382,12    

    121   Retribucions complementàries 5.008.084,46    

    1210001 Retribucions complementàries 5.008.084,46    

    125   Substitucions i eventualitats de 
personal funcionari 137.942,28    

    1250001 Retribucions bàsiques 97.285,74    

    1250002 Retribucions complementàries 40.656,54    

           

  15   INCENTIUS AL RENDIMENT I 
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES   90.000,00  

    151   Activitats extraordinàries 90.000,00    

    1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 90.000,00    

           

  16   ASSEGURANCES I COTITZACIONS 
SOCIALS   4.612.500,00  

    160   Quotes socials 4.612.500,00    

    1600001 Seguretat Social 4.608.000,00    

    1600004 Altres règims de previsió social 4.500,00    

           

  17   PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 
SOCIALS   280.000,00  

    172   Altres prestacions socials 280.000,00    

    1720001 Prestacions complementàries 280.000,00    
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte
Import  
article

Import total 
i per capítol

2     DESPESES CORRENTS DE BÉNS  
I SERVEIS     10.575.585,88

           

  20   LLOGUERS I CÀNONS   412.550,64  

    200   Lloguers i cànons de terrenys, 
béns naturals, edificis i altres 
construccions 117.000,00    

    2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, 
béns naturals, edificis i altres 
construccions 117.000,00    

    201   Lloguers i cànons de material 
transport 42.634,35    

    2010001 Lloguers i cànons de material de 
transport 42.634,35    

    202   Lloguers i cànons d’equips per 
a procés de dades, programari i 
reprografia 226.533,86    

    2020001 Lloguers i cànons d’equips per a 
procés de dades 218.547,86    

    2020002 Lloguers d’equips reprografia i  de 
fotocopiadores 7.986,00    

    203   Lloguers i cànons d’altre 
immobilitzat material 26.382,43    

    2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 
material 26.382,43    

           

  21   CONSERVACIÓ I REPARACIÓ   1.500.577,56  

    210   Conservació, reparació i manteniment 
terrenys, béns naturals, edificis i 
altres construccions 1.050,00    

    2100001 Conservació, reparació i manteniment 
de terrenys, béns naturals, edificis i 
altres construccions 1.050,00    

    211   Conservació, reparació i 
manteniment material transport 3.000,00    

    2110001 Conservació, reparació i manteniment 
material transport 3.000,00    

    212   Conservació, reparació i 
manteniment d’equips procés de 
dades, programari i reprografia 704.010,15    

    2120001 Conservació, reparació i manteniment 
d’equips per a procés de dades 237.973,62    

    2120002 Conservació, reparació i manteniment 
equips reprografia i fotocopiadores 51.000,00    

    2120003 Manteniment aplicacions 
informàtiques 415.036,53    

    213   Conservació, reparació i 
manteniment d’altre immobilitzat 
material 738.747,91    

    2130001 Conservació, reparació i manteniment 
d’altre immobilitzat material 738.747,91    
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte
Import  
article

Import total 
i per capítol

    214   Altres despeses de conservació, 
reparació i manteniment 53.769,50    

    2140001 Altres despeses de conservació, 
reparació i manteniment 53.769,50    

           

  22   MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I 
ALTRES   4.662.107,68  

    220   Material d’oficina 186.900,00    

    2200001 Material ordinari no inventariable 132.000,00    

      2200002 Premsa, revistes, llibres i altres 
publicacions 54.900,00    

    221   Subministraments  666.096,10    

    2210001 Aigua i energia 399.646,10    

      2210002 Combustible per a mitjans de 
transport 24.200,00    

      2210003 Vestuari 41.000,00    

    2210005 Productes farmacèutics i analítiques 3.500,00    

    2210006 Compres de mercaderies i matèries 
primeres 15.000,00    

    2210089 Altres subministraments 182.750,00    

    222   Comunicacions 377.502,64    

    2220001 Despeses postals, missatgeria i altres 
similars 14.000,00    

    2220003 Comunicacions mitjançant serv. veu i 
dades adquirits altres entitats 363.502,64    

    223   Transports 18.000,00    

    2230001 Transports 18.000,00    

    224   Despeses d’assegurances 112.775,00    

    2240001 Despeses d’assegurances 112.775,00    

    225   Tributs 400,00    

    2250001 Tributs 400,00    

    226   Despeses diverses 955.950,00    

    2260001 Exposicions, certàmens i altres 
activitats promoció 18.150,00    

    2260002 Atencions protocol·làries i 
representatives 41.000,00    

    2260005 Organització reunions i conferències 50.000,00    

    2260006 Oposicions i proves selectives 28.000,00    

    2260007 Publicacions i edictes als diaris 
oficials 8.000,00    

    2260011 Formació dels empleats públics 78.000,00    

    2260039 Despeses per serveis bancaris 1.000,00    

    2260040 Inscripció com a soci o altra figura a 
organismes o a entitats de caràcter 
associatiu 4.620,00    

    2260089 Altres despeses diverses 727.180,00    

    227   Treballs realitz. persones físiques  
o jurídiques 1.377.630,96    

    2270001 Neteja i sanejament 677.593,96    

    2270005 Estudis i dictàmens 18.000,00    
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Import  
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    2270008 Intèrprets i traductors 57.000,00    

    2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i 
destrucció 10.868,00    

    2270089 Altres treballs realitzats per persones 
físiques o jurídiques 614.169,00    

    228   Serveis informàtics 966.852,98    

    2280002 Serveis informàtics realitzats per 
altres entitats 600.852,98    

    2280003 Solucions TIC CTTI - Serveis 
recurrents 366.000,00    

           

  23   INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI   3.778.600,00  

    230   Dietes, locomoció i trasllats 192.000,00    

    2300001 Dietes, locomoció i trasllats 192.000,00    

    231   Altres indemnitzacions 3.586.600,00    

    2310001 Altres indemnitzacions 3.586.600,00    

           

  24   DESPESES DE PUBLICACIONS   221.750,00  

    240   Despeses de publicacions 221.750,00

2400001 Despeses de publicacions 221.750,00

4     TRANSFERÈNCIES CORRENTS     16.138.200,00

           

  48   A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE 
FI DE LUCRE I ALTRES ENS 
CORPORATIUS   16.138.200,00  

    482   A altres institucions sense fi de lucre 16.138.200,00    

4820001 A altres institucions sense fi de lucre 
i a altres ens corporatius 3.000,00

    4820006 A grups parlamentaris 16.135.200,00    

           

           

6     INVERSIONS REALS     3.318.006,80

  61   INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS   1.259.177,40  

    610   Inversions en edificis i altres 
construccions 1.259.177,40    

    6100001 Inversions en edificis i altres 
construccions per compte propi 1.259.177,40    

  62   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE   846.200,00  

    620   Inversions en maquinària, 
instal·lacions i utillatge 846.200,00    

    6200001 Inversions en maquinària i utillatge 312.300,00    

    6200004 Inversions en instal·lacions tècniques 
i altres instal·lacions 533.900,00    
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Import  
article

Import total 
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  64   INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS   390.000,00  

    640   Inversions en mobiliari i estris 390.000,00    

    6400001 Inversions en mobiliari i estris 390.000,00    

           

  65   INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS 
DE DADES I TELECOMUNICACIONS   169.000,00  

    650   Inversions en equips de procés de 
dades i telecomunicacions 169.000,00    

    6500001 Inversions en equips de procés de 
dades 169.000,00    

           

  67   INVERSIONS EN ALTRE 
IMMOBILITZAT MATERIAL   37.000,00  

    670   Inversions en altre immobilitzat 
material 37.000,00    

    6700001 Fons bibliogràfic 17.000,00    

    6700002 Altre immobilitzat material 20.000,00    

           

68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT 
INTANGIBLE   616.629,40

    680   Inversions en immobilitzat intangible 616.629,40    

    6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 1.000,00    

    6800005 Desenvolupament sistemes informació 615.629,40    

8     VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS     10.000,00

  83   CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I 
BESTRETES FORA DEL SECTOR 
PÚBLIC   10.000,00  

    830   Concessió de préstecs i bestretes 
fora del sector públic 10.000,00    

      8300001 Préstecs i bestretes concedits al 
personal 10.000,00    

Projecte de pressupost del Síndic de Greuges per al 2020
230-00008/12

TRAMESA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de febrer de 2020, 

ha estudiat el pressupost del Síndic de Greuges per al 2020. S’acorda elevar-lo al Ple 
perquè l’aprovi.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió
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Projecte de pressupost del Síndic de Greuges per al 2020

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte
Import  
article

Import total 
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST     6.817.143,83

1 REMUNERACIONS DE PERSONAL     5.947.413,83

           

  10     ALTS CÀRRECS   376.411,53  

  100   Alts càrrecs 376.411,53    

    1000001 Retribucions bàsiques 163.707,43    

    1000002 Retribucions complementàries 212.704,10    

           

  11     PERSONAL EVENTUAL   2.092.302,95  

  110   Personal eventual 2.092.302,95    

    1100001 Retribucions bàsiques 522.970,44    

    1100002 Retribucions complementàries 1.569.332,51    

           

  12     PERSONAL FUNCIONARI   2.528.499,35  

  120   Retribucions bàsiques 867.941,92    

    1200001 Retribucions bàsiques 867.941,92    

  121   Retribucions complementàries 1.660.557,43    

    1210001 Retribucions complementàries 1.602.418,60    

    1210003 Altres millores retributives 58.138,83    

           

  15     INCENTIUS AL RENDIMENT I 

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

 

100,00

 

  150   Incentius al rendiment  100,00    

    1500001 Productivitat 100,00    

    151   Activitats extraordinàries 0,00    

    1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 0,00    

           

  16   ASSEGURANCES I COTITZACIONS 

SOCIALS

 

950.000,00

 

    160   Quotes socials 950.000,00    

    1600001 Seguretat Social 950.000,00    

           

  17   PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 

SOCIALS

 

100,00

 

    171   Aportacions a plans de pensions  100,00    

    1710001 Aportacions a plans de pensions 100,00    

           

2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS  I  

SERVEIS

   

805.230,00

           

  20   LLOGUERS I CÀNONS   16.300,00  

    200   Lloguers i cànons de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 100,00
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    2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 100,00

   

    201   Lloguers i cànons de material de 

transport 10.000,00

   

    2010001 Lloguers i cànons de material de 

transport 10.000,00

   

    202   Lloguers i cànons d’equips per 

a procés de dades, programari i 

reprografia 6.100,00

   

    2020001 Lloguers i cànons equips procés 

dades 100,00

   

    2020002 Lloguers equips reprografia i 

fotocopiadores 6.000,00

   

    203   Lloguers i cànons d’altre 

immobilitzat material 100,00

   

    2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 

material 100,00

   

           

  21   CONSERVACIÓ I REPARACIÓ   81.500,00  

    210   Conservació, reparació i 

manteniment de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 25.000,00

   

    2100001 Conservació, reparació i manteniment 

de terrenys, béns naturals, edificis i 

altres construccions 25.000,00

   

    212   Conservació, reparació i 

manteniment equips procés de 

dades, programari i reprografia 54.500,00

   

    2120001 Conservació, reparació i manteniment 

equips procés dades 10.000,00

   

    2120002 Conservació, reparació i manteniment 

d’equips reprografia i fotocopiadores 500,00

   

    2120003 Manteniment aplicacions 

informàtiques 44.000,00

   

    214   Altres despeses de conservació, 

reparació i manteniment 2.000,00  

 

    2140001 Altres despeses de conservació, 

reparació i manteniment 2.000,00  

 

           

  22   MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I 

ALTRES   663.330,00

 

    220   Material d’oficina 19.000,00    

    2200001 Material ordinari no inventariable 3.500,00    

    2200002 Premsa, revistes, llibres i altres 

publicacions 15.500,00
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    221   Subministraments  68.100,00    

    221000140 Aigua 58.500,00    

    221000160 Energia 4.500,00    

    2210002 Combustible per a mitjans transport 0,00    

    2210003 Vestuari 100,00    

    2210089 Altres subministraments 5.000,00    

    222   Comunicacions 81.000,00    

    2220001 Despeses postals, missatgeria i altres 

similars 67.000,00

   

    2220002 Comunicacions mitjançant ser. veu i 

dades adquirits entitats Generalitat 0,00

   

    2220003 Comunicacions mitjançant serv.veu i 

dades adquirits altres entitats 14.000,00

   

    224   Despeses d’assegurances 9.000,00    

    2240001 Despeses d’assegurances 9.000,00    

    225   Tributs 100,00    

    2250001 Tributs 100,00    

    226   Despeses diverses 166.500,00    

    2260002 Atencions protocol·làries i 

representatives 1.000,00

   

    2260003 Publicitat, difusió i campanyes 

institucional 45.000,00

   

    226000440 Honoraris 7.900,00    

    226000450 Sentències 100,00    

    2260005 Organització reunions i conferències 28.000,00    

    2260006 Oposicions i proves selectives 10.000,00    

    2260009 Funcionament consells i òrgans  

col·legiats 42.400,00

   

    2260011 Formació del personal propi 15.000,00    

    2260033 Desenvolupament programes 

seguretat i salut laborals en el treball 

per prevenció de riscos laborals 7.000,00

   

    2260039 Despeses de serveis bancaris 100,00    

      2260089 Altres despeses diverses 10.000,00    

    227   Treballs realitzats per persones 

físiques o jurídiques 293.630,00

   

    2270001 Neteja i sanejament 123.000,00    

    2270002 Seguretat 18.000,00    

    2270005 Estudis i dictàmens 125.630,00    

    2270008 Intèrprets i traductors 7.000,00    

    2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i 

destrucció 1.000,00

   

    2270013 Treballs tècnics 7.000,00    

    2270089 Altres treballs realitzats per altres 

empreses 12.000,00

   

    228   Serveis informàtics 26.000,00    

    2280003 Solucions TIC CTTI - Serveis 

recurrents 26.000,00
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  23   INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 

SERVEI

 

35.100,00

 

    230   Dietes, locomoció i trasllats 35.000,00    

    2300001 Dietes, locomoció i trasllats 35.000,00    

    232   Ajuts menjar 100,00    

    2320001 Ajuts menjar 100,00    

    233   Fons d’acció social 0,00    

    2330001 Fons d’acció social 0,00    

           

  24   DESPESES DE PUBLICACIONS   9.000,00  

    240   Despeses de publicacions 9.000,00    

    2400001 Despeses de publicacions 9.000,00    

           

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS     11.000,00

           

  49   A L’EXTERIOR   11.000,00  

    490   A l’exterior 11.000,00    

    4900001 A l’exterior 11.000,00    

             

               

6 INVERSIONS REALS     49.500,00

           

  61   INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS   4.000,00

 

    610   Inversions en edificis i altres 

construccions 4.000,00  

 

    6100001 Inversions en edificis i altres 

construccions 4.000,00  

 

           

  62   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, 

INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

 

2.000,00

 

    620   Inversions en maquinària, 

instal·lacions i utillatge 2.000,00

   

    6200001 Inversions en maquinària i utillatge 2.000,00    

           

  64   INVERSIONS EN MOBILIARI I 

ESTRIS

 

1.000,00

 

    640   Inversions en mobiliari i estris 1.000,00    

    6400001 Inversions en mobiliari i estris 1.000,00    

           

  65   INVERSIONS EN EQUIPS 

DE PROCÉS DE DADES I 

TELECOMUNICACIONS   23.118,00

 

    650   Inversions equips procés de dades i 

telecomunicacions 23.118,00  

 

    6500001 Inversions equips procés de dades 23.118,00    
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  67   INVERSIONS EN ALTRE 

IMMOBILITZAT MATERIAL   1.500,00

 

    670   Inversions en altre immobilitzat 

material 1.500,00  

 

    6700001 Fons Bibliogràfic 1.400,00    

    6700002 Altre immobilitzat material 100,00    

           

  68   INVERSIONS EN IMMOBILITZAT 

INTANGIBLE   17.882,00

 

    680   Inversions en altre immobilitzat 

intangible 17.882,00  

 

    6800002 Inversions en aplicacions 

informàtiques 17.882,00  

 

               

           

8 VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 4.000,00 4.000,00 4.000,00

           

  83   CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I 

BESTRETES FORA DEL SECTOR 

PÚBLIC   4.000,00

 

    830   Concessió de préstecs i bestretes 

fora del sector públic 4.000,00  

 

    8300001 Préstecs i bestretes concedits al 

personal 4.000,00  
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