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DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

3. TRAMITACIONS EN CURS
3.01. Projectes i proposicions de llei i al

tres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de contractes de con-
reu (tram. 200-00006/08). Pròrroga del termini de 
presentació d’esmenes a l’articulat. p. 5

Projecte de llei del Consell de la Cultu-
ra i de les Arts de Catalunya (tram. 200-00010/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a 
l’articulat. p. 5

Projecte de llei sobre l’exercici de les 
professions de l’esport a Catalunya (tram. 200-
00020/08). Tramitació pel procediment d’urgència. p. 5

Projecte de llei dels drets de les dones 
per a l’eradicació de la violència masclista (tram. 
200-00022/08). Text presentat. Antecedents. Trami-
tació pel procediment d’urgència. p. 5

Projecte de llei de creació de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya (tram. 200-00023/08). Text 
presentat. Antecedents. p. 27

Projecte de llei de finançament de les 
infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus (tram. 200-
00024/08). Text presentat. Antecedents. p. 33

Projecte de llei de modificació de la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (tram. 
200-00025/08). Text presentat. Antecedents. p. 39

Projecte de llei d’espectacles públics i 
activitats recreatives (tram. 200-00026/08). Text pre-
sentat. Antecedents. p. 48

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’increment 
de la despesa cultural (tram. 250-00247/08). Esme-
nes presentades. p. 68

Proposta de resolució sobre l’elabora-
ció d’un estudi del cost de l’atenció a les persones 
en situació de dependència (tram. 250-00256/08). 
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes. p. 68

Proposta de resolució sobre la millo-
ra de l’Administració de justícia als partits judicials 
de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), Igualada 
(Anoia) i Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) 
(tram. 250-00257/08). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 69

Proposta de resolució sobre la crea-
ció de diversos jutjats contenciosos administratius 
i d’una nova secció a la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(tram. 250-00258/08). Pròrrogues del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 69

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
d’un pla de lluita contra els efectes de l’estiu en la 
gent gran que viu sola (tram. 250-00259/08). Pròrro-
gues del termini de presentació d’esmenes.  p. 69

Proposta de resolució sobre el traspàs 
dels fons del Pla estratègic de ciutadania i integra-
ció (tram. 250-00260/08). Pròrrogues del termini de 
presentació d’esmenes. p. 70

Proposta de resolució sobre l’establi-
ment d’un complement econòmic per als professors 
d’anglès (tram. 250-00261/08). Pròrroga del termini 
de presentació d’esmenes. p. 70

Proposta de resolució sobre la pre-
sència de meduses al litoral català (tram. 250-
00262/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 70

Proposta de resolució sobre l’exemp-
ció fiscal dels cooperants a l’exterior (tram. 250-
00263/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 70

Proposta de resolució sobre la cre-
ació del registre de cooperants a l’exterior (tram. 
250-00264/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 70

Proposta de resolució sobre la plani-
ficació pressupostària dels ajuts a les famílies en 
situació de pobresa (tram. 250-00265/08). Pròrroga 
del termini de presentació d’esmenes. p. 71

Proposta de resolució sobre el des-
plegament de l’Estatut del cooperant (tram. 250-
00266/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 71

Proposta de resolució sobre l’amplia-
ció de l’horari del consultori de Caldes de Malavella 
(Selva) (tram. 250-00267/08). Pròrroga del termini 
de presentació d’esmenes. p. 71

Proposta de resolució sobre el cobri-
ment de la riera de Llavaneres, de Sant Andreu de 
Llavaneres (Maresme) (tram. 250-00268/08). Pròrro-
gues del termini de presentació d’esmenes. p. 71

(Dos fascicles) Fascicle primer

Correcció d’errades
Nota
– La Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla de lluita contra els efectes de l’estiu en la gent gran que viu sola (tram. 250-00259/08), a la pàg. 69, ha estat rectificada al BOPC 127, pàg. 13.– Les Sol·licituds de compareixença 354-00073/08, 354-00074/08, 354-00075/08, 354-00076/08, 354-00077/08 i 354-00078/08, a les pàg. 86 i 87, han estat rectificades al BOPC 127, pàg. 36.– Les Sol·licituds de compareixença 356-00116/08, 356-00117/08, 356-00118/08, 356-00119/08, 356-00120/08, 356-00121/08, 356-00122/08, 356-00123/08, 356-00124/08, 356-00125/08, 356-00126/08, 356-00127/08, 356-00128/08, 356-00129/08 i 356-00130/08, a les pàg. 87, 88, 89 i 90, han estat rectificades al BOPC 127, pàg. 39.– La Compareixença 355-00041/08, a la pàg. 90, ha estat rectificada al BOPC 127, pàg. 43.– Les Compareixences 357-00049/08, 357-00050/08 i 357-00051/08, a les pàg. 90 i 91, han estat rectificades al BOPC 127, pàg. 45.
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Proposta de resolució sobre l’increment 
del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a la 
comarca de l’Alt Camp (tram. 250-00270/08). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. p. 71

Proposta de resolució sobre la posada 
en funcionament del Pla de normalització lingüística 
de les oficines judicials (tram. 250-00271/08). Pròr-
rogues del termini de presentació d’esmenes. p. 72

Proposta de resolució sobre la creació 
de dos nous jutjats de menors i sobre l’execució de 
les mesures penals de menors (tram. 250-00272/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 72

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un partit judicial a Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental) (tram. 250-00273/08). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 72

Proposta de resolució sobre el Pro-
jecte de llei de polítiques de joventut (tram. 250-
00274/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 72

Proposta de resolució sobre el Pla di-
rector del tercer sector social (tram. 250-00275/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 72

Proposta de resolució sobre l’accessi-
bilitat (tram. 250-00276/08). Pròrrogues del termini 
de presentació d’esmenes. p. 73

Proposta de resolució sobre l’elabora-
ció d’un pla de foment de l’esport a l’aire lliure (tram. 
250-00277/08). Pròrrogues del termini de presenta-
ció d’esmenes. p. 73

Proposta de resolució sobre l’arriba-
da del tren d’alta velocitat a la frontera amb l’Estat 
francès el 2009 (tram. 250-00279/08). Pròrroga del 
termini de presentació d’esmenes. p. 73

Proposta de resolució sobre el projecte 
de rehabilitació de la basílica de Santa Maria, de 
Mataró (Maresme) (tram. 250-00280/08). Pròrro-
gues del termini de presentació d’esmenes. p. 73

Proposta de resolució sobre la creació 
reglamentària i la implantació del Registre Unificat 
de Maltractaments Infantils a la xarxa hospitalària de 
Catalunya (tram. 250-00309/08). Presentació. p. 74

Proposta de resolució sobre la cons-
titució de taules territorials d’impuls a la protecció 
de la infància i l’adolescència (tram. 250-00310/08). 
Presentació. p. 74

Proposta de resolució sobre la regla-
mentació urgent del fons de garantia per a fer front 
als impagaments de les pensions d’aliments i com-
pensatòries en els casos de separació i de divorci 
(tram. 250-00311/08). Presentació. p. 75

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un àmbit funcional de planificació territorial corres-
ponent a l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf 
i els municipis de l’Anoia que s’hi adhereixin (tram. 
250-00312/08). Presentació. p. 75

Proposta de resolució sobre l’avança-
ment de les compensacions econòmiques pel tall 
de subministrament elèctric del 23 de juliol de 2007 
(tram. 250-00313/08). Presentació. p. 76

Proposta de resolució sobre el resca-
balament dels danys ocasionats als afectats per 

l’apagada elèctrica del 23 de juliol de 2007 i so-
bre l’establiment d’un pla de retorn a la normalitat 
(tram. 250-00314/08). Presentació. Rectificació del 
text presentat. p. 77

Proposta de resolució sobre la deter-
minació de les causes de l’apagada elèctrica del 23 
de juliol de 2007 i sobre la política energètica (tram. 
250-00315/08). Presentació. p. 78

Proposta de resolució sobre la disper-
sió de les noves seus judicials (tram. 250-00316/08). 
Presentació. p. 79

Proposta de resolució sobre la manca 
de personal a l’Administració de Justícia (tram. 250-
00317/08). Presentació. p. 79

3.30. Altres tramitacions
3.30.06. Procediments relatius a les corpo

racions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 7/2007, relatiu a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, corresponent a l’exercici 
2003 (tram. 258-00006/08). Obertura del procedi-
ment i encàrrec a la Comissió. Termini. p. 80

4. INFORMACIÓ
4.40. Acords, resolucions i comunicaci

ons dels òrgans de la cambra

Situació de compatibilitat o d’incom-
patibilitat de diputats (tram. 234-00016/08 i 234-
00018/08). Dictamen de la Comissió de l’Estatut 
dels Diputats. p. 81

Delegació de funcions del president 
del Parlament (tram. 246-00014/08). p. 81

4.45. Composició dels òrgans de la cam
bra

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent 
(tram. 397-00001/08). Substitució de diputats. p. 81

4.50. Compliment de resolucions i de 
mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control de compliment de la Resolució 
18/VIII, sobre l’adopció de mesures per a facilitar 
l’accés de les persones sordes oralistes als canals 
de televisió dependents de la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió (tram. 290-00002/08). Informe 
relatiu al compliment de la Resolució. p. 81

Control de compliment de la Resolució 
19/VIII, per la qual s’aproven quatre informes de fis-
calització (tram. 290-00004/08). Pròrroga del termini 
per a retre comptes. p. 82

Control de compliment de la Resolució 
24/VIII, sobre l’adaptació dels serveis i els equipa-
ments de Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i Transports Metropolitans de Barcelona 
per a les persones amb discapacitats físiques i 
sensorials (tram. 290-00009/08). Informe relatiu al 
compliment de la Resolució. p. 82

Control de compliment de la Resolució 
25/VIII, sobre la millora del servei de transport col-
lectiu de persones per carretera (tram. 290-00010/08). 
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 83

Control de compliment de la Resolu-
ció 26/VIII, sobre la incorporació d’un programa de 
navegació per veu a les màquines expenedores de 
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bitllets de Renfe (tram. 290-00011/08). Informe re-
latiu al compliment de la Resolució. p. 83

Control de compliment de la Resolució 
27/VIII, sobre l’assistència sanitària a Gavà (Baix 
Llobregat) (tram. 290-00012/08). Informe relatiu al 
compliment de la Resolució. p. 84

Control de compliment de la Resolució 
28/VIII, sobre la construcció de l’hospital comarcal 
a la Seu d’Urgell (Alt Urgell) (tram. 290-00013/08). 
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 85

Control de compliment de la Resolució 
30/VIII, sobre el desplegament de l’Estatut d’autono-
mia (tram. 290-00015/08). Pròrroga del termini per 
a retre comptes. p. 85

4.53. Sessions informatives i comparei
xences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió de Medi Ambient i Habitatge amb el con-
seller de Medi Ambient i Habitatge sobre l’eventual 
instal·lació d’un magatzem de residus nuclears a 
Catalunya (tram. 354-00067/08). Canvi de Comis-
sió tramitadora. p. 86

Sol·licitud de sessió informativa de 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge amb el 
conseller d’Economia i Finances sobre l’eventual 
instal·lació d’un magatzem de residus nuclears a 
Catalunya (tram. 354-00068/08). Canvi de Comis-
sió tramitadora. p. 86

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Economia i Finances davant de la Diputa-
ció Permanent per tal que informi sobre les causes, 
l’abast i els efectes sobre la població catalana de la 
greu avaria de subministrament elèctric que va patir 
la ciutat de Barcelona el dia 23 de juliol, i també 
de les mesures adoptades per tal d’indemnitzar i 
compensar les nombroses pèrdues ocasionades a 
persones, famílies i empreses dels sectors de la in-
dústria, els serveis i el comerç (tram. 354-00073/08). 
Acord sobre la sol·licitud. p. 86

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques davant 
la Diputació Permanent per tal que informi sobre 
les mesures a prendre com a conseqüència de les 
retencions que de manera habitual es produeixen a 
l’autopista AP-7 (tram. 354-00074/08). Acord sobre 
la sol·licitud. p. 86

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques davant 
la Diputació Permanent per tal de donar explicacions 
sobre la situació viscuda a Catalunya les darreres 
setmanes (tram. 354-00075/08). Acord sobre la sol-
licitud. p. 87

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Economia i Finances davant la Diputació 
Permanent per tal de donar explicacions sobre la 
situació viscuda a Catalunya les darreres setmanes 
(tram. 354-00076/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 87

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Economia i Finances davant la Diputació 
Permanent perquè informi sobre les actuacions del 
Departament en relació amb els fets d’importància 
especial succeïts un cop finalitzat el corresponent 
període de sessions relatius al caos de subministra-
ment elèctric que encara pateix la ciutat de Barce-
lona (tram. 354-00077/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 87

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques davant 
la Diputació Permanent perquè informi en relació 
al col·lapse de les infrastructures patit en els dar-
rers dies, especialment en l’àmbit viari, ferroviari i 
aeroportuària (tram. 354-00078/08). Acord sobre la 
sol·licitud. p. 87

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el director ge-
neral de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 
perquè informi sobre el capítol dedicat a Euskadi del 
programa «Afers exteriors» (tram. 358-00001/08). 
Sol·licitud. p. 87

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del Minis-
tre d’Indústria, Turisme i Comerç davant la Diputació 
Permanent per tal que informi, ateses les seves res-
ponsabilitats directes, sobre el caos energètic que 
ha afectat, i encara afecta, la ciutat de Barcelona 
(tram. 356-00116/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 87

Sol·licitud de compareixença de la Mi-
nistra de Foment davant la Diputació Permanent 
per tal que informi, ateses les seves responsabili-
tats directes, sobre el col·lapse de les infrastructures 
de Catalunya (tram. 356-00117/08). Rebuig de la 
sol·licitud. p. 88

Sol·licitud de compareixença del Sr. 
Manuel Pizarro, president d’Endesa, davant la Di-
putació Permanent per tal que informi, atesa la seva 
especial responsabilitat directiva en l’esmentada 
empresa, sobre el caos energètic que ha afectat, 
i encara afecta, la ciutat de Barcelona (tram. 356-
00118/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 88

Sol·licitud de compareixença del Sr. 
Luis Atienza, president de Red Eléctrica, davant la 
Diputació Permanent per tal que informi, atesa la 
seva especial responsabilitat directiva en l’esmenta-
da empresa, sobre el caos energètic que ha afectat, 
i encara afecta, la ciutat de Barcelona (tram. 356-
00119/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 88

Sol·licitud de compareixença de Manu-
el Pizarro, president de FECSA-Endesa, davant de 
la Diputació Permanent per tal que informi sobre 
les causes, l’abast i els efectes sobre la població 
catalana de la greu avaria de subministrament 
elèctric que va patir la ciutat de Barcelona el dia 23 
de juliol, i també de les mesures adoptades per tal 
d’indemnitzar i compensar les nombroses pèrdues 
ocasionades a persones, famílies i empreses dels 
sectors de la indústria, els serveis i el comerç (tram. 
356-00120/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 88

Sol·licitud de compareixença de Luis 
Atienza, president de Red Eléctrica de España, da-
vant de la Diputació Permanent per tal que informi 
sobre les causes, l’abast i els efectes sobre la po-
blació catalana de la greu avaria de subministrament 
elèctric que va patir la ciutat de Barcelona el dia 23 
de juliol, i també de les mesures adoptades per tal 
d’indemnitzar i compensar les nombroses pèrdues 
ocasionades a persones, famílies i empreses dels 
sectors de la indústria, els serveis i el comerç (tram. 
356-00121/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 88

Sol·licitud de compareixença del dele-
gat del govern de l’Estat a Catalunya davant la Di-
putació Permanent per tal que informi sobre l’abast 
i les mesures a prendre com a conseqüència del 
caos a rodalies Renfe del passat 3 d’agost, així com 
la saturació de l’aeroport del Prat durant l’operació 
sortida (tram. 356-00122/08). Acord sobre la sol-
licitud. p. 89
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Sol·licitud de compareixença del Sr. 
Salvador Alemany, president d’Acesa, davant la 
Diputació Permanent per tal que informi sobre les 
mesures a prendre com a conseqüència de les re-
tencions que de manera habitual es produeixen a 
l’autopista AP-7 (tram. 356-00123/08). Rebuig de la 
sol·licitud. p. 89

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de Red Eléctrica de España davant la Diputa-
ció Permanent per tal que informi sobre l’apagada 
de Barcelona (tram. 356-00124/08). Acord sobre la 
sol·licitud. p. 89

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent d’Endesa davant la Diputació Permanent per 
tal que informi sobre l’apagada de Barcelona (tram. 
356-00125/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 89

Sol·licitud de compareixença del Go-
vern, en especial, el director general d’Energia i 
Mines, davant la Diputació Permanent per tal que 
informin sobre l’apagada de Barcelona i es determi-
nin les possibles responsabilitats del Govern (tram. 
356-00126/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 89

Sol·licitud de compareixença del dele-
gat del Govern a Catalunya, Sr. Joan Rangel, davant 
la Diputació Permanent per tal de donar explicacions 
sobre la situació viscuda a Catalunya les darreres 
setmanes (tram. 356-00127/08). Acord sobre la sol-
licitud. p. 89

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de Fecsa-Endesa, Sr. Manuel Pizarro, davant 
la Diputació Permanent per tal de donar explicacions 
sobre la situació viscuda a Catalunya les darreres 
setmanes (tram. 356-00128/08). Acord sobre la sol-
licitud. p. 90

Sol·licitud de compareixença del pre-
sident executiu de Red Eléctrica Española, Sr. Luis 
Atienza, davant la Diputació Permanent per tal de 
donar explicacions sobre la situació viscuda a Cata-
lunya les darreres setmanes (tram. 356-00129/08). 
Acord sobre la sol·licitud. p. 90

Sol·licitud de compareixença de la Sra. 
María Teresa Costa Campí, presidenta de la Comis-
sió Nacional d’Energia, davant la Diputació Perma-
nent perquè informi sobre les actuacions dutes a 
terme amb relació a l’apagada de Barcelona (tram. 
356-00130/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 90

4.53.10. Sessions informatives i comparei
xences de membres del Govern

Compareixença del conseller d’Econo-
mia i Finances i del conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques davant la Diputació Permanent 
perquè informin sobre les actuacions dels dits de-
partaments amb relació a l’avaria en el subminis-
trament elèctric de Barcelona i al col·lapse en les 
infraestructures (tram. 355-00041/08). Acord de tenir 
la sessió informativa. Substanciació. p. 90

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

Compareixença de Manuel Pizarro, 
president d’Endesa, davant la Diputació Permanent 
perquè informi sobre l’avaria en el subministrament 
elèctric de Barcelona (tram. 357-00049/08). Acord 
de tenir la sessió de compareixença. Substanciació. p. 90

Compareixença de Luis Atienza, presi-
dent executiu de Red Eléctrica de España, davant la 
Diputació Permanent perquè informi sobre l’avaria 
en el subministrament elèctric de Barcelona (tram. 
357-00050/08). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. Substanciació. p. 91

Compareixença del delegat del Go-
vern de l’Estat a Catalunya davant la Diputació Per-
manent per a donar explicacions sobre la situació 
viscuda a Catalunya les darreres setmanes (tram. 
357-00051/08). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. p. 91

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

4.70.01. Composició del Govern, delega
cions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller 
d’Educació a la consellera de Salut (tram. 330-
00022/08). Coneixement. p. 91

Encàrrec del despatx del conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques al conseller 
d’Economia i Finances (tram. 330-00023/08). Co-
neixement. p. 91

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a proveir temporalment el 
lloc de treball d’ajudant o ajudanta d’arxiu de l’Àrea 
d’Arxiu de la Direcció d’Estudis Parlamentaris (tram. 
500-00009/08). Correcció d’errades de publicació 
(BOPC 104). p. 92

Oposició lliure per a proveir dues pla-
ces de xofer o xofera polivalent del Parlament (tram. 
501-00001/08). Llista definitiva de persones adme-
ses i excloses. p. 92

Concurs oposició lliure per a proveir 
set places de lingüista del Parlament (tram. 501-
00002/08). Llista definitiva de persones admeses 
i excloses. p. 94

NOTES

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya (BOPC) són una reproducció fidel dels docu-
ments originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada 
a una sola data.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolu-
ció 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reci-
clat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I 
ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de contractes de con
reu
Tram. 200-00006/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 14372).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2007 al 20.09.2007).

Finiment del termini: 21.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 06.09.2007.

Projecte de llei del Consell de la Cultu
ra i de les Arts de Catalunya
Tram. 200-00010/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 14372).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.09.2007 al 20.09.2007).

Finiment del termini: 21.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 06.09.2007.

Projecte de llei sobre l’exercici de les 
professions de l’esport a Catalunya
Tram. 200-00020/08

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 14055).

Tràmits afectats: A partir dels tràmits a què es refereix 
l’article 106.1 del Reglament del Parlament de Cata-
lunya.

Reducció de terminis: A la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 04.09.2007.

Projecte de llei dels drets de les dones 
per a l’eradicació de la violència mas
clista
Tram. 200-00022/08

Text presentat
Reg. 14115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 04.09.2007

A lA MesA del PArlAMent

Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya

CertifiCo: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia 17 de juliol de 2007, es 
va aprovar, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a 
continuació:

«A proposta de la consellera d’Acció Social i Ciutadania 
s’aprova l’Avantprojecte de llei dels drets de les dones 
per a l’eradicació de la violència masclista i s’autoritza 
l’esmentada consellera perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
certificat a Barcelona, el divuit de juliol de dos mil set.

Barcelona, 18 de juliol de 2007

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

ProjeCte de llei dels drets de les dones Per A l’erA
diCACió de lA violènCiA MAsClistA

exPosiCió de Motius

I. Les dones han estat essencials en la construcció i 
defensa dels drets i les llibertats al llarg de la història. 
Malgrat això, gran part de les nostres societats no han 
reconegut el seu paper i no han garantit els seus drets.

La llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la 
violència masclista parteix de la premissa que els drets 
de les dones són drets humans. La violència masclista 
és una greu vulneració d’aquests drets i un impediment 
per assolir la plena ciutadania de les dones, la seva au-
tonomia i llibertat.

La finalitat d’aquesta llei és establir els mecanismes per 
contribuir en l’eradicació de la violència masclista que 
pateixen les dones i reconèixer i avançar en garanties 
respecte al seu dret bàsic a viure sense cap manifestació 
d’aquesta violència.

La lluita contra la violència masclista és part del procés 
de les dones per fer efectius els seus drets i construir 
un entorn que permeti el seu lliure desenvolupament. 
Aquest trajecte té una llarga història al nostre país. Una 
història gràcies a la qual les dones, malgrat situacions 
adverses, han desenvolupat els seus espais d’autono-
mia.

3.01.01. 
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La llei parteix, en primer lloc, del reconeixement de 
les mateixes experiències de les dones que han pas-
sat per diverses situacions de violència, alhora que les 
considera agents actives en el procés de transformació 
individual i col·lectiva de la nostra societat pel que fa al 
coneixement i a la superació d’aquest conflicte.

Parteix també del reconeixement del paper històric i pi-
oner dels moviments feministes. Concretament, el valor 
i la riquesa del saber i de les eines d’anàlisi i intervenció 
desenvolupades pels feminismes són fonamentals per 
comprendre l’origen d’aquesta violència i eliminar-la. 
Així mateix, el moviment de dones de Catalunya ha 
tingut un paper essencial en el desenvolupament dels 
drets i en la creació d’espais de llibertat per a les dones 
del nostre país.

Per tant, les aportacions fetes per les dones que han 
patit violència, pels grups de dones que han treballat i 
treballen contra les violències, i les pràctiques feminis-
tes en defensa dels drets de les dones han estat consi-
derades de gran importància en l’elaboració d’aquesta 
Llei. Perquè la reclamació del dret de les dones a viure 
sense violència masclista és el resultat dels esforços de 
milers de dones que han denunciat les diverses mani-
festacions d’aquesta violència i han fet possible, així, 
un dret que la nostra estructura jurídica ha negat fins 
fa poc temps.

Cal reconèixer, alhora, la importància històrica dels ens 
locals en l’abordatge del fenomen, des de la responsa-
bilitat pública, i el caràcter innovador i exemplar de les 
seves actuacions polítiques. Els ens locals i supralo-
cals han estat pioners en el desplegament de mesures 
i serveis d’informació, atenció o suport a les dones en 
situacions de violència, han construït espais de coordi-
nació amb el món associatiu i han establert protocols 
d’actuació conjunta que han inspirat bona part dels con-
tinguts d’aquest text legal.

Aquesta Llei recull totes aquestes experiències i té la 
voluntat d’esdevenir un instrument actiu per garantir els 
drets de les dones i per posar les eines jurídiques per a 
excloure de la nostra societat la violència masclista. La 
llei no és un punt final, sinó un punt de partida, una part 
del procés que s’haurà de completar amb les pràctiques 
de tots els àmbits implicats.

Les violències exercides contra les dones han estat 
anomenades amb diferents termes: violència sexista, 
patriarcal, viril o violència de gènere, entre d’altres. 
En tots els casos la terminologia indica que es tracta 
d’un fenomen amb característiques diferents a d’altres 
formes de violència. És una violència que pateixen les 
dones, pel sol fet de ser-ho, en el marc d’unes relacions 
de poder desiguals entre homes i dones. Aquesta Llei 
reconeix el caràcter específic i diferenciat d’aquesta vi-
olència i també la necessitat d’aprofundir en els drets 
de les dones per tal d’incloure les seves necessitats en 
l’espai social.

La llei utilitza l’expressió violència masclista perquè el 
masclisme és el concepte que de forma més general de-
fineix les conductes de domini, control i abús de poder 
dels homes sobre les dones i que, alhora, ha imposat un 
model de masculinitat que encara és valorat per parts de 
la societat com a superior. La violència contra les dones 

és l’expressió més greu i devastadora d’aquesta cultura 
que no només destrueix vides, sinó que impedeix el 
desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i 
les llibertats de les dones. Per això el dret no pot tractar 
aquest problema social des d’una perspectiva falsament 
neutral, sinó que els instruments legals han de reconèi-
xer aquesta realitat per eliminar la desigualtat social 
que genera. Per aconseguir la igualtat material, i no 
provocar una doble discriminació, s’ha de partir de les 
desigualtats socials existents.

Aquesta llei neix en el context d’una transformació de 
les polítiques públiques que, mitjançant la introducció 
transversal de la perspectiva de gènere en tots els àm-
bits, contribuirà a fer possible l’exercici d’una democrà-
cia plena. Es tracta, en definitiva, d’enfocar el fenomen 
de la violència masclista com un problema vinculat al 
reconeixement social i jurídic de les dones.

La violència masclista es concreta en una diversitat 
d’abusos que pateixen les dones. A partir d’aquí es dis-
tingeixen diferents formes de violència (física, psico-
lògica, sexual i econòmica), que tenen lloc en àmbits 
concrets (en el marc d’una relació afectiva i/o sexual, 
en l’àmbit de la parella, familiar, laboral i socioco-
munitari). La present llei tracta de les manifestacions 
concretes d’aquesta violència, assenyalades, en el seu 
moment, pels moviments de dones i que han estat re-
collides en la normativa internacional, europea i estatal.

II. La normativa internacional, europea, estatal, nacio-
nal i local, ha desenvolupat un ampli conjunt de drets 
i mesures per eradicar les violències contra les dones.

Cal citar, entre d’altres, la Convenció sobre l’Eliminació 
de totes les formes de Discriminació contra la Dona de 
1979 (CEDAW) i el seu Protocol Facultatiu de 1999. La 
Convenció reconeix expressament la necessitat de can-
viar les actituds, mitjançant l’educació dels homes i les 
dones, perquè acceptin la igualtat de drets i superin les 
pràctiques i prejudicis basats en els rols estereotipats. 
El Protocol estableix els drets de les dones a demanar 
la reparació per la violació dels seus drets.

La Conferència de Drets Humans de Viena de 1993 va 
proclamar que els drets humans de les dones i de les 
nenes són part integral dels drets humans universals i 
va subratllar la importància de les tasques destinades a 
eliminar la violència contra les dones en la vida pública 
i privada.

La Declaració de Beijing de 1995, sorgida de la IV 
Conferència Mundial sobre les Dones, és el document 
més complet produït per una conferència de les Na-
cions Unides en relació amb els drets de les dones, ja 
que incorpora els resultats assolits en les conferències 
i els tractats anteriors, entre altres, la CEDAW i la De-
claració de Viena. Es va acordar la Declaració sobre 
l’eliminació de la violència contra les dones on es fa, 
per primera vegada, el reconeixement que les causes de 
la violència són estructurals, realitzant una definició del 
que és violència de gènere (article 113): «l’expressió 
“violència contra les dones” significa qualsevol acte 
de violència basada en el gènere que té com a resultat, 
o és probable que tingui com a resultat, uns danys o 
patiments físics, sexuals o psicològics per a les dones, 
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incloent-hi les amenaces dels esmentats actes, la coac-
ció o la privació arbitrària de la llibertat, tant en la vida 
pública com en la privada». En la Revisió de la Plata-
forma d’Acció de Beijing, realitzada a Nova York el 
juny de 2000, es donà un nou impuls als compromisos 
acordats per aconseguir la potenciació del paper de la 
dona i la igualtat de gèneres.

La Resolució de la Comissió de Drets Humans de Naci-
ons Unides de 1997 condemna tots els actes de violèn-
cia sexista contra la dona, exigeix que s’elimini la vio-
lència masclista en la família i en la comunitat i exhorta 
els governs a actuar per prevenir, investigar i castigar 
els actes de violència, i proporcionar a les dones unes 
reparacions justes i una assistència especialitzada.

La Resolució de la Comissió de Drets Humans de Naci-
ons Unides 2001/49 condemna tots els actes de violèn-
cia masclista contra la dona, i especialment la violència 
contra les dones en situacions de conflicte armat.

En l’àmbit europeu, cal citar, entre d’altres, la Resolu-
ció del Parlament Europeu de setembre de 1997 cone-
guda com «Tolerància zero contra la violència envers 
les dones» desenvolupada l’any 1999, i la Decisió marc 
del Consell d’Europa de 15 de març de 2001 sobre l’Es-
tatut de la Víctima en el procés penal, que assenyala 
la importància d’evitar els processos de victimització 
secundària i la necessitat de serveis especialitzats i d’or-
ganitzacions de suport a la víctima.

La Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del 
Consell de 5 de juliol de 2006 relativa a l’aplicació 
del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte 
entre homes i dones en assumptes de treball i ocupació 
(refosa), destaca la rellevància d’adoptar mesures per 
combatre tota classe de discriminació per raó de sexe en 
els àmbits regulats en aquesta Directiva, i, en particular, 
a adoptar mesures eficaces per prevenir l’assetjament i 
l’assetjament sexual en el lloc de treball.

Durant els darrers anys, a l’Estat s’han produït aven-
ços legislatius en matèria de lluita contra la violència 
masclista. Així, la Llei Orgànica 11/2003, de 29 de se-
tembre, de Mesures Concretes en matèria de Seguretat 
Ciutadana, Violència Domèstica i Integració Social dels 
Estrangers; la Llei Orgànica 15/2003, de 25 de novem-
bre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, 
de 23 de novembre, del Codi Penal, o la Llei 27/2003, 
de 31 de juliol, reguladora de l’Ordre de Protecció de 
les Víctimes de la Violència Domèstica. Aquesta darrera 
Llei esmentada ha suposat una nova fita en les mesures 
adoptades des dels poders públics en regular mesu-
res cautelars especialíssimes sense cap antecedent en 
l’ordenament jurídic penal espanyol. La Llei Orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere, constitueix la 
primera Llei integral europea que recull una resposta 
global a les violències a les dones en les relacions de 
parella, amb inclusió d’aspectes preventius, educatius, 
socials, laborals, assistencials, sanitaris i penals. A més, 
cal destacar les Lleis aprovades per diverses Comuni-
tats Autònomes, dins el seu àmbit competencial, per tal 
d’intervenir en l’àmbit de la violència contra les dones.

D’altra banda, els plans específics contra la violència 
masclista apareixen a finals dels anys noranta, primer 

en un àmbit estatal i després en l’àmbit autonòmic i 
local. També han aparegut altres instruments normatius 
com els protocols i els acords interinstitucionals. Així, 
el 1998 es va aprovar el primer Pla estatal d’Acció so-
bre la violència contra les dones (1998-2000), el qual 
articulava mesures en sis grans àrees, i posteriorment 
el II Pla Integral contra la Violència Domèstica (2001-
2004), l’aportació principal del qual son les mesures 
penals i processals que van donar lloc a canvis en la 
legislació penal.

A Catalunya, la Llei 11/1989, de 10 de juliol, crea l’Ins-
titut Català de les Dones, mitjançant el qual s’han de-
senvolupat diversos plans per a la igualtat d’oportunitats 
per a les dones i de prevenció de la violència masclista 
i el Pla integral de prevenció de la violència de gènere 
i d’atenció a les dones que la pateixen (2002-2004), el 
primer d’aquestes característiques en l’àmbit territorial 
de Catalunya. En aquest sentit, cal fer esment de l’ex-
periència que va suposar l’intent d’aplicació del Proto-
col interdepartamental d’atenció a la dona maltractada 
en l’àmbit de la llar (1998) que va posar de manifest 
diverses mancances, tant pel que fa la seva definició 
conceptual, com pel que fa a la seva eficàcia, però que 
va ser un primer intent d’establir unes pautes que facili-
tessin la intervenció en l’àmbit de les violències envers 
les dones i que han permès un treball posterior que no 
ha hagut de partir de zero, tot i el temps transcorregut 
en blanc des d’aleshores.

El sisè eix del Pla d’Acció i Desenvolupament de les 
Polítiques de Dones a Catalunya (2005-2007) que des-
envolupa el Programa per a l’abordatge integral de les 
violències contra les dones efectua un reconeixement 
dels drets de les dones com a ciutadanes, remarca el 
sistema patriarcal que sosté i legitima les violències i 
estableix mesures coordinades entre diferents departa-
ments i administracions.

A nivell local, alguns municipis de Catalunya han ela-
borat plans o programes específics contra la violència 
masclista. D’altra banda, ajuntaments i consells comar-
cals han signat acords amb entitats i institucions per tal 
d’assolir circuits eficients d’actuació contra la violència 
masclista.

L’Estatut de Catalunya dispensa un tractament molt 
sensible a la dona i aborda de forma específica els seus 
drets enfront la violència masclista. Així, a l’article 19, 
determina, com a drets de les dones, el lliure desenvolu-
pament de la seva personalitat i capacitat personal, el de 
viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’ex-
plotació, maltractaments i tot tipus de discriminació; 
i més endavant, a l’article 41.3, preveu com a un dels 
principis rectors de les polítiques públiques, el deure 
de garantir que es faci front de manera integral a totes 
les formes de violència contra les dones i als actes de 
caràcter sexista i discriminatori; i així mateix el deure 
de fomentar el reconeixement del paper de les dones en 
els àmbits cultural, històric, social i econòmic i el de 
promoure la participació dels grups i les associacions 
de dones en l’elaboració i avaluació de les esmentades 
polítiques. Ensems, a l’article 153 s’aborden les políti-
ques de gènere disposant que correspon a la Generalitat 
la competència exclusiva de la regulació de les mesures 
i els instruments per a la sensibilització sobre la violèn-
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cia de gènere i per a la seva detecció i prevenció, així 
com la regulació de serveis i recursos propis destinats a 
aconseguir una protecció integral de les dones que han 
patit o pateixen aquest tipus de violència. Tot això, junt 
amb la competència de la Generalitat de Catalunya en 
matèria de conservació, modificació i desenvolupament 
del dret civil català, normes processals i de procediment 
administratiu que es derivin de les particularitats del 
dret substantiu de Catalunya o de les especialitats de 
l’organització de la Generalitat, ens porta a la necessitat 
d’aprovar la present disposició legal.

Pel que fa al Dret Civil de Catalunya, el Govern de la 
Generalitat, a través de l’Observatori del Dret Privat de 
Catalunya, com a òrgan responsable de fer el seguiment 
del desenvolupament de l’ordenament juridicocivil per 
tal de procedir a la modificació del Codi de Família, 
procedirà a la incorporació de les modificacions ne-
cessàries per garantir els objectius d’aquesta Llei. En 
aquest marc, en data 30 de gener de 2007 va ser apro-
vat el projecte de llei del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les successions, que aporta una 
regulació nova en el dret de successions en el sentit 
d’incorporar els supòsits de violència domèstica com 
casos d’indignitat per a succeir a la parella.

III. La Llei s’estructura en quatre Títols, nou dispo-
sicions addicionals, tres disposicions transitòries, una 
disposició derogatòria, quatre disposicions finals i un 
annex-definicions.

El Títol I recull les disposicions generals de la Llei on 
es defineixen les qüestions bàsiques sobre la violència 
masclista, el seu objecte, finalitats, àmbit d’aplicació, 
concepte, formes d’exercir-la i àmbits de manifestació, 
tant en l’espai públic com en el privat. Això respon a la 
idea que les formes com s’expressa la violència mas-
clista són múltiples, des d’una violència directa, vexatò-
ria, com ho són els maltractaments, que poden incloure 
l’agressió física, psicològica i sexual, fins a la violència 
econòmica i l’explotació de les dones, entre d’altres. 
Aquest Títol assenta els principis que han d’orientar 
les intervencions dels poders públics per a l’eradica-
ció d’aquesta violència i que han regit en l’elaboració 
de l’articulat com són, entre d’altres, el d’integralitat, 
transversalitat i el compromís de tots els poders públics 
implicats amb la finalitat de donar una resposta ferma i 
contundent i garantir un tractament adequat i efectiu del 
dret de les dones a no ser discriminades i a viure amb 
autonomia i llibertat, trencant amb la visió purament 
assistencialista que durant molt temps ha predominat 
en les intervencions en aquest tema.

La violència masclista, com a vulneració dels drets 
humans, cal que sigui escomesa tenint en compte la 
seva naturalesa multicausal i multidimensional, motiu 
pel qual la resposta ha de ser global i obligar-hi tots 
els sistemes. Ensems, la integralitat i la transversalitat 
de les mesures exigeix que cada organisme implicat 
defineixi accions específiques des del seu àmbit d’in-
tervenció, sempre d’acord amb el model d’intervenció 
esmentat. En aquesta línia, la Llei preveu que totes 
les actuacions que es realitzin per garantir els drets i 
les mesures que la Llei regula tinguin en compte les 
particularitats territorials, culturals, religioses, perso-
nals, socioeconòmiques i sexuals de la diversitat de les 

dones a les quals van destinades. Així mateix, la com-
plexitat de les estratègies necessàries en la lluita contra 
la violència masclista requereix establir mecanismes 
de col·laboració i cooperació entre les distintes admi-
nistracions publiques implicades, així com fomentar 
la participació i col·laboració de les entitats i organit-
zacions socials, en especial els consells i associacions 
de dones.

El Títol II regula la prevenció, detecció i eradicació 
de la violència masclista. El Capítol 1 configura la re-
cerca com a eina bàsica d’actuació obligant al Govern 
de la Generalitat a garantir la suficiència de mitjans 
per assegurar que es dugui a terme recerca en tots 
els àmbits relacionats amb la violència masclista. La 
promoció d’aquesta recerca serà liderada i impulsada 
transversalment per l’Institut Català de les Dones. Pel 
que fa a la sensibilització social, el Capítol 2 determina 
les actuacions que cal impulsar periòdicament per tal 
d’optimitzar el conjunt de mesures i recursos que pre-
veu la Llei; el Capítol 3 recull la obligació dels poders 
públics de desenvolupar les accions necessàries per a 
la detecció i la identificació de situacions de risc, així 
com la intervenció mitjançant els protocols específics 
d’actuació. En aquest àmbit de la detecció, la llei obliga 
totes les persones professionals, especialment les de la 
salut, dels serveis socials i de l’educació, a intervenir 
quan tinguin coneixement d’una situació de risc o d’una 
evidència fonamentada de violència masclista, d’acord 
amb els protocols específics i en coordinació amb els 
serveis de la Xarxa d’atenció i recuperació integral. El 
Capítol 4 regula l’actuació de les polítiques públiques 
en l’àmbit educatiu incorporant la coeducació com a 
element fonamental en la prevenció de la violència mas-
clista. L’objectiu fonamental de la educació és proporci-
onar una formació integral que disminueixi el sexisme 
i l’androcentrisme i que faci visible i estengui a tota 
la població escolar els sabers femenins que han estat 
marginats del currículum i de la vida escolar quotidiana. 
El Capítol 5 defineix la formació i capacitació obliga-
tòria de totes les persones professionals que intervenen 
directament i indirectament en processos de violència 
obligant les administracions públiques catalanes a dis-
senyar programes de formació amb aquesta finalitat. El 
Capítol 6 conté les mesures específiques destinades als 
mitjans de comunicació, que en el camp de la publici-
tat recullen la obligació de respectar la dignitat de les 
dones i la prohibició de realitzar i difondre continguts 
que justifiquin, banalitzin o incitin la violència masclis-
ta, tant si s’exhibeixen en mitjans públics com privats, 
fent-se extensible a la publicitat institucional i dinàmica 
a Catalunya. Finalment, el Capítol 7 incorpora mesures 
en l’àmbit social per combatre l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe en el treball de mercat.

El Títol III regula la totalitat dels drets de les dones a la 
prevenció, atenció, assistència, protecció, recuperació 
i reparació integral, esdevenint el nucli central dels 
drets de les dones en situacions de violència masclista. 
El Capítol 1 determina el dret a la protecció efectiva 
vinculant a tal efecte als cossos de policia autonòmica 
i local que han de vigilar i controlar el compliment 
exacte de les mesures acordades pels òrgans judici-
als. En l’àmbit sanitari, el Capítol 2 reconeix el dret a 
l’atenció i assistència sanitària especialitzada a través 
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de la xarxa d’utilització pública, així com l’aplicació 
d’un protocol d’atenció i assistència en els diferents 
nivells i serveis, que haurà de contenir un protocol 
específic per a les dones que han patit una agressió 
sexual. El Capítol 3 recull els drets d’atenció i de re-
paració en diferents àmbits, habitatge, ocupació i for-
mació ocupacional, assistència jurídica, i prestacions 
econòmiques. Cal ressaltar els mecanismes previstos 
per possibilitar l’accés als drets de reparació establerts 
en aquest capítol. Diversos estudis han demostrat que 
moltes dones que pateixen aquesta violència no po-
den exercir plenament els seus drets sense passar per 
l’acreditació penal de la violència. Per aquesta raó, el 
text amplia el ventall de possibilitats d’identificació de 
la violència masclista.

Quant als drets de reparació, el dret d’accés a un habi-
tatge es concreta amb l’accés prioritari als habitatges de 
promoció pública. Una altra mesura important la cons-
titueix el dret a l’ocupació i a la formació ocupacional, 
regulant un seguit de mesures com l’establiment de sub-
vencions a la contractació d’aquest col·lectiu de dones. 
En l’àmbit econòmic, s’han inclòs en aquest capítol 
diversos ajuts perquè es considera que són imprescin-
dibles per a les dones amb major desavantatge social i 
econòmic, si bé no s’han de concebre com un element 
aïllat sinó com un instrument més per desenvolupar els 
drets de les dones. Les prestacions econòmiques han de 
ser suficients per restablir una vida digna i han de tenir 
la durada necessària per afavorir la seva recuperació i 
inserció en el món laboral i restituir el seu lloc en la 
societat. Els processos de recuperació –que inclouen 
a les filles i fills de les dones-són llargs i costosos. La 
recuperació va més enllà de la separació de l’agressor, 
de la inserció laboral, de la restitució de l’autoestima. 
La recuperació és el procés personal i social que fa una 
dona, inclosa la reparació, mitjançant el qual es produ-
eix el restabliment dels àmbits danyats per la situació 
viscuda, en totes les àrees, per tal de restablir totes les 
capacitats i les potencialitats que aquesta violència li 
ha tret.

Es recull també el dret a accedir a l’assistència jurí-
dica, a percebre la renda mínima d’inserció i els ajuts 
escolars tenint en compte exclusivament els ingressos 
i les rendes individuals de cada dona, amb els límits 
establerts a la legislació aplicable.

Un altre aspecte important d’aquesta llei és la constitu-
ció d’un fons de garantia de pensions i prestacions per 
a cobrir l’impagament de pensions alimentàries i com-
pensatòries. Aquest fons, que operarà amb caràcter de 
bestreta, s’activarà quan hi hagi la constatació judicial 
d’incompliment del deure de satisfer-les i comporti una 
situació de precarietat econòmica.

Cal destacar el Capítol 4 d’aquest Títol III, que obliga el 
Govern de la Generalitat a desenvolupar models d’inter-
venció integral a tot el territori de Catalunya, mitjançant 
una xarxa de serveis de qualitat en tots els àmbits, que 
sigui capaç de donar respostes adients, àgils, properes 
i coordinades a les necessitats de les dones que estan 
en situacions de violència masclista. Aquest Capítol, 
doncs, regula la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral 
a les dones en situacions de violència mas clista, definint 
els recursos i serveis que la integren, i les persones a 

les quals es destinen en funció de l’especificitat de la 
violència masclista. Tots els recursos i serveis públics 
recollits a l’article 52 apartat 2 de la Llei tenen caràcter 
gratuït. Finalment, es concreta la creació i gestió dels 
serveis de la Xarxa en funció de les respectives com-
petències de les administracions públiques catalanes.

El Capítol 5 recull les accions dels poders públics en 
situacions específiques. D’aquesta manera la Llei pretén 
eliminar les barreres que dificulten l’accés als serveis 
i prestacions a les dones que es troben en aquestes si-
tuacions. S’assenyalen, doncs, mesures específiques 
per a les dones en situació d’immigració, prostitució, 
món rural, transsexualitat, discapacitació, virus d’im-
mu nodeficiència humana, ètnia gitana, i en centres 
d’execució penal. Menció específica mereix l’obligació 
del Govern de la Generalitat de promoure la mediació 
comunitària en les famílies quan existeixi risc de mu-
tilacions genitals. En aquest supòsits haurà de comptar 
amb mecanismes sanitaris d’intervenció quirúrgica per 
poder fer front a la demanda de les dones que vulguin 
revertir els efectes de la mutilació practicada, així com 
mecanismes de suport psicològic, familiar i comunitari.

El Títol IV, sota la rúbrica de competències, organit-
zació i intervenció integral envers la violència mas-
clista, delimita al seu Capítol 1 les disposicions ge-
nerals sobre el règim competencial i la coordinació i 
col·laboració interadministrativa, i al seu Capítol 2 con-
creta les competències de l’administració autonòmica 
i l’administració local. Alhora, la Llei determina que 
l’Institut Català de les Dones, a més de desenvolupar 
totes les funcions que té atribuïdes per la legislació 
vigent, és l’instrument vertebrador per fer front a la 
violència masclista. Aquest Institut ha de liderar per 
tant, les polítiques contra la violència masclista que 
ha de desenvolupar el Govern de la Generalitat; dis-
senyar-les i impulsar-les amb la resta de departaments 
implicats i, en síntesi, vetllar per l’adequació dels plans 
i programes que es duguin a terme coordinant i garan-
tint el treball transversal en tots els àmbits. En aquet 
sentit, es crea el Centre d’Estudis, Recerca i Capaci-
tació, com un òrgan dependent de l’Institut Català de 
les Dones, que es configura com a una eina permanent 
d’estudis i de recerca sobre la violència masclista i de 
formació i capacitació de professionals. Es crea també 
la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada 
envers la violència masclista, com a òrgan específic de 
coordinació institucional, d’impuls, de seguiment, de 
control i d’avaluació de les actuacions en l’abordatge 
de la violència masclista.

En consonància amb l’article 41 apartat 3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, que estableix com a principi 
rector de l’activitat dels poders públics de Catalunya la 
necessitat de garantir que es faci front de manera inte-
gral a totes les formes de violència contra les dones, el 
Capítol 3 de la llei regula el mandat a l’Institut Català 
de les Dones d’elaborar el programes d’intervenció in-
tegral envers la violència masclista com a instruments 
de planificació que recullen el conjunt d’objectius i 
mesures que el Govern ha d’implantar en l’eradicació 
d’aquesta violència i que s’han d’incloure en el marc 
general de les polítiques de dones. La violència mas-
clista està profundament arrelada a les estructures so-
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cials, per aquest motiu cal partir de la consideració del 
caràcter estructural i de la naturalesa multidimen sional 
d’aquesta violència. Aquests programes seran aprovats 
pel Govern amb una vigència de quatre anys. Les admi-
nistracions locals i les entitats de dones han de participar 
en l’elaboració, seguiment i avaluació dels programes. 
En aquest sentit, els Protocols per a una intervenció 
coordinada envers la violència masclista esdevenen me-
canismes de suport i coordinació institucional i dels di-
versos agents implicats en aquesta matèria. Finalment, 
es recullen les especificitats pel que fa la participació 
i foment dels ens locals i els consells i associacions de 
dones.

Les disposicions addicionals recullen les diverses mo-
dificacions de preceptes de lleis vigents necessàries 
per a la seva acomodació a les exigències i previsions 
derivades de la present Llei, així com la previsió de 
revisió dels currículums educatius en el marc de l’acció 
coeducadora establerta per la Llei. Juntament a aques-
tes modificacions de l’ordenament s’inclouen també 
regulacions específiques relatives a la responsabilitat 
de l’Administració de la Generalitat de garantir els 
recursos necessaris per donar l’adequat compliment a 
l’ordenació i provisió de les accions i dels serveis que 
estableix aquesta Llei, i dotar un fons econòmic espe-
cífic anual a favor dels ens locals.

Les disposicions transitòries estableixen un mandat 
d’avaluació de l’impacte social de la Llei així com la 
potestat del Govern de la Generalitat d’actualitzar els 
serveis de la Xarxa.

Les disposicions finals habiliten per al desenvolupa-
ment reglamentari dels preceptes de la llei; establei-
xen el mandat al Govern de desenvolupar i regular 
el Fons de garantia per a cobrir l’impagament de 
pensions alimentàries i compensatòries; el mandat 
d’efectuar les previsions pressupostàries necessàries 
per atendre les prestacions econòmiques i les presta-
cions de serveis reconeguts i, finalment, l’entrada en 
vigor de la Llei.

Finalment, per a una millor comprensió terminològica, 
l’Annex recull unes explicacions que delimiten l’abast 
que en aquesta Llei tenen els conceptes definits.

títol i. disPosiCions generAls

ArtiCle 1 objeCte de lA llei

1. L’objecte d’aquesta llei és actuar contra la violència 
masclista per al ple reconeixement i la garantia del dret 
inalienable de totes les dones a desenvolupar la seva 
pròpia vida sense cap de les formes i àmbits en què 
aquesta violència pot manifestar-se, i per a la remoció 
de les estructures socials i estereotips culturals que la 
perpetuen.

2. Aquesta llei estableix mesures integrals respecte de la 
prevenció, la sensibilització i la detecció de la violència 
masclista, amb la finalitat d’eradicar-la de la societat, 
així com reconeix els drets de les dones que la pateixen 
a l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i 
la reparació integral.

ArtiCle 2. gArAntiA dels drets de les dones

Totes les dones majors i menors d’edat que es troben en 
situacions de violència masclista, així com els seus fills 
i filles dependents, que visquin o treballin a Catalunya i 
amb independència del veïnatge civil, la nacionalitat o 
la situació administrativa i personal, tenen garantits els 
drets que aquesta llei els reconeix, sense perjudici del 
que estableix la legislació en matèria d’estrangeria i de 
l’exigència de determinats requisits per a les diferents 
prestacions i serveis.

ArtiCle 3. ConCePte de violènCiA MAsClistA

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per violència masclis-
ta la violència que s’exerceix contra les dones, com a 
manifestació de la discriminació i de la situació de de-
sigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder 
dels homes sobre les dones, i que, produïda per mitjans 
físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, 
intimidacions o coaccions, tingui com a resultat un dany 
o patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix 
en l’àmbit públic com en el privat.

ArtiCle 4. forMes d’exerCir lA violènCiA MAsClistA i 
àMbits de MAnifestACió

1. Als efectes d’aquesta llei, la violència masclista es 
pot exercir d’alguna de les formes següents:

a) Violència física. Comprèn qualsevol acte o omissió, 
intencional o negligent, de força contra el cos d’una 
dona, amb resultat o risc de produir lesió física o dany.

b) Violència psicològica. Comprèn tota conducta o 
omissió intencional que produeixi en una dona desva-
loració o patiment, mitjançant amenaces, humiliació, 
vexacions, exigència d’obediència o submissió, coerció 
verbal, insults, aïllament o qualsevol altra limitació del 
seu àmbit de llibertat.

c) Violència sexual i abusos sexuals a dones i menors. 
Comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no con-
sentit per les dones, inclosa l’exhibició, l’observació, la 
imposició mitjançant violència, intimidació, prevalença 
o manipulació emocional, de relacions sexuals, amb 
independència que la persona agressora tingui o no re-
lació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu amb 
la dona o la menor.

d) Violència econòmica. Consisteix en la privació in-
tencionada i no justificada de recursos per al benestar 
físic o psicològic d’una dona i, si escau, de llurs filles o 
fills, així com la limitació en la disposició dels recursos 
propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella.

1. La violència masclista es pot exercir de forma pun-
tual o de forma reiterada.

2. La violència masclista es pot manifestar en alguns 
dels àmbits següents:

a) Violència en l’àmbit de la parella. Consisteix en la vi-
olència física, psicològica, sexual o econòmica exercida 
sobre les dones i realitzada per part de l’home que és o 
ha estat el seu cònjuge o persona lligada per relacions 
similars d’afectivitat.

b) Violència en l’àmbit familiar. Consisteix en la vio-
lència física, sexual, psicològica o econòmica, exercida 
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sobre les dones tant majors com menors d’edat, que es 
dóna en el si de la família i que perpetren membres de 
la mateixa família i que són determinades pel marc de 
les relacions afectives i lligams de l’entorn familiar, 
llevat de la violència exercida en l’àmbit de la parella, 
definida a l’apartat anterior.

c) Violència en l’àmbit laboral. Consisteix en una vio-
lència física, sexual o psicològica, que es pot produir 
en el centre de treball i durant la jornada de treball, 
com fora del centre i de les hores de treball, sempre 
que tinguin relació amb la feina, i que pot adoptar dues 
tipologies:

c.1. Assetjament per raó de sexe. El constitueix un 
comportament no desitjat relacionat amb el sexe d’una 
persona amb ocasió de l’accés al treball remunerat, 
l’ocupació o la formació, que tingui com a propòsit o 
produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat de les 
dones i de crear un entorn intimidatori, hostil, degra-
dant, humiliant o ofensiu.

c.2. Assetjament sexual. El constitueix qualsevol com-
portament verbal, no verbal o físic no desitjat d’índole 
sexual que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte 
d’atemptar contra la dignitat d’una dona o de crear un 
entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu 
o molest.

d) Violència en l’àmbit social o comunitari. Comprèn 
les manifestacions següents:

d.1. Agressions sexuals. Consisteixen en l’ús de la vio-
lència física i sexual exercida sobre les dones majors o 
menors d’edat, i que està determinada per l’ús preme-
ditat del sexe com a arma per demostrar-ne el poder i 
abusar-ne d’aquest poder.

d.2. Assetjament sexual.

d.3. Tràfic i explotació sexual de dones i nenes.

d.4. Mutilació genital femenina o risc de patir-la. Inclou 
qualsevol procediment que impliqui una eliminació 
total o parcial dels genitals femenins o en produeixi 
lesions, encara que hi hagi consentiment exprés o tàcit 
de la dona.

d.5. Matrimonis forçats.

d.6. Violència derivada dels conflictes armats. Inclou 
totes les formes de violència contra les dones que es 
produeixen en aquestes situacions, com ara l’assassinat, 
la violació, l’esclavatge sexual, l’embaràs, l’avortament 
i l’esterilització forçades, la infecció intencionada de 
malalties, la tortura o els abusos sexuals.

d.7. Violència contra els drets sexuals i reproductius 
de les dones, com ara els avortaments selectius i les 
esterilitzacions forçades.

e) Qualsevol altres formes anàlogues que lesionin o si-
guin susceptibles de lesionar la dignitat, la integritat o 
la llibertat de les dones.

ArtiCle 5. finAlitAts

Les mesures que aquesta llei estableix tenen com a fi-
nalitat:

a) Facilitar la igualtat d’oportunitats entre homes i do-
nes, així com l’autonomia i la llibertat de les dones.

b) Establir mecanismes per a la recerca i la difusió de 
la violència masclista, així com la sensibilització social 
i la informació a la dones.

c) Dotar als poders públics de Catalunya d’instruments 
eficaços per a l’eradicació de la violència masclista en 
els àmbits preventiu, educatiu, formatiu, dels mitjans 
de comunicació i laboral i social.

d) Establir drets de les dones en situació de violència 
masclista, exigibles davant les administracions públi-
ques, i també per als seus fills i filles, així com asse-
gurar-ne l’accés gratuït als serveis públics que s’esta-
bleixen.

e) Garantir drets econòmics per a les dones en situació 
de violència masclista, amb la finalitat de facilitar llur 
procés de recuperació i reparació.

f) Crear la Xarxa d’atenció i recuperació integral a les 
dones que pateixen violència masclista, integrada per un 
conjunt de recursos i serveis públics per a llur atenció, 
assistència, protecció, recuperació i reparació.

g) Establir mecanismes per a la intervenció integral i 
coordinada contra la violència masclista, mitjançant la 
promoció de la col·laboració de les administracions pú-
bliques de Catalunya, així com de la participació de les 
entitats de dones i organitzacions ciutadanes que actuen 
contra la violència masclista.

h) Concretar mesures per a la introducció de l’especi-
alització de tots els col·lectius professionals que inter-
venen en l’atenció, assistència, protecció, recuperació 
i reparació de les dones i les altres víctimes de la vio-
lència masclista.

i) Garantir el principi d’adequació de les mesures, per 
tal que en llur aplicació es tinguin en compte les neces-
sitats i demandes específiques de totes les dones que 
pateixen la violència masclista.

ArtiCle 6. PrinCiPis orientAdors en les intervenCions 
dels Poders PúbliCs Per A l’erAdiCACió de lA violènCiA 
MAsClistA

Per a la consecució de les finalitats expressades en l’ar-
ticle anterior, els poders públics de Catalunya segueixen 
els criteris d’actuació següents:

a) El compromís amb l’efectivitat del dret de no discri-
minació de les dones.

b) La consideració del caràcter estructural i de la na-
turalesa multidimensional de la violència masclista, en 
especial pel que fa a la implicació de tots els sistemes 
d’atenció i reparació

c) La consideració del caràcter integral de les mesures, 
que han de tenir en compte la totalitat dels danys que 
les dones i els i les menors pateixen com a conseqüèn-
cia de la violència masclista, també els danys socials 
i econòmics, així com els efectes d’aquesta violència 
en la comunitat.

d) La transversalitat de les mesures, de manera que cada 
poder públic implicat ha de definir accions específiques 
des del seu àmbit d’intervenció d’acord amb models 
d’intervenció globals.
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e) La deguda consideració de les particularitats territo-
rials, culturals, religioses, personals, socioeconòmiques 
i sexuals de la diversitat de les dones en situació de 
violència masclista, així com les seves necessitats es-
pecífiques.

f) La proximitat i l’equilibri de les intervencions en 
el territori, amb atenció específica de les zones rurals.

g) El compromís que la construcció de les respostes a 
la violència masclista s’ha de fer des de les necessitats 
específiques i les experiències de les dones en situa-
cions de violència, a partir de les metodologies i les 
pràctiques que les organitzacions feministes han anat 
definint a través de la seva experiència.

h) La consideració de les singulars dificultats en què 
es troben dones de determinats col·lectius en situacions 
específiques.

i) El compromís actiu en garantir la privacitat de les da-
des personals de les dones en situació de violència, així 
com de les altres persones implicades o dels testimonis.

j) L’evitació de la victimització secundària de les dones 
i l’establiment de mesures que impedeixin la reproduc-
ció o la perpetuació dels estereotips vers les dones i la 
violència masclista.

k) El compromís en la necessitat que totes les perso-
nes professionals que atenen les dones en situacions de 
violència disposin de la deguda capacitació i formació 
especialitzada.

l) El foment dels instruments de col·laboració i coope-
ració entre les distintes administracions públiques per 
a totes les polítiques públiques d’eradicació de la vio-
lència masclista i, en especial, el disseny, el seguiment 
i avaluació de les mesures i dels recursos que s’han 
d’aplicar.

m) El foment dels instruments de participació i col-
laboració amb les entitats organitzacions socials, en 
especials les de dones, com ara els consells de dones, 
el moviment associatiu de les dones, i els grups de 
dones pertanyents a moviments socials i sindicals, en 
el disseny, el seguiment i l’avaluació de les polítiques 
públiques per a l’eradicació de la violència masclista.

n) La participació professional i social, que implica 
comptar amb tots i totes les professionals dels diferents 
àmbits que puguin abastar la complexitat de les formes 
de violència masclista i amb el criteri i la participació 
dels col·lectius afectats.

o) La necessitat de la celeritat de les intervencions en 
el temps, per tal de possibilitar una adequada atenció i 
evitar l’increment de la victimització.

p) L’existència de límits a la mediació, interrompent 
o, si s’escau, no iniciant qualsevol procés de mediació 
familiar quan hi ha implicada una dona que ha patit o 
pateix qualsevol forma de violència masclista en l’àmbit 
de la parella o el familiar.

títol ii. PrevenCió, deteCCió i erAdiCACió de lA vio
lènCiA MAsClistA

CAPítol 1. reCerCA de lA violènCiA MAsClistA

ArtiCle 7. foMent, AbAst i difusió de lA reCerCA

1. El Govern de la Generalitat ha de posar els mitjans 
necessaris per assegurar que es dugui a terme recerca 
en tots els temes relacionats amb la violència masclista, 
amb l’objectiu de millorar-ne la prevenció i atenció i 
aconseguir la seva eradicació.

2. La recerca ha d’abastar totes les manifestacions de 
la violència masclista, així com el diferent impacte que 
té aquesta violència en col·lectius específics de dones i 
en les i els menors que indirectament o directament la 
pateixen. Així mateix, la recerca desenvoluparà progra-
mes experimentals que tinguin com a objectiu definir, 
assajar i avaluar estratègies proactives i preventives en 
relació als perpetradors de la violència masclista.

3. La promoció de la recerca serà liderada transversal-
ment per l’Institut Català de les Dones.

4. La difusió del coneixement sobre la violència mas-
clista s’ha de realitzar en tots els àmbits socials i, molt 
especialment, entre les persones professionals que tre-
ballen amb les dones en situacions de violència, i per 
tots els mitjans que estan a l’abast.

CAPítol 2. sensibilitzACió soCiAl i inforMACió A les 
dones Per A lA PrevenCió i l’eliMinACió de lA violèn
CiA MAsClistA

ArtiCle 8. ACtuACions d’inforMACió i de sensibilitzACió 
soCiAl

1. Les administracions públiques catalanes han d’im-
pulsar i desenvolupar periòdicament actuacions infor-
matives i estratègies de sensibilització social destinades 
a la prevenció i eliminació de la violència masclista.

2. Les actuacions d’informació tenen per objecte donar 
a conèixer:

a) Els drets de les dones que estan en situacions de vi-
olència masclista o que es troben en situacions de risc.

b) Els serveis disponibles d’assistència i protecció, així 
com de recuperació i reparació, de les dones que han 
patit o pateixen violència masclista.

c) Els deures de la ciutadania, del personal al servei 
de les administracions públiques catalanes i d’agents 
socials davant del coneixement o risc de concurrència 
de situacions de violència a l’àmbit familiar, laboral, 
docent, veïnal i social, en general.

Per al disseny i la distribució d’aquesta informació 
s’atendran les particularitats territorials, culturals, reli-
gioses, econòmiques, sexuals i personals de la població.

3. Les actuacions de sensibilització tenen com a objec-
tiu modificar els mites, models i prejudicis existents, i 
han de recollir els elements següents:

a) Presentar el fenomen en la seva naturalesa multi-
dimensional.
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b) Emmarcar el fenomen en la desigual distribució de 
poder entre homes i dones.

c) Fer visibles els models agressius vinculats a la mas-
culinitat tradicional i les conductes passives o subordi-
nades tradicionalment vinculades als valors femenins.

d) Diferenciar l’origen i les causes de la violència mas-
clista dels problemes concrets afegits que puguin afec-
tar els agressors, com alteracions mentals, toxicomanies 
i alcoholisme, així com de determinats nivells culturals, 
estatus socioeconòmic i procedència cultural.

e) Presentar les dones que han patit violència masclista 
com a persones que han pogut activar els recursos pro-
pis i sortir de les situacions de violència.

CAPítol 3. deteCCió de lA violènCiA MAsClistA

ArtiCle 9. ACtuACions de les AdMinistrACions Públiques

1. Les administracions públiques catalanes han de 
desenvolupar les accions necessàries per a la detecció 
i la identificació de situacions de risc o d’existència de 
violència masclista.

2. Les administracions públiques catalanes han d’esta-
blir línies de suport destinades a l’organització i exe-
cució de les activitats de prevenció previstes en aquesta 
llei.

ArtiCle 10. obligACió d’intervenCió i de CoMuniCA
Ció

1. Tots i totes les professionals, especialment les i els 
professionals de la salut, dels serveis socials i de l’edu-
cació, han d’intervenir obligatòriament quan tinguin 
coneixement d’una situació de risc o d’una evidència 
fonamentada de violència masclista d’acord amb els 
protocols específics i en coordinació amb els serveis 
de la Xarxa.

2. Els contractes que les administracions públiques ca-
talanes subscriguin amb persones o entitats privades que 
presten serveis en els àmbits professionals relacionats a 
l’apartat 1, han de recollir expressament les obligacions 
d’intervenció.

3. Les obligacions a les que fan referència els apartats 
anteriors s’entenen sens perjudici del deure de comu-
nicació del fets als cossos i forces de seguretat o al 
ministeri fiscal.

CAPítol 4. àMbit eduCAtiu

ArtiCle 11. CoeduCACió

1. A efectes d’aquesta llei, la coeducació és l’acció 
educadora que valora indistintament l’experiència, les 
aptituds i l’aportació social i cultural de les dones i els 
homes, sense estereotips sexistes i androcèntrics, ni ac-
tituds discriminatòries, per tal d’aconseguir l’objectiu 
de construir una societat sense subordinacions culturals 
i socials entre dones i homes. Els principis de la coedu-
cació són un element fonamental en la prevenció de la 
violència masclista.

2. Per assolir aquest objectiu, els valors de la coeduca-
ció i els principis de l’escola inclusiva han de tenir un 
caràcter permanent i transversal en l’acció de govern del 
departament competent en matèria educativa.

ArtiCle 12. CurríCuluMs eduCAtius

Els continguts curriculars aplicaran el principi de coe-
ducació a tots els nivells de l’ensenyament, en els ter-
mes que reglamentàriament s’estableixin.

ArtiCle 13. suPervisió dels llibres de text i MAteriAls 
eduCAtius

El departament de l’Administració de la Generalitat 
competent en matèria educativa ha de supervisar els 
llibres de text i altres materials curriculars com a part 
del procés ordinari d’inspecció que exerceix l’admi-
nistració educativa sobre la totalitat dels elements que 
integren el procés d’ensenyament i aprenentatge, per tal 
de garantir els drets fonamentals.

ArtiCle 14. forMACió i CAPACitACió del ProfessorAt

1. El Govern de la Generalitat ha de facilitar la forma-
ció i capacitació específica i permanent de les persones 
professionals de l’educació en matèria de violència 
masclista i de desenvolupament dels drets de les dones.

2. El departament competent en matèria educativa in-
clourà als plans de formació inicials i permanents del 
professorat una formació específica en matèria de co-
educació. Així mateix, ha de facilitar les eines meto-
dològiques d’actuació davant situacions concretes de 
violència masclista.

ArtiCle 15. Anàlisi i interPretACió de lA CulturA de 
lA violènCiA

El Govern de la Generalitat ha de fomentar que les 
persones professionals de l’educació tinguin una for-
mació específica en matèria d’anàlisi i interpretació de 
les construccions culturals que naturalitzen l’us de la 
violència i concretament, de la violència masclista.

ArtiCle 16. àMbit de l’eduCACió universitàriA

L’Administració educativa competent ha d’assegurar 
que en els àmbits curriculars dels estudis universitaris 
de grau i dels programes de postgrau de les disciplines 
relacionades amb els àmbits d’aquesta llei, s’incorporin 
continguts relacionats amb la comprensió de la violèn-
cia masclista.

CAPítol 5. forMACió i CAPACitACió de ProfessionAls

ArtiCle 17. ProgrAMes de forMACió esPeCífiCA sobre 
lA violènCiA MAsClistA

Les administracions públiques catalanes han de disse-
nyar programes de formació específica en matèria de 
violència masclista. Aquesta formació específica ha de 
diferenciar dos nivells:

a) El nivell de formació bàsica, adreçat a totes i tots els 
professionals que intervenen indirectament en proces-
sos de violència.
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b) El nivell de formació capacitadora, dirigit a les 
persones professionals que intervenen directament en 
processos de violència. Aquest nivell ha de definir i 
determinar tractaments específics per als diferents col-
lectius de dones i per als diversos tipus de violència.

ArtiCle 18. forMACió de ProfessionAls

1. El Govern de la Generalitat ha de garantir la forma-
ció capacitadora de totes les persones professionals que 
treballen en la prevenció, detecció, atenció, assistència, 
recuperació i reparació de la violència masclista.

2. El Govern de la Generalitat ha de promoure la for-
mació específica de capacitació dels inspectors i ins-
pectores de treball i del personal judicial i no judicial 
al servei de l’Administració de justícia i de la Fiscalia 
a Catalunya, que intervinguin en els processos judicials 
relacionats amb la violència masclista.

3. Igualment, els col·legis professionals, les organitzaci-
ons sindicals i empresarials, així com les administraci-
ons públiques competents han d’assegurar que aquesta 
formació i capacitació específica s’incorpori en els seus 
programes de formació.

4. La formació ha d’incloure programes de suport i cura 
de les persones professionals implicades en el tractament 
de la violència masclista per tal de prevenir i evitar els 
processos d’esgotament i desgast professional.

CAPítol 6. MitjAns de CoMuniCACió

ArtiCle 19. AtribuCions del Consell de l’AudiovisuAl 
de CAtAlunyA

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, com a au-
toritat reguladora, ha de garantir el compliment de les 
obligacions dels prestadors dels serveis de comunicació 
audiovisual relatives a assegurar un tractament de les 
dones de conformitat amb els principis i valors esta-
blerts en aquesta llei.

ArtiCle 20. ProtoCols dels MitjAns de CoMuniCACió

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de pro-
moure acords i convenis d’autoregulació o coregulació 
en tots els mitjans de comunicació social, els quals han 
d’incorporar criteris orientadors en relació a l’actuació 
dels programes enfront la violència masclista i la repre-
sentació de les dones.

2. Aquestes normes d’autoregulació han de tenir caràc-
ter de codis ètics i actuen com a guies de conducta per 
als mitjans de comunicació i com a pauta de control a 
posteriori.

ArtiCle 21. Continguts i PubliCitAt en relACió AMb lA 
violènCiA MAsClistA

1. En els mitjans de comunicació social que estiguin 
dins l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalu-
nya resten prohibides:

a) La realització i difusió de continguts i d’anuncis 
publicitaris que mitjançant el seu tractament o posada 
en escena, justifiquin, banalitzin o incitin la violència 
masclista, o que vehiculin tàcitament o implícitament 
missatges sexistes i/o misògins.

b) La reincidència sistemàtica en la profusió o difusió 
de missatges que desautoritzin les dones o que les trac-
tin vexatòriament o objectualment.

2. La publicitat institucional i la publicitat dinàmica a 
Catalunya han de respectar les disposicions establertes 
sobre publicitat i han de vetllar especialment pel res-
pecte als principis especificats a l’apartat anterior, sens 
perjudici de les competències del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya en aquesta matèria.

ArtiCle 22. trACtAMent de lA inforMACió

En el marc de l’exercici dels drets de llibertat d’expres-
sió i d’informació, els mitjans de comunicació social 
gestionats o finançats per les administracions públiques 
catalanes han de tractar la informació que ofereixen 
d’acord amb els següents criteris:

a) Fer un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge i 
fomentar una presència equilibrada i una imatge plu-
ral d’ambdós sexes, al marge dels cànons de bellesa i 
d’estereotips sexistes.

b) Vetllar perquè, en tots els elements de la posada en 
escena o en el tractament de la informació, les dones 
siguin presentades amb tota la seva autoritat i respecte, 
fent visibles les aportacions de les dones a tots els àm-
bits de la societat i considerant la seva experiència com 
a font documental de primera importància.

c) Promoure i afavorir els continguts en el quals quedin 
palesos els drets efectius de les dones.

ArtiCle 23. obligACions de servei PúbliC

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els 
operadors locals han d’incloure entre les obligacions de 
servei públic l’obligació de promoure la sensibilització 
de la societat catalana pel que fa al respecte i el reco-
neixement dels sabers i les aportacions de les dones, 
així com contra qualsevol forma de violència masclista.

ArtiCle 24. AutoritzACions Per A lA PrestACió de 
 serveis de CoMuniCACió AudiovisuAl

Els plecs de clàusules administratives aprovats per a 
l’adjudicació de títols habilitants per a la prestació de 
serveis de comunicació audiovisual de ràdio i televisió 
que, segons la normativa corresponent, s’atorguen per 
concurs públic, han d’incloure la valoració d’un codi 
deontològic sobre el tractament adequat de la violència 
masclista com un dels criteris d’adjudicació.

ArtiCle 25. Ajuts i subvenCions

1. Les bases de les convocatòries d’ajuts i subvencions 
que tinguin com a beneficiaris mitjans de comunicació 
han d’incloure llur compromís de fomentar els drets de 
les dones i evitar-ne la discriminació.

2. L’incompliment d’aquest compromís constitueix una 
causa de revisió i, si s’escau, de revocació de l’ajut o 
subvenció.
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CAPítol 7. AssetjAMent sexuAl i AssetjAMent Per rAó 
de sexe en l’àMbit lAborAl i soCiAl

ArtiCle 26. ACtuACions de sensibilitzACió i forMACió

El Govern de la Generalitat ha de realitzar actuacions 
de sensibilització i formació adreçades als treballadors i 
treballadores, a les persones representants dels treballa-
dors i treballadores, als sindicats, a les empreses i a les 
associacions empresarials, destinades a difondre el dret 
de totes les treballadores a ser tractades amb dignitat i 
a que no es toleri l’assetjament sexual ni l’assetjament 
per raó de sexe, i promovent-ne una actitud solidària, 
d’ajuda i de rebuig de l’assetjament.

ArtiCle 27. negoCiACions i ACords Col·leCtius

1. El Govern de la Generalitat ha d’impulsar, amb 
l’acord dels agents socials, que les empreses que tin-
guin la seu social a Catalunya, o que hi exerceixin ac-
tivitats, estableixin mesures concretes i procediments 
d’actuació amb la finalitat de prevenir, reparar i san-
cionar els casos d’assetjament sexual i d’assetjament 
per raó de sexe.

2. El Govern de la Generalitat ha de promoure el dià-
leg social en la lluita contra l’assetjament sexual i l’as-
setjament per raó de sexe mitjançant el seguiment de 
les pràctiques desenvolupades en el lloc de treball, els 
convenis col·lectius, els codis de conducta, la investi-
gació, l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques o 
qualsevol altre instrument.

ArtiCle 28. subvenCions A eMPreses

1. Les bases reguladores de les subvencions que tinguin 
com a beneficiàries empreses amb una plantilla igual o 
superior a vint-i-cinc persones han d’incloure l’obliga-
ció, amb l’acord dels agents socials, d’indicar els mit-
jans que utilitzen per a prevenir, detectar i intervenir 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en 
els seus centres de treball.

2. La falta d’utilització d’aquests mitjans o la seva uti-
lització indeguda constitueix una causa de no concessió 
o, en el seu cas, de revocació de la subvenció.

títol iii. dels drets de les dones en situACions de 
violènCiA MAsClistA A lA PrevenCió, l’AtenCió, l’As
sistènCiA, lA ProteCCió, lA reCuPerACió i lA rePArACió 
integrAl

CAPítol 1. dret A lA ProteCCió efeCtivA

ArtiCle 29. Contingut

1. Les dones que es troben en risc o en situació de vio-
lència masclista tenen dret a rebre de forma immediata 
de les administracions públiques catalanes una protec-
ció integral, real i efectiva.

2. Les garanties de protecció s’han d’assegurar tant per 
mitjans tecnològics com per serveis policials, així com 
qualsevol altre mitjà que asseguri la protecció de les 
dones.

3. Els objectius dels dispositius de protecció són els 
següents:

a) Facilitar la localització de les dones i la comunicació 
permanent amb elles.

b) Proporcionar una atenció immediata a distància.

c) Facilitar la protecció immediata i adequada davant 
de situacions d’emergència.

ArtiCle 30. forCes i Cossos de seguretAt

1. La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra ha de 
vigilar i controlar el compliment exacte de les mesures 
acordades pels òrgans judicials. En el marc de coope-
ració establert amb les forces i cossos de seguretat, les 
policies locals de Catalunya col·laboren per assegurar 
el compliment de les mesures acordades pels òrgans 
judicials.

2. Les administracions públiques catalanes han de 
garantir que els cossos de policia autonòmica i local 
prestin l’atenció específica en protecció a les dones que 
pateixen alguna de les formes de violència que aquesta 
llei recull.

3. Les administracions públiques catalanes han de ga-
rantir que els cossos policials disposin de l’adequada 
formació bàsica en matèria de violència masclista. Així 
mateix, han de garantir la formació i capacitació espe-
cífica i permanent en matèria de prevenció, assistència 
i protecció de les dones que pateixen violències.

CAPítol 2. dret A l’AtenCió i AssistènCiA sAnitàriA es
PeCífiCA

ArtiCle 31. Contingut del dret A l’AtenCió i Assistèn
CiA esPeCífiCA

1. Les dones que pateixen qualsevol forma de violència 
masclista tenen dret a una atenció i assistència sanitària 
especialitzada. El Govern de la Generalitat, a través de 
la xarxa

d’utilització pública, garanteix l’aplicació d’un protocol 
d’atenció i assistència respecte totes les manifestacions 
de la violència masclista, en els diferents nivells i ser-
veis. Aquest Protocol ha de contenir un d’específic per 
a les dones que han patit una agressió sexual.

2. El Govern de la Generalitat ha de garantir que els i 
les professionals sanitaris tinguin la formació específica 
adequada per desenvolupar aquesta tasca.

CAPítol 3. drets d’AtenCió i de rePArACió

ArtiCle 32. identifiCACió de les situACions de violènCiA 
MAsClistA

1. Als efectes de l’accés als drets de reparació establerts 
en aquest capítol, constitueixen mitjans de prova quali-
ficats per a la identificació de les situacions de violència 
masclista:

a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i 
que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha 
patit alguna de les formes d’aquesta violència.

b) L’ordre de protecció vigent.
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c) L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat So-
cial.

2. En absència d’algun dels mitjans establerts en l’apar-
tat anterior, són mitjans específics d’identificació de les 
situacions de violència masclista, sempre que expressin 
l’existència d’indicis de que una dona l’ha patit o està 
en risc versemblant de patir-la:

a) Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, se-
guretat o d’assegurament vigent.

b) L’atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat 
que han presenciat directament alguna manifestació de 
violència masclista.

c) L’informe del Ministeri Fiscal.

d) L’informe mèdic o psicològic elaborat per persona 
professional col·legiada, en el qual consti que la dona 
ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de mal-
tractament o agressió masclista.

e) L’informe dels serveis públics amb capacitat d’iden-
tificació de les situacions de violència masclista. Es re-
coneix aquesta capacitat als serveis socials d’atenció 
primària, als serveis d’acolliment i recuperació, als 
serveis d’intervenció especialitzada, i a les unitats es-
pecialitzades dins les forces i cossos de seguretat.

f) L’informe de l’Institut Català de les Dones.

g) Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal.

3. Les disposicions que regulen el reconeixement dels 
drets i l’accés a les prestacions previstos en aquesta 
llei estableixen en cada supòsit, si escau, les formes 
d’identificació de la violència masclista.

seCCió PriMerA. drets en l’àMbit de l’ACCés A un hA
bitAtge

ArtiCle 33. ConCessió d’Ajuts Per A l’ACCés A un hA
bitAtge

1. El Govern ha de promoure mesures per facilitar l’ac-
cés a un habitatge a les dones que pateixen qualsevol 
forma de violència masclista en l’àmbit de la parella, 
l’àmbit familiar o l’àmbit social o comunitari en la ma-
nifestació de tràfic i explotació sexual, i estiguin en situ-
ació de precarietat econòmica a causa de les violències 
o quan l’accés a un habitatge sigui necessari per a la 
seva recuperació.

2. Les situacions de violència que donen lloc al reconei-
xement d’aquest dret s’identifiquen per qualsevol dels 
mitjans previstos a l’article 32 d’aquesta llei.

ArtiCle 34. ACCés PrioritAri Als hAbitAtges de ProMo
Ció PúbliCA

1. A les reserves obligatòries de les promocions públi-
ques d’habitatge, el Govern haurà de vetllar per garan-
tir l’accés a l’habitatge a totes les dones que es troben 
o surten de qualsevol forma de violència masclista en 
l’àmbit de la de parella, l’àmbit familiar o l’àmbit social 
o comunitari, en la manifestació de tràfic i explotació 
sexual, i es troben en situació de precarietat econòmica 
a causa d’aquesta violència o quan l’accés a un habitat-
ge sigui necessari per a la seva recuperació.

2. Les reserves s’han de fer tenint en compte el nombre 
de dones que es troben en les situacions descrites en 
l’apartat anterior i així mateix les dones que es troben 
en situació de discapacitat.

3. Les situacions de violència que donen lloc al reconei-
xement d’aquest dret s’identifiquen per qualsevol dels 
mitjans previstos a l’apartat 1 de l’article 32 d’aquesta 
llei.

ArtiCle 35. residènCies Públiques

1. Les dones grans i les dones amb discapacitat que 
pateixen violència masclista, i que es troben en situa-
ció de precarietat econòmica, han de ser considerades 
col·lectiu preferent als efectes de tenir accés a les resi-
dències públiques.

2. Les situacions de violència que donen lloc al reconei-
xement d’aquest dret s’identifiquen per qualsevol dels 
mitjans previstos a l’apartat 1 de l’article 32 d’aquesta 
llei.

seCCió segonA. dret A l’oCuPACió i A lA forMACió oCu
PACionAl

ArtiCle 36. dret A l’oCuPACió i forMACió oCuPACionAl

1. El Govern de la Generalitat ha de garantir, prèvia 
acreditació dels requisits previstos a la norma de des-
envolupament corresponent, la formació ocupacional a 
les dones que es troben en qualsevol forma de violència 
masclista en l’àmbit de la de parella, l’àmbit familiar 
o l’àmbit social o comunitari, en la manifestació de 
tràfic i explotació sexual, estudiant particularment els 
casos de violència en l’àmbit laboral, i ha d’adoptar 
les mesures necessàries per facilitar la seva ocupació, 
quan sigui necessari per assolir la seva recuperació 
econòmica.

2. A aquests efectes, l’administració pública competent 
ha de:

a) Establir subvencions a la contractació del col·lectiu de 
dones en els casos establerts l’apartat anterior.

b) Promoure la signatura de convenis amb empreses i 
organitzacions sindicals per facilitar la seva reinserció 
laboral.

c) Establir ajuts directes i mesures de suport, amb un 
seguiment tutorial personalitzat del seu projecte, a les 
dones que es constitueixin en treballadores autònomes.

ArtiCle 37. ProgrAMes de forMACió

1. Tots els programes de formació ocupacional i inser-
ció laboral que desenvolupi el Govern de la Generalitat 
han d’incloure amb caràcter prioritari les dones que pa-
teixen o han patit violències.

2. Els programes de formació de les administracions 
públiques catalanes han d’establir projectes específics 
que incloguin l’accés a les tecnologies de la informació 
i comunicació i les matèries necessàries per a l’ocupa-
ció de les dones que pateixen o han patit violències, 
atenent la diversitat de situacions i necessitats.
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ArtiCle 38. obligACió de ConfidenCiAlitAt

L’empresariat, la representació sindical, els organismes 
competents en matèria d’ocupació i les entitats forma-
dores estan obligades a guardar confidencialitat sobre 
les circumstàncies personals de les dones que han patit 
o pateixen violència.

seCCió terCerA. dret A l’AtenCió i A l’AssistènCiA ju
rídiCA

ArtiCle 39. dret A l’AtenCió jurídiCA

1. Totes les dones, i especialment les que es troben en 
situació de qualsevol de les formes de violència mas-
clista establertes en aquesta llei, tenen dret a rebre 
tota la informació jurídica relacionada amb la situació 
d’aquesta violència.

2. El Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada ha de 
garantir, en tot cas, l’atenció jurídica permanent, en ca-
sos de violència masclista.

3. Els Serveis d’Orientació Jurídica que s’ofereixen a 
la ciutadania hauran de garantir, en tot cas, l’atenció 
jurídica permanent en casos de violència masclista.

4. Les persones professionals que prestin aquests ser-
veis hauran d’efectuar cursos de formació específica 
en aquesta matèria com a requisit per accedir a aquests 
serveis. Aquesta formació jurídica ha de ser donada per 
aquells centres que actuen com a referents en matèria de 
formació jurídica, això és, el Centre d’Estudis Jurídics 
i Formació Especialitzada del departament competent 
en matèria de justícia. En aquest àmbit de formació, 
l’esmentat Centre actuarà en coordinació amb el Centre 
d’Estudis, Recerca i Capacitació creat per aquesta Llei.

ArtiCle 40. dret A l’AssistènCiA jurídiCA

1. Les dones que es troben o s’han trobat en qualsevol 
de les formes de violència que recull aquesta llei tenen 
dret a l’assistència jurídica gratuïta en la forma esta-
blerta a la legislació vigent.

2. En els supòsits de violència en l’àmbit de la pare-
lla i/o en l’àmbit familiar, per al reconeixement del 
dret d’assistència jurídica gratuïta s’hauran de tenir en 
compte únicament els recursos i ingressos econòmics 
personals de les dones víctimes de violència masclista 
amb els límits establerts a la legislació aplicable.

ArtiCle 41. serveis de guàrdiA PerMAnent i torns 
d’ofiCi esPeCiAlitzAts

1. El departament de l’Administració de la Generali-
tat competent en matèria de justícia ha de disposar el 
sistema de prestació dels serveis d’assistència lletrada 
a les dones que han patit aquesta violència per tal que 
aquesta assistència compti amb serveis de guàrdia per-
manent a tot el territori de Catalunya.

2. L’Administració de la Generalitat ha de garantir que 
tota dona que sigui víctima de violència masclista es-
tigui assistida per una advocada o advocat i, si escau, 
procuradora o procurador, i que les persones professi-
onals hagin rebut la formació especialitzada en aquesta 
matèria.

ArtiCle 42. dels drets de les i dels Menors

Les i els menors perjudicats per la mort de la seva mare 
com a conseqüència de violència masclista tenen dret a 
l’atenció jurídica en els termes establerts en els articles 
anteriors.

seCCió quArtA. PersonACió de l’AdMinistrACió de lA 
generAlitAt en ProCessos PenAls

ArtiCle 43. suPòsits Per A lA PersonACió

1. L’Administració de la Generalitat podrà personar-se 
en els procediments penals per violència masclista, en 
els casos de mort o de lesions greus de la dona, en la for-
ma i condicions establertes per la legislació processal.

2. Si la personació és exercida per una altra Adminis-
tració pública, el Govern es pot personar de forma po-
testativa.

3. Igualment, el Govern de la Generalitat pot perso-
nar-se en altres casos d’especial rellevància, prèvia 
l’avaluació dels fets per part de l’Institut Català de les 
Dones.

4. La personació s’ha d’exercir amb el consentiment 
de cada dona víctima o de la família, sempre que això 
sigui possible.

seCCió CinquenA. drets A PrestACions eConòMiques

ArtiCle 44. rendA MíniMA d’inserCió, Ajuts eConòMiCs 
i Altres PrestACions

1. Per tal d’afavorir l’autonomia de les dones que esti-
guin en situacions de violència masclista i als efectes 
del dret a percebre la renda mínima d’inserció, s’han de 
tenir en compte exclusivament els ingressos i les rendes 
individuals de cada dona, sempre que es compleixin 
els requisits establerts a la Llei 10/1997, de 3 de juliol, 
reguladora de la renda mínima d’inserció.

2. Així mateix, per a la determinació de la carència de 
rendes per accedir als altres ajuts econòmics previstos 
en aquesta llei, s’han de tenir en compte exclusivament 
els ingressos i les rendes individuals de cada dona.

3. Pel que fa a les prestacions d’urgència social, les 
dones que siguin víctimes de la violència masclista te-
nen els drets que es preveuen a l’article 30 de la Llei 
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de ca-
ràcter econòmic.

4. El Govern de la Generalitat pot concedir prestacions 
econòmiques extraordinàries a les dones que han pa-
tit violència masclista, identificada per qualsevol dels 
mitjans establerts a l’article 32 d’aquesta llei. Aques-
tes prestacions s’han de destinar a pal·liar situacions de 
necessitat personal que siguin avaluables i verificables, 
previ informe dels organismes competents sobre la ine-
xistència o insuficiència dels ajuts ordinaris per a cobrir 
aquests supòsits.

ArtiCle 45. indeMnitzACions

1. Les dones que, com a conseqüència de les formes 
de violència masclista contemplades en aquesta Llei, 
pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la seva 
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salut física o psíquica, de caràcter greu, tenen dret a 
la percepció, per part del Govern de la Generalitat, en 
un pagament únic, d’una quantia econòmica, en les 
condicions i amb els requisits que s’estableixin regla-
mentàriament.

2. Aquesta quantia serà compatible amb les indemnit-
zacions que s’estableixin en sentència judicial o amb 
altres prestacions econòmiques, públiques o privades, 
que legalment els puguin correspondre.

3. Quan la víctima sigui menor d’edat, la indemnitza-
ció econòmica no podrà ser administrada per l’autor o 
inductor de la violència.

4. Els fills i filles de víctimes mortals a conseqüència 
de qualsevol de les formes de violència masclista con-
templades en aquesta llei, i que siguin menors de vint-
i-sis anys, i depenguin econòmicament en el moment 
de la mort de la mare, tenen dret a la percepció, en un 
pagament únic, d’una quantia econòmica, en les con-
dicions i amb els requisits que s’estableixin de forma 
reglamentària.

ArtiCle 46. Ajuts esColArs

1. L’administració educativa ha de tenir en compte 
les identificacions de violència masclista realitzades a 
l’empara d’aquesta llei com a factor qualificat per a 
regular i establir els ajuts destinats a les unitats fami-
liars o unitats de convivència amb escassos recursos 
econòmics. Als efectes de determinar els requisits de 
necessitat econòmica es tindran en compte únicament 
les rendes o els ingressos personals de què disposi la 
dona sol·licitant.

2. En tot cas, l’administració educativa ha de preveure 
l’escolarització immediata dels fills i filles en els supò-
sits de canvi de residència derivada d’actes de violència.

3. Les situacions de violència que donen lloc al reconei-
xement d’aquest dret s’identifiquen per qualsevol dels 
mitjans previstos a l’article 32 d’aquesta llei.

ArtiCle 47. fons de gArAntiA de Pensions i PrestA
Cions

1. El Govern ha de constituir un fons de garantia per a 
cobrir l’impagament de pensions alimentàries i com-
pensatòries. Aquest fons s’ha d’emprar quan hi ha 
constatació judicial d’incompliment del deure de sa-
tisfer-les i aquest incompliment comporta una situació 
de precarietat econòmica, en els termes descrits a la 
lletra d) de l’apartat primer de l’article 4 d’aquesta Llei 
i d’acord amb els límits i les condicions que es fixin 
per reglament.

2. Aquestes prestacions tindran caràcter supletori o, en 
el seu cas, complementari, de les que pugui reconèixer 
l’Estat amb càrrec al Fons de Garantia de Pagament 
d’Aliments, amb els límits i condicions que es fixin 
reglamentariament.

ArtiCle 48. dret A obtenir les PrestACions del fons 
de gArAntiA

1. Les persones que tenen reconegut judicialment el dret 
a percebre pensions alimentàries i pensions compensa-
tòries tenen dret a rebre del fons de garantia la prestació 

econòmica corresponent, sempre que compleixin els 
criteris i requisits que es fixin per reglament.

2. Cas que aquestes persones siguin menors d’edat o 
incapacitades, són titulars d’aquest dret les persones 
que les tinguin al seu càrrec.

3. Per a ser beneficiària del fons, la persona titular de 
la pensió o aquella que la representi ha d’haver cursat 
l’execució del corresponent títol judicial que reconegui 
el dret a rebre la pensió establerta.

4. El dret de les persones beneficiàries del fons a perce-
bre la prestació neix des que s’hagi interposat demanda 
executiva de pagament i no s’hagi pogut cobrar, en el 
termini que reglamentàriament s’estableixi, i sempre 
que la causa del no cobrament no sigui imputable a la 
beneficiària.

ArtiCle 49. CoMPAtibilitAt de les PrestACions

Les prestacions derivades del fons de garantia de pen-
sions són compatibles amb altres prestacions que pu-
guin atorgar les administracions públiques catalanes 
sempre que el criteri que s’ha tingut en compte per a 
l’atorgament d’aquestes altres prestacions no hagi estat 
la manca de pagament de les pensions alimentàries o 
compensatòries.

ArtiCle 50. dret de rePetiCió

1. El Govern de la Generalitat es reserva el dret de repe-
tició de les pensions pagades pel fons de garantia contra 
les persones que han incomplert la resolució judicial de 
pagament de la pensió. Les quantitats reclamades per 
la Generalitat en aquest concepte tenen la consideració 
d’ingressos públics.

2. Sens perjudici del dret de repetició, la o les persones 
beneficiàries del fons tenen l’obligació de continuar els 
tràmits del procediment d’execució del títol judicial que 
reconeix el dret a percebre la pensió d’aliments i/o la 
pensió compensatòria. En cas d’obtenir-se el cobrament 
de les pensions impagades, la beneficiària del fons té 
l’obligació de retornar les quantitats cobrades amb càr-
rec al fons.

CAPítol 4. lA xArxA d’AtenCió i reCuPerACió inte
grAl A les dones en situACions de violènCiA MAsClistA

ArtiCle 51. Models d’intervenCió i Polítiques Públi
ques

1. El Govern de la Generalitat ha de desenvolupar mo-
dels d’intervenció integral, a tot el territori de Catalu-
nya, mitjançant una xarxa de serveis de qualitat en tots 
els àmbits, que sigui capaç de donar respostes adients, 
àgils, properes i coordinades a les necessitats i els pro-
cessos de les dones que estan o han estat en situacions 
de violència masclista, així com a les seves filles i fills 
quan en són testimonis i/o víctimes.

2. Els models d’intervenció han de preveure com a 
elements essencials la informació, l’atenció primària i 
l’atenció especialitzada.
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3. Els poders públics de Catalunya han de crear els ser-
veis previstos en aquest capítol segons les recomanaci-
ons que, per població, determini la Unió Europea. Els 
serveis i recursos en relació amb els quals no hi hagi 
especificació de ràtios per part d’organismes interna-
cionals, es desplegaran reglamentàriament.

4. Les actuacions dels poders públics en matèria dels 
serveis d’atenció i recuperació integral a les dones que 
pateixen violència masclista tenen com a objectius es-
sencials, en tot cas:

a) Facilitar a les dones les eines necessàries per conèi-
xer els drets que els corresponen i els serveis que estan 
al seu abast.

b) Minvar l’impacte personal i/o comunitari de la vio-
lència masclista.

c) Fer prevenció i sensibilització social entorn de les 
causes i les conseqüències de la violència masclista.

d) Aprofundir en la recerca i el coneixement sobre les 
causes i conseqüències de la violència masclista amb 
una perspectiva multidisciplinar.

ArtiCle 52. definiCió i estruCturA de lA xArxA

1. La Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral a les 
dones que pateixen violència masclista (en endavant, 
la Xarxa) és el conjunt coordinat de recursos i serveis 
públics de caràcter gratuït per a l’atenció, l’assistència, 
la protecció, la recuperació i la reparació de les dones 
que han patit o pateixen violència masclista, en l’àm-
bit territorial de Catalunya, que estan especificats en 
aquesta Llei.

2. Integren la Xarxa els serveis següents:

a) Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada.

b) Serveis d’Informació i Atenció a les Dones.

c) Serveis d’Atenció i Acolliment d’Urgències.

e) Serveis d’Acolliment i Recuperació.

f) Serveis d’acolliment substitutoris de la llar.

d) Serveis d’Intervenció Especialitzada.

g) Serveis tècnics de punt de trobada.

h) Serveis d’atenció a la víctima del delicte.

i) Altres serveis que consideri necessaris el Govern de 
la Generalitat.

3. L’organització dels serveis esmentats a l’apartat an-
terior serà regulada reglamentàriament pel Govern de 
la Generalitat o, si escau, pels municipis, integrant-ne 
equips multidisciplinaris i personal amb formació es-
pecífica.

ArtiCle 53. servei d’AtenCió telefòniCA esPeCiAlit
zAdA

1. El Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada és un 
servei universal d’orientació i assessorament immediat 
que proporciona atenció i informació integral sobre els 
recursos públics i privats a l’abast de les dones en situ-
acions de violència.

2. Aquest Servei d’Atenció ha de funcionar durant les 
vint-i-quatre hores de tots els dies de l’any, i s’ha de 

coordinar amb els serveis d’emergència en els casos 
necessaris.

ArtiCle 54. serveis d’inforMACió i AtenCió A les 
 dones

1. Els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones són 
serveis d’informació, assessorament, primera atenció, i 
acompanyament, si s’escau, en relació a l’exercici dels 
drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb la 
seva vida laboral, social, personal i familiar.

2. Els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, en tot 
cas, s’han de coordinar amb els serveis d’atenció espe-
cialitzada, i han de dinamitzar i impulsar la coordinació 
i col·laboració amb la totalitat d’agents comunitaris i es-
pecialment amb els grups i les organitzacions de dones.

3. Aquests Serveis es destinen a totes les dones i, espe-
cialment, les que es troben en situacions de violència 
masclista.

ArtiCle 55. serveis d’AtenCió i AColliMent d’urgèn
Cies

1. Els Serveis d’Atenció i Acolliment d’urgències són 
serveis especialitzats que han de facilitar acolliment 
temporal, de curta durada, a les dones que estan o han 
estat sotmeses a situacions de violència masclista i, si 
és el cas, a les seves filles i fills, per tal de garantir-ne 
la seva seguretat personal. Així mateix, han de facilitar 
recursos personals i socials que permetin una resolució 
de la situació de crisi.

2. Els Serveis d’Atenció i Acolliment d’Urgències han 
de prestar servei les vint-i-quatre hores de tots els dies 
de l’any i l’estada en aquest serveis ha de tenir la durada 
mínima indispensable per activar recursos estables, i en 
qualsevol cas, no superior a quinze dies.

3. Aquests Serveis es destinen, en tot cas, a les dones 
que es troben en qualsevol forma de violència masclista 
en l’àmbit de la parella, l’àmbit familiar o l’àmbit social 
o comunitari en la manifestació d’agressions sexuals, de 
tràfic i explotació sexual, de mutilació genital femenina 
o risc de patirla, o de matrimoni forçós.

ArtiCle 56. serveis d’AColliMent i reCuPerACió

1. Els Serveis d’Acolliment i Recuperació són serveis 
especialitzats, residencials i temporals, que ofereixen 
acolliment i atenció integral per possibilitar el procés 
de recuperació i reparació a les dones i a les seves filles 
i fills dependents, que requereixen un espai de protecció 
a causa de la situació de risc motivada per la violència 
masclista, tot vetllant per la seva autonomia.

2. Aquests Serveis es destinen, en tot cas, a les dones 
que es troben en qualsevol forma de violència masclista 
en l’àmbit de la parella, l’àmbit familiar o l’àmbit social 
o comunitari en la manifestació de mutilació genital 
femenina o risc de patirla, o de matrimoni forçós.

ArtiCle 57. serveis d’AColliMent substitutoris de lA 
llAr

1. Els Serveis d’Acolliment substitutoris de la llar són 
serveis temporals que actuen com a substitutoris de la 
llar i han de comptar amb suport personal, psicològic, 
mèdic, social, jurídic i de lleure, dut a terme per pro-
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fessionals especialitzats, per facilitar la plena integració 
sociolaboral a les dones que es troben en situacions de 
violència.

2. Aquests Serveis es destinen, en tot cas, les dones que 
es troben en qualsevol forma de violència masclista en 
l’àmbit de la parella, l’àmbit familiar o l’àmbit social 
o comunitari en la manifestació de mutilació genital 
femenina o risc de patirla, o de matrimoni forçós

ArtiCle 58. serveis d’intervenCió esPeCiAlitzAdA

1. Els Serveis d’Intervenció Especialitzada són serveis 
especialitzats que ofereixen una atenció integral i re-
cursos al procés de recuperació i reparació a les dones 
que han estat o estan en situació de violència, així com 
a llurs filles i fills. Així mateix, han d’incidir en la pre-
venció, sensibilització i implicació comunitària.

ArtiCle 59. serveis tèCniCs de Punt de trobAdA

1. Els serveis tècnics de punt de trobada són serveis des-
tinats a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori, 
en presència de personal qualificat, la problemàtica que 
sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en 
concret, en el compliment de règim de visites dels fills 
i filles establert per als supòsits de separació o divorci 
dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la tute-
la per part de l’Administració pública, amb la finalitat 
d’assegurar la protecció de les i dels menors.

2. Les persones professionals que treballen en aquest 
servei de trobada no han d’aplicar tècniques de media-
ció en aquells supòsits en què resti acreditada qualsevol 
forma de violència masclista en l’àmbit de la parella o 
el familiar.

ArtiCle 60. serveis d’AtenCió A lA víCtiMA del de
liCte

Els serveis d’atenció a la víctima del delicte tenen com 
a finalitat, entre d’altres, oferir a les dones informació 
i suport en els procediments legals que es deriven de 
l’exercici dels drets que els reconeix la legislació vi-
gent.

ArtiCle 61. CreACió i gestió dels serveis de lA xArxA 
d’AtenCió i reCuPerACió integrAl A les dones en situ
ACions de violènCiA MAsClistA

1. Correspon a l’Administració de la Generalitat la cre-
ació, la titularitat, la competència, la programació, la 
prestació i la gestió de tots els serveis detallats a l’ar-
ticle 52, apartat 2, en col·laboració amb els ens locals, 
excepte els Serveis d’Informació i Atenció a les dones.

2. Els municipis tenen la competència per a crear, pro-
gramar, prestar i gestionar els Serveis d’Informació i 
Atenció a les dones. També poden prestar i gestionar 
els serveis de la competència de la Generalitat d’acord 
amb els instruments i en els termes que preveu el Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Els municipis establiran reglamentàriament la distribu-
ció territorial, el règim de prestació, l’organització i la 
dotació d’aquests serveis.

3. Els serveis que integren la Xarxa es poden prestar 
de forma indirecta, d’acord amb el que preveu la legis-
lació de contractes del sector públic, sota la inspecció, 
control i registre de l’Administració de la Generalitat, 
A tal efecte, es crearà i es regularà reglamentàriament 
el Registre dels Serveis de la Xarxa i de les entitats 
col·laboradores.

Qualsevol entitat que assumeixi la prestació d’un ser-
vei ha d’assumir el compromís de no-discriminació, 
de permanència, de professionalització i d’inclusió de 
clàusules contra l’assetjament sexual, així com la con-
creció d’un protocol d’intervenció en cas d’assetjament.

3. L’Administració de la Generalitat crearà mesures de 
suport i cura per a les persones professionals en exercici 
que tractin situacions de violència, per tal de prevenir 
i evitar els processos d’esgotament, confusió i desgast 
professional.

4. L’establert en els punts anteriors s’ha d’entendre 
sens perjudici d’allò que disposa la Carta Municipal 
de Barcelona

CAPítol 5. ACCions dels Poders PúbliCs en situACions 
esPeCífiques

ArtiCle 62. Mesures Per fACilitAr lA deteCCió de lA 
violènCiA MAsClistA

El Govern de la Generalitat ha de promoure mesures 
eficaces per tal d’eliminar les barreres que dificulten la 
detecció de la violència masclista en situacions especí-
fiques i que poden impedir l’accés als serveis i presta-
cions previstos en aquesta llei.

ArtiCle 63. iMMigrACió

El Govern de la Generalitat ha de promoure les actu-
acions necessàries amb les entitats consulars, ambai-
xades, oficines diplomàtiques i qualsevol altra entitat, 
a fi d’obtenir o facilitar documentació acreditativa de 
les circumstàncies personals i/o familiars de les dones 
immigrants, així com la legislació del país d’origen.

ArtiCle 64. ProstituCió

1. El Govern de la Generalitat ha de garantir el dret 
d’accés als serveis i recursos, mitjançant programes es-
pecífics, tant per a la prevenció com per a l’eradicació 
de les diverses formes de violència masclista vers les 
dones en aquesta situació.

2. El Govern de la Generalitat ha de desenvolupar les 
estructures i mecanismes adients per acollir i atendre les 
dones afectades per tràfic i explotació sexual.

ArtiCle 65. Món rurAl

Els serveis d’atenció, assistència i protecció que aquesta 
Llei estableix en el Títol III, han de facilitar l’accés de 
les dones provinents del món rural i de zones de difícil 
accés a centres allunyats del seu lloc d’origen i resi-
dència, per tal de garantir l’anonimat d’aquestes dones.
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ArtiCle 66. trAnssexuAlitAt

1. Totes les mesures i el reconeixement de drets que 
aquesta Llei assenyala han de respectar la diversitat 
transsexual.

2. Les transsexuals que pateixen violència masclista 
s’equiparen a les dones que han patit aquesta violència, 
als efectes dels drets previstos en aquesta llei, sempre 
que se’ls hagi diagnosticat disfòria de sexe, acreditat 
per mitjà d’un informe mèdic o psicològic elaborat per 
persona professional col·legiada, o s’hagin tractat mè-
dicament durant al menys dos anys per acomodar les 
seves característiques físiques a les que corresponen 
al sexe reclamat, acreditat per informe mèdic elaborat 
per la persona col·legiada sota la direcció del qual s’han 
realitzat el tractament

ArtiCle 67. disCAPACitACió

1. El Govern de la Generalitat ha de garantir que l’exer-
cici dels drets i l’accés als recursos i serveis regulats en 
aquest Títol no es vegin obstaculitzats o impedits per 
l’existència de barreres que impedeixin l’accessibilitat 
i garanteixin la seguretat de l’entorn en el seu accés.

2. Les dones amb un grau de discapacitat igual o superi-
or al 33% i que pateixen violència masclista tenen dret a 
una millora econòmica o temporal dels drets econòmics 
establerts en aquest Títol, d’acord amb els requisits i 
condicions que s’estableixin reglamentàriament per tal 
de facilitar el procés de la seva recuperació i reparació.

ArtiCle 68. virus d’iMMunodefiCiènCiA huMAnA

A les dones seropositives que pateixen violència mas-
clista se’ls fan extensius els drets recollits en l’apartat 
2 de l’article anterior.

ArtiCle 69. ètniA gitAnA

El Govern de la Generalitat ha de dissenyar estratègi-
es específiques de sensibilització dirigides a les dones 
gitanes, pensades i consensuades amb les associacions 
de dones gitanes, perquè coneguin els recursos i les 
estratègies per fer front a la pressió social o legitimació 
cultural vers les violències contra les dones i les perme-
tin adoptar posicions actives davant aquesta situació.

ArtiCle 70. Centres d’exeCuCió PenAl

1. Les dones que compleixen penes o mesures penals a 
centres d’exeució penal, tant per a persones adultes com 
per a menors d’edat, tenen el dret d’accés als recursos 
i serveis previstos en el Títol III d’aquesta llei, sempre 
que la prestació sigui compatible amb aquesta situació.

2. El Govern de la Generalitat ha de dotar els equips 
d’intervenció en execució penal de personal especialit-
zat en matèria de violència masclista i, en concret, en 
els vessants psicològic, jurídic i sociolaboral. Aquests 
equips especialitzats tindran les funcions següents:

a) Detecció de la situació de violència que la dona ha 
patit o està patint.

b) Constatació d’aquesta situació de violència a l’expe-
dient penitenciari de la dona.

c) Elaboració d’un tractament penitenciari adient en col-
laboració amb la Xarxa.

3. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha de ga-
rantir la ubicació de les persones transsexuals en espais 
que siguin adequats per a preservar els seus drets.

ArtiCle 71. MutilACions genitAls feMenines

El Govern de la Generalitat ha d’adoptar les mesures 
necessàries per a:

a) Promoure la mediació comunitària en les famílies si 
existeix risc de mutilacions genitals. En aquests casos 
s’ha de procurar que en la negociació hi participin per-
sones expertes, com també persones de les comunitats 
afectades per aquestes pràctiques, i assegurar l’actuació 
d’agents socials d’atenció primària.

b) Garantir mesures específiques per a la prevenció i 
eradicació de les mutilacions genitals femenines, im-
pulsant actuacions de promoció de les dones dels països 
on es realitzen aquestes pràctiques i formant els profes-
sionals que han d’intervenir.

c) Actuar en l’àmbit de la cooperació internacional per 
treballar des dels països d’origen per a l’eradicació 
d’aquestes pràctiques.

d) Comptar amb mecanismes sanitaris d’intervenció 
quirúrgica per poder fer front a la demanda de les dones 
que vulguin revertir els efectes de la mutilació practica-
da, així com mecanismes de suport psicològic, familiar 
i comunitari. En els casos de nenes i menors, i quan hi 
hagi risc per a la seva salut, les i els professionals han 
de poder comptar amb mecanismes que els possibilitin 
la realització de la intervenció quirúrgica.

títol iv. CoMPetènCies, orgAnitzACió i intervenCió in
tegrAl envers lA violènCiA MAsClistA

CAPítol i. disPosiCions generAls sobre el règiM CoM
PetenCiAl

ArtiCle 72. resPonsAbilitAts Públiques

1. L’Administració de la Generalitat i els municipis de 
Catalunya són les administracions públiques compe-
tents en matèria dels serveis de la Xarxa, així com de 
les prestacions establertes en aquesta llei, d’acord amb 
el que determina aquest títol i, si escau, la legislació 
sobre organització territorial i règim local.

2. Sens perjudici de les competències que d’acord amb 
la llei els corresponen, els municipis també poden exer-
cir competències pròpies de l’Administració de la Ge-
neralitat per via de delegació o de fórmules de gestió 
conjunta.

ArtiCle 73. CoordinACió i Col·lAborACió interAdMinis
trAtives

1. Entre d’altres, les administracions públiques compe-
tents han de coordinar:

a) Les polítiques públiques en matèria de lluita contra 
la violència masclista

b) Les polítiques públiques en matèria de violència 
masclista amb les polítiques d’educació, salut, ocupa-
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ció, recerca i mitjans de comunicació, així com qualse-
vol altra política implicada en la lluita contra aquesta 
violència.

c) Els recursos d’atenció, assistència, protecció, recu-
peració i reparació amb els òrgans jurisdiccionals i les 
forces i cossos de seguretat.

d) Els recursos d’atenció i informació de caràcter mu-
nicipal amb els centres d’intervenció especialitzada 
dependents de la Generalitat.

e) Els recursos regulats en aquesta Llei amb recursos 
de les Administracions Públiques catalanes competents 
per prestar serveis d’educació, treball, salut, serveis so-
cials i d’altres implicats en la lluita contra la violència 
masclista.

2. Les administracions públiques catalanes han de col-
laborar en l’exercici de les seves competències per tal 
de garantir l’exercici dels drets que aquesta Llei reco-
neix.

ArtiCle 74. Cessió de dAdes

Les administracions públiques competents s’han de 
cedir mútuament les dades de caràcter personal neces-
sàries, amb la finalitat de poder gestionar de forma ade-
quada els serveis de la Xarxa i les prestacions econòmi-
ques establertes en aquesta llei, així com d’altres que 
s’estableixin legalment, relacionades amb la violència 
masclista. A tal efecte s’ha de crear un fitxer específic 
que serà regulat reglamentàriament.

CAPítol 2. CoMPetènCies de les AdMinistrACions Pú
bliques

ArtiCle 75. CoMPetènCies del govern de lA generA
litAt

Correspon al Govern de la Generalitat:

a) Definir la política general per a la lluita i eradica-
ció de la violència masclista i aprovar els instruments 
de planificació corresponents, així com la creació dels 
serveis de la Xarxa, sens perjudici de les competències 
dels municipis.

b) Ordenar totes les actuacions en matèria de prevenció, 
de detecció, d’atenció, d’assistència, de protecció, de 
recuperació i de reparació de les dones que pateixen vi-
olència masclista així com els recursos que les integren.

c) Fixar la forma i el procediment per a les prestacions 
econòmiques i prestacions de serveis i dels altres recur-
sos que estableix aquesta llei.

d) Regular la capacitació del personal implicat en la 
lluita i eradicació de la violència masclista i, en concret, 
aquell que ha de gestionar, si s’escau, els recursos que 
aquesta llei contempla.

e) Vetllar per la coordinació amb l’Administració de 
l’Estat i impulsar les fórmules de col·laboració, coope-
ració i informació mútua necessàries per garantir els 
drets que recull aquesta llei.

f) Impulsar la col·laboració i la cooperació amb les al-
tres comunitats autònomes per garantir els drets previs-
tos en aquesta llei.

g) Totes les altres funcions que li atribueix expressa-
ment aquesta llei i altres lleis.

ArtiCle 76. institut CAtAlà de les dones

1. L’Institut Català de les Dones, creat per la Llei 
11/1989, de 10 de juliol, a més de desenvolupar totes 
les funcions que té atribuïdes per la legislació vigent, 
és l’instrument vertebrador per fer front a la violència 
masclista.

2. Són funcions de l’Institut Català de les Dones pel que 
fa a l’objecte d’aquesta llei:

a) Impulsar i coordinar les polítiques contra la violència 
masclista que ha d’aprovar el Govern de la Generalitat.

b) Dissenyar i impulsar les polítiques contra la violèn-
cia masclista en col·laboració amb les administracions 
locals, els agents socials, entitats expertes i amb les 
associacions de dones que treballin en aquest àmbit.

c) Vetllar per l’adequació dels plans i programes duts 
a terme per les diferents Administracions Públiques 
catalanes respecte als Programes del Govern de la Ge-
neralitat en matèria de violència masclista.

d) Coordinar i garantir el treball transversal en tots els 
àmbits.

e) Impulsar l’elaboració i signatura de convenis de col-
laboració i acords entre les administracions i les enti-
tats implicades en la lluita i eradicació de la violència 
masclista.

f) Proposar la programació, la prestació, la gestió, i 
la coordinació dels serveis que integren la Xarxa, en 
col·laboració amb els ajuntaments, llevat dels Serveis 
d’Informació i Atenció a les dones, competència dels 
ens locals en els termes previstos en aquesta Llei.

ArtiCle 77. Centre d’estudis, reCerCA i CAPACi
tACió

1. Es crea el Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació 
sobre la violència masclista, com a òrgan dependent 
de l’Institut Català de les Dones, que es configura com 
a una eina permanent d’estudis i de recerca sobre la 
violència masclista, i de formació i capacitació de les 
persones professionals en contacte amb el tractament 
d’aquest tipus de violència.

2. La composició, el funcionament, les seves competèn-
cies i la coordinació amb altres òrgans i administracions 
s’establiran reglamentàriament.

ArtiCle 78. CoMissió nACionAl Per A unA intervenCió 
CoordinAdA envers lA violènCiA MAsClistA

1. Es crea la Comissió Nacional per a una intervenció 
coordinada envers la violència masclista, dependent de 
l’Institut Català de les Dones, com a òrgan específic de 
coordinació institucional per a l’impuls, el seguiment, 
el control i l’avaluació de les actuacions en l’abordatge 
de la violència masclista, sense perjudici de les compe-
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tències d’impuls, seguiment i control dels Departaments 
de la Generalitat.

2. La composició, el funcionament, les seves compe-
tències i la coordinació amb altres òrgans, s’establiran 
reglamentàriament.

ArtiCle 79. CoMPetènCies dels MuniCiPis

1. Correspon als municipis:

a) Programar, prestar i gestionar els Serveis d’infor-
mació i atenció a les dones i efectuar la derivació als 
diferents serveis en els termes previstos en aquesta Llei.

b) Prestar o gestionar altres serveis de la Xarxa, d’acord 
amb allò que s’estableixi mitjançant conveni amb l’Ad-
ministració de la Generalitat.

c) Col·laborar en la gestió de les prestacions econòmi-
ques i subvencions que aquesta Llei estableix.

d) Totes les altres funcions establertes en aquesta Llei 
que, en raó de les seves competències, els correspongui 
assumir en relació a les dones que pateixen o han patit 
violència masclista.

e) Les altres competències atribuïdes per disposició 
legal.

2. Els municipis amb una població inferior a 20.000 
habitants poden delegar les seves competències a una 
mancomunitat de municipis o a altres ens locals.

CAPítol 3. intervenCió integrAl envers lA violènCiA 
MAsClistA

ArtiCle 80. els ProgrAMes d’intervenCió integrAl en
vers lA violènCiA MAsClistA

1. Els programes d’intervenció integral contra la vio-
lència masclista es configuren com els instruments de 
planificació que ha d’aprovar el Govern amb una vi-
gència de quatre anys, prèvia elaboració per l’Institut 
Català de les Dones, juntament amb els departaments 
competents en cada cas. Aquests instruments recullen 
el conjunt d’objectius i mesures per a l’eradicació de la 
violència i també preveu de forma coordinada, global 
i participativa, les línies d’intervenció i directrius que 
han d’orientar l’activitat dels poders públics.

2. Els programes també estableixen mesures que im-
pliquen altres àmbits administratius, ens locals, agents 
socials, entitats de dones i persones professionals.

3. Els programes d’intervenció integral contra la vio-
lència masclista també han de preveure estratègies de 
coordinació i cooperació, així com també de recerca i 
coneixement de la realitat, i han d’incorporar obligatò-
riament una memòria econòmica.

4. Per a l’elaboració, el seguiment i l’avaluació dels 
programes d’intervenció integral, l’Institut Català de 
les Dones ha d’establir els mecanismes necessaris per 
garantir la participació dels ens locals, entitats de dones, 
agents socials, així com persones i entitats expertes en 
matèria de violència masclista.

ArtiCle 81. ProtoCols Per A unA intervenCió Coordi
nAdA envers lA violènCiA MAsClistA

1. Els protocols concreten un conjunt de mesures i 
mecanismes de suport, coordinació i cooperació dins i 
entre les institucions públiques i altres agents implicats, 
que defineixen les formalitats i successió d’actes que 
s’han de seguir per a la seva correcta execució.

2. Els objectius dels protocols per a una intervenció 
coordinada envers la violència masclista han de:

a) Garantir l’atenció coordinada dels diferents depar-
taments de la Generalitat, ens locals i agents socials i 
dels serveis que se’n desprenen, i delimitar els àmbits 
d’actuació que poden intervenir en les diferents situa-
cions de violència masclista.

b) Establir els mecanismes de coordinació i cooperació 
que permetin una transmissió d’informació continuada 
i fluida entre organismes implicats.

c) Aplicar metodologies d’intervenció que evitin la re-
victimització de les dones afectades.

d) Garantir els recursos necessaris per a l’execució i 
continuïtat del protocol.

e) Dissenyar circuits d’atenció adequats a les diferents 
situacions de violència i les necessitats concretes deri-
vades d’aquestes situacions.

f) Establir un model únic i consensuat de recollida de 
dades per tal de garantir el coneixement de la realitat.

1. Els protocols han de preveure la participació dels àm-
bits directament relacionats amb el tractament d’aquest 
tipus de violència, com són les entitats i associacions 
de dones que treballen en els diferents territoris a partir 
d’un model d’intervenció compatible amb el que esta-
bleix aquesta llei.

2. L’elaboració dels protocols serà impulsada per l’Ins-
titut Català de les Dones en cadascun dels àmbits terri-
torials de les Delegacions del Govern de la Generalitat 
de Catalunya o, si s’escau, i el Govern així ho determi-
na, en els àmbits d’estructura territorial que es puguin 
establir mitjançant Llei.

3. Els protocols establiran la concreció i el procediment 
de les actuacions així com de les responsabilitats dels 
sectors implicats en el tractament de la violència mas-
clista, amb l’objecte de garantir la prevenció, l’atenció 
eficaç i personalitzada, i la recuperació de les dones 
que es troben en situació de risc o que són víctimes de 
la violència masclista.

ArtiCle 82. PArtiCiPACió i foMent dels ens loCAls

1. L’Administració de la Generalitat, en les seves po-
lítiques d’eradicació de la violència masclista, ha de 
comptar amb la participació dels ens locals.

2. Els programes i actuacions que es derivin de l’aplica-
ció d’aquesta Llei han de preveure mesures de foment 
dels ens locals per al desenvolupament de programes i 
activitats encaminades a eradicar la violència masclista 
o pal·liar-ne els efectes.
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ArtiCle 83. PArtiCiPACió i foMent dels Consells i les 
AssoCiACions de dones

1. Les administracions públiques, en les seves polí-
tiques d’eradicació de la violència masclista, han de 
comptar preferentment amb la col·laboració dels con-
sells de participació de dones i també amb altres entitats 
de dones constituïdes o que siguin part d’una agrupació 
sindical o empresarial, respecte les polítiques instituci-
onals corresponents.

2. Els programes i actuacions que es derivin de l’aplica-
ció d’aquesta Llei han de preveure mesures de foment 
de les entitats esmentades al punt anterior per al des-
envolupament de programes i activitats encaminades a 
eradicar la violència masclista o pal·liar-ne els efectes.

disPosiCions AddiCionAls

PriMerA. reCursos eConòMiCs

1. L’Administració de la Generalitat té la responsabilitat 
de garantir els recursos necessaris per donar l’adequat 
compliment a l’ordenació i provisió de les accions i dels 
serveis que estableix aquesta Llei.

2. La Generalitat ha de consignar en els seus pressu-
postos els crèdits necessaris per al finançament de totes 
les prestacions garantides, de les prestacions de serveis, 
dels recursos, dels programes, dels projectes i d’altres 
actuacions recollides en la Llei, d’acord amb les com-
petències atribuïdes per aquesta.

3. El Govern de la Generalitat dotarà un fons econòmic 
específic anual a favor dels ens locals, per garantir la 
suficiència de la prestació dels Serveis d’Informació i 
Atenció a les Dones, d’acord amb els termes previstos 
en aquesta llei. La distribució d’aquest fons entre els ens 
locals es farà d’acord amb criteris objectius que s’han 
d’acordar bianualment amb les entitats interessades i 
que es basaran en el nombre d’habitants, el principi 
d’equilibri territorial, i de capacitat pressupostària, i 
tindran en compte les característiques de la població i 
les necessitats de les dones, per tal d’obtenir l’efectivitat 
dels drets que aquesta Llei estableix, sens perjudici que 
els municipis i les altres entitats locals consignin en 
els seus pressupostos les dotacions necessàries per al 
finançament dels serveis de la seva competència.

4. L’Administració de la Generalitat ha de finançar el 
cost de la prestació dels Serveis d’Informació i Atenció 
a les Dones pertanyents a municipis amb una pobla-
ció inferior a 20.000 habitants, sens perjudici d’altres 
formes de finançament mixt amb implicació dels pres-
supostos públics, amb els fons econòmic específic es-
tablert a l’apartat 3.

segonA. revisió dels CurríCuluMs eduCAtius

El departament competent en matèria educativa ha de 
realitzar una revisió dels currículums educatius amb 
l’objectiu de detectar continguts sexistes o que afavo-
reixin la discriminació sexual, la vulneració dels drets 
de les dones i la violència masclista.

terCerA. ModifiCACió del deCret legislAtiu 1/1997, 
de 31 d’oCtubre, Pel quAl s’AProvA lA refosA en un 
text úniC dels PreCePtes de deterMinAts textos legAls 
vigents A CAtAlunyA en MAtèriA de funCió PúbliCA

S’afegeix un nou apartat u) a l’article 116 del Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova 
la refosa en un text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública, amb el següent redactat:

«u) La realització d’actes d’assetjament sexual o as-
setjament per raó de sexe descrits a l’article 4.3.c) de 
la Llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la 
violència masclista que puguin comportar assetjament 
per raó de sexe o assetjament sexual i que no siguin 
constitutius de falta molt greu».

quArtA. ModifiCACió de lA llei 10/1997, de 3 de juliol, 
de lA rendA MíniMA d’inserCió

Es modifica l’article 6.1 apartat e) de la Llei 10/1997, de 
3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, incorporant 
un darrer paràgraf amb el redactat següent:

«e) En el cas de les dones que pateixen o surten d’una 
situació de violència masclista, i que acompleixin els 
requisits exigits en aquesta Llei, únicament es tindran 
en compte les rendes o ingressos de què disposi o pugui 
disposar la dona sol·licitant, sense que es computin en 
aquests casos, les rendes o ingressos d’altres membres 
de la unitat familiar que convisquin amb ella.»

CinquenA. ModifiCACió de lA llei 18/2003, de 4 de ju
liol, de suPort A les fAMílies

Es modifica l’article 44.1 de la Llei 18/2003, de 4 de 
juliol, de suport a les famílies, que queda redactat de la 
manera següent:

«1. El Govern ha de constituir un fons de garantia per a 
cobrir l’impagament de pensions alimentàries i l’impa-
gament de pensions compensatòries. Aquest fons s’ha 
d’emprar quan hi hagi constatació judicial d’incompli-
ment del deure de satisfer-les i aquest incompliment 
comporti una situació de precarietat econòmica, d’acord 
amb els límits i les condicions que es fixin per regla-
ment.»

sisenA. ModifiCACió de lA llei 22/2005, de 29 de 
deseMbre, de lA CoMuniCACió AudiovisuAl de CAtA
lunyA

Es modifica la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la 
comunicació audiovisual de Catalunya, de la manera 
següent:

1. S’afegeix la lletra f) a l’article 132 amb la redacció 
següent:

«Són infraccions molt greus: f) La difusió i realització 
de continguts o publicitat que justifiquin, banalitzin o 
incitin la violència masclista».

2. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 9 amb la re-
dacció següent:

«Aquests serveis també han de respectar els deures im-
posats en aquest àmbit per la Llei dels drets de les dones 
per a l’eradicació de la violència masclista».
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setenA. ModifiCACió del deCret legislAtiu 3/2002, de 
24 de deseMbre, Pel quAl s’AProvA el text refós de lA 
llei de finAnCes Públiques de CAtAlunyA

Es modifica el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de de-
sembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, de la forma següent:

1. S’afegeix l’apartat 7 a l’article 92 amb la redacció 
següent:

«Les bases reguladores de les subvencions que tinguin 
com a beneficiàries empreses amb una plantilla igual 
o superior a vint-i-cinc persones han d’incloure l’obli-
gació d’aquestes empreses, d’acord amb els agents so-
cials, d’indicar els mitjans que utilitzen per prevenir, 
detectar i intervenir l’assetjament sexual i l’assetjament 
per raó de sexe en els seus centres de treball.»

2. S’afegeix la lletra f) a l’article 99.1 amb la redacció 
següent:

«La no inclusió o la utilització indeguda dels mitjans 
indicats a l’article 92.7.»

vuitenA. ModifiCACió de lA llei1/2001, de 15 de MArç, 
de MediACió fAMiliAr de CAtAlunyA

S’afegeix l’article 22 bis a la Llei 1/2001, de 15 de 
març, de mediació familiar de Catalunya, amb el re-
dactat següent:

«Article 22 bis. Límit a la mediació

S’haurà d’interrompre o, en el seu cas, no s’iniciarà 
qualsevol procés de mediació de parella o familiar quan 
hi estigui implicada una dona que hagi patit o pateixi 
violència física, psíquica o sexual en la seva relació de 
parella.»

novenA. ModifiCACió de lA llei 11/1989, de 10 de juli
ol, de CreACió de l’institut CAtAlà de les dones

Es modifiquen els articles 4 i 5 de la Llei 11/1989, de 
10 de juliol, de creació de l’Institut Català de les Do-
nes, modificats per la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de 
mesures fiscals i administratives, que resten redactats 
de la manera següent:

«Article 4

L’Institut Català de les Dones és regit pels òrgans se-
güents:

a) La Junta de Govern.

b) La Direcció Executiva.»

2. Es modifica l’article 5 de la Llei 11/1989, de 10 de 
juliol, de creació de l’Institut Català de les Dones, que 
resta redactat de la manera següent:

«Article 5

5.1 La composició de la Junta de Govern és determina-
da per reglament. La Direcció executiva amb rang de 
direcció general, és membre de la Junta de Govern i és 
nomenada pel Govern.

5.2 Els i les membres de la Junta de Govern han de ser 
persones que s’hagin significat per la seva tasca a favor 
de la igualtat i la promoció de les dones.»

disPosiCions trAnsitòries

PriMerA

En el termini de tres anys des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el departament competent en matèria 
de polítiques de dones, mitjançant l’Institut Català de 
les Dones, ha d’encarregar una avaluació de l’impacte 
social de la Llei.

segonA

El Govern de la Generalitat de Catalunya podrà ac-
tualitzar la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral a 
les dones que pateixen violència masclista, amb una 
freqüència biennal, en els primers 6 anys desprès de 
l’aprovació d’aquesta Llei, amb la finalitat d’adequar la 
amb major rapidesa i flexibilitat a les necessitats de la 
població de Catalunya, d’acord amb el que s’estableixi 
a les corresponents lleis de pressupostos.

terCerA

Mentre no s’aprovi el desplegament reglamentari 
d’aquesta Llei, el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, durant l’any 2008, realitzarà la diagnosi i valoració 
de les necessitats, recursos i serveis necessaris per a 
implementar el Fons de garantia de pensions i presta-
cions previst a l’article 47 d’aquesta Llei. La dotació 
del Fons es durà a terme de conformitat amb allò que 
disposin les respectives lleis de pressupostos de la Ge-
neralitat.

disPosiCió derogAtòriA úniCA

Queden derogades totes les normes d’igual o inferi-
or rang que s’oposin o contradiguin el que estableix 
aquesta llei.

disPosiCions finAls

PriMerA. hAbilitACió reglAMentàriA

S’autoritza el Govern, en l’àmbit de les seves compe-
tències, a dictar les disposicions necessàries per a l’apli-
cació i el desplegament d’aquesta llei.

segonA. fons de gArAntiA

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el Govern haurà de desenvolupar i re-
gular el Fons de garantia per a cobrir l’impagament 
de pensions alimentàries i l’impagament de pensions i 
prestacions compensatòries, amb caràcter supletori o, 
en el seu cas, complementari, del Fons de Garantia de 
Pagament d’Aliments a càrrec de l’Estat.

terCerA. Previsions PressuPostàries

El Govern efectuarà les previsions pressupostàries ne-
cessàries per poder atendre les prestacions econòmiques 
i les prestacions de serveis reconegudes en aquesta Llei 
Quarta Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Annex

definiCions

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per

a) Sensibilització: accions pedagògiques i/o comunica-
tives encaminades a produir canvis i/o modificacions en 
l’imaginari social que permeten avançar en la tolerància 
zero envers la violència masclista i la seva eradicació.

b) Prevenció: accions encaminades a evitar o reduir la 
incidència de la problemàtica de la violència masclis-
ta mitjançant la reducció dels factors de risc, impedint 
així la seva normalització; i sensibilitzar la ciutadania, 
especialment les dones, que cap forma de violència és 
justificada ni tolerable.

c) Detecció: posada en funcionament de diferents ins-
truments teòrics i tècnics que permeten identificar i fer 
visible la problemàtica de la violència masclista, tant 
si apareix de forma precoç com de forma estable. La 
detecció permet conèixer les situacions en les quals s’ha 
d’intervenir, per tal d’evitar-ne el desenvolupament i 
la cronicitat.

d) Atenció: accions destinades a una persona per tal de 
superar les situacions i les conseqüències generades per 
l’abús en els àmbits personals, familiars i socials, tot ga-
rantint la seguretat i facilitant la informació necessària 
sobre els recursos i/o els procediments necessaris per a 
la resolució de la situació.

e) Recuperació: etapa del cicle personal i social que 
fa una dona que ha viscut situacions de violència, mit-
jançant la qual es produeix el restabliment de tots els 
àmbits danyats per la situació viscuda.

f) Reparació: mesures preses pels diversos organismes 
i agents responsables de la intervenció en l’àmbit de la 
violència masclista (jurídiques, econòmiques, socials, 
laborals, sanitàries, educatives, etc.) que contribueixen 
al restabliment de tots els àmbits danyats per la situació 
viscuda.

g) Victimització secundària (o revictimització): maltrac-
tament addicional produït a les dones que es troben en 
situacions de violència masclista com a conseqüència 
directa o indirecta dels dèficits –quantitatius i/o quali-
tatius-de les intervencions realitzades pels organismes 
responsables, així com per aquelles actuacions desen-
certades provinents d’altres agents implicats.

h) Precarietat econòmica: percepció d’ingressos iguals 
o inferiors a l’indicador de renda de suficiència de Ca-
talunya que s’estableix anualment.

AnteCedents del ProjeCte de llei

1. Documentació bàsica

1.1. General

– Text del Projecte de Llei dels drets de les dones per a 
l’eradicació de la violència masclista (en suport paper 
i suport informàtic CD).

– Memòria justificativa (6 de juliol de 2006).

– Estudi econòmic (11 de juliol de 2007).

– Informes econòmics dels Departaments implicats.

– Informe Jurídic del Departament de la Presidència (18 
de juliol de 2006) –sobre el text de juliol de 2006.

– Informe jurídic complementari del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania (24 de gener de 2007) –so-
bre el text de juliol de 2006 i els informes efectuats per 
la Direcció General d’Innovació i Organització de l’Ad-
ministració, el Consell de Treball Econòmic i Social de 
Catalunya i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

– Informe jurídic del Gabinet Jurídic de la Generalitat 
(21 de juny de 2007).

– Informe de l’Institut Català de les Dones (6 de juliol 
de 2006).

– Informes del Departament d’Economia i Finances: 

a) Direcció General de Pressupostos.

b) Assessoria Jurídica.

– Certificació del Consell Tècnic (11 de juliol de 2007).

1.2. Documentació derivada d’ens i òrgans de partici-
pació i consulta 

– Certificació de la Comissió de Govern Local (30 
d’agost de 2006).

– Dictamen del Consell de Treball Econòmic i Social 
de Catalunya (Dictamen 23-2006).

– Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
(6 de setembre de 2006).

– Informe de la Direcció General d’Innovació i Organit-
zació de l’Administració (26 de juliol de 2006).

2. Documentació complementària

– Text de l’Avantprojecte de Llei (juliol 2006).

– Acta de la reunió ordinària de la Comissió Interdepar-
tamental per a la Igualtat de l’Oporutnitat de les Dones 
(19 de setembre de 2005).

– Aportacions de les entitats a l’Avantprojecte de Llei.

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

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 14316).

Tràmits afectats: Els tràmits a què es refereix l’article 
96 del Reglament del Parlament de Catalunya.

Reducció de terminis: A la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 04.09.2007.
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Projecte de llei de creació de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya
Tram. 200-00023/08

Text presentat
Reg. 14154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 04.09.2007

A lA MesA del PArlAMent

Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya

CertifiCo: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia 24 de juliol de 2007, es 
va aprovar, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a 
continuació:

«A proposta del conseller de Governació i Adminis-
tracions Públiques s’aprova l’Avantprojecte de llei de 
creació de l’Oficina Antifrau de Catalunya i s’autoritza 
l’esmentat conseller perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
certificat a Barcelona, el vint-i-cinc de juliol de dos mil 
set.

Barcelona, 25 de juliol de 2007

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

ProjeCte de llei de CreACió de l’ofiCinA AntifrAu de 
CAtAlunyA

PreàMbul

La iniciativa de crear una institució específicament 
dirigida a preservar la transparència i la integritat de 
les administracions i del personal al servei del sector 
públic a Catalunya, amb el nom d’Oficina Antifrau de 
Catalunya, neix com una de les eines per a reforçar les 
bones pràctiques de l’administració pública i del sector 
públic que s’hi relaciona.

L’Oficina Antifrau te com a objectiu prevenir i investi-
gar possibles casos d’ús o destinació fraudulenta de fons 
públics o qualsevol aprofitament il·lícit derivat de con-
ductes que comportin conflicte d’interessos o l’ús parti-
cular d’informacions derivades de les pròpies funcions.

Els organismes de control que hi ha a Catalunya s’han 
evidenciat com a necessaris però exigus pel que fa a la 
lluita contra la corrupció, per tant, resta palès que cal 
crear un organisme nou i específic, adequadament co-
ordinat amb els ens de control existents dins la mateixa 
Administració i els de l’àmbit parlamentari, per a evitar 
disfuncions en l’aplicació dels criteris de complemen-
tarietat i subsidiarietat, i l’establiment de patrons d’ac-
tuació conjunta, intercanviant informació i compartint 
experiències, la qual cosa necessàriament ha de dur a 
millorar els resultats de les polítiques públiques i assolir 
el màxim grau de transparència.

L’Oficina Antifrau s’adscriu al Parlament, la qual 
cosa la legitima i en garanteix la independència, per 
tal de complir amb equanimitat i eficàcia les funcions 
encomanades. Així, doncs, correspon al Parlament 
el control de l’actuació de l’Oficina Antifrau i el no-
menament i el cessament del director o directora de 
l’Oficina, d’acord amb el que estableix aquesta llei. En 
aquest sentit, tenint en compte els referents instituci-
onals europeus, s’ha optat per un model més avançat 
pel que fa a l’autonomia en l’actuació de l’Oficina An-
tifrau, en dotar-la, alhora, de funcions preventives en 
l’àmbit de la prospecció i l’avaluació d’àrees de risc, i 
també en la formació específica del personal al servei 
del sector públic, complementàries però no menys im-
portants pel que fa a la seva essència, en tant que òrgan 
que pot instar un procediment administratiu o procés 
judicial sancionador, actuant com a institució dirigida 
a constatar eventuals irregularitats i desviacions del 
poder o bé com a denunciant qualificat, d’acord amb 
les seves funcions i potestats.

Des del vessant preventiu es potencia el paper de la 
societat civil en atorgar a l’Oficina la funció d’impuls 
d’iniciatives destinades a fomentar la consciència i 
la participació ciutadanes en favor de la transparèn-
cia i l’ètica en l’actuació pública. L’àmbit d’actua-
ció de l’Oficina Antifrau comprèn el sector públic de 
Catalunya, inclosos els ens locals en el marc de les 
competències que estableix l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya i amb ple respecte pel principi d’autonomia 
local, la qual cosa justifica la diferenciació entre admi-
nistracions en les atribucions que aquesta llei estableix 
a l’Oficina Antifrau.

L’Estatut disposa que els ens locals formen part inte-
grant del sistema institucional de la Generalitat junt 
amb el Parlament, el President i el Govern (article 
2.3). D’aquesta forma, sense pertànyer a cap de les 
institucions de la Generalitat, s’estableix una relació 
preferent entre institucions que és coherent amb el 
principi de subsidiarietat i amb les mateixes directrius 
del Consell d’Europa, especialment la Recomanació 
121/2002 i la Carta europea de l’Autonomia local. En 
el mateix ordre de coses, no es pot desconèixer que 
la nova planta competencial que introdueix l’Estatut 
suposa que la Generalitat deté la competència exclusi-
va en matèria de règim local (article 160.1 a)), la qual 
reforça extraordinàriament el vincle de la generalitat 
amb els ens locals, sense subjecció als condicionants 
que establia el règim competencial preexistent.

El compliment de les funcions de l’Oficina Antifrau 
s’entén sens perjudici de les encomanades a altres òr-
gans, als quals complementa actuant en diferents esta-
dis operatius, com la Intervenció General i institucions 
com el Síndic de Greuges o la Sindicatura de Comptes 
i els seus equivalents municipals, i amb exempció de 
les que corresponen, de forma exclusiva, a l’autoritat 
judicial i al Ministeri Fiscal. Finalment, s’han establert 
els principis que informen el procediment d’actuació 
de l’Oficina en matèria d’investigació i inspecció, que 
han d’ésser objecte del desenvolupament reglamentari 
i que s’han de dur a terme sempre amb ple respecte 
pels drets dels ciutadans.
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títol i. disPosiCions generAls

ArtiCle 1. CreACió, nAturAlesA i finAlitAt

1. Es crea l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), en-
titat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat d’obrar, que s’adscriu al Parlament de 
Catalunya. L’Oficina actua amb independència de les 
administracions públiques en l’exercici de les seves fun-
cions i es relaciona amb el Govern i amb els ens locals 
d’acord amb el que estableix aquesta llei.

2. La finalitat de l’Oficina Antifrau de Catalunya és 
prevenir i investigar possibles casos d’ús o destinació 
il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament 
irregular derivat de conductes que comportin conflicte 
d’interessos o l’ús particular d’informacions derivades 
de les pròpies funcions. Són també finalitats de l’OAC 
assessorar i realitzar recomanacions per a l’adopció de 
mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentes 
i les conductes il·legals, tot cooperant amb les autori-
tats competents i col·laborant en la formació del seu 
personal.

ArtiCle 2. àMbit d’ACtuACió

1. L’àmbit d’actuació de l’Oficina Antifrau és el sector 
públic de Catalunya, integrat per l’Administració de la 
Generalitat, els ens locals i les universitats públiques, 
inclosos en tots els casos llurs organismes, les entitats 
vinculades i les empreses públiques que en depenen. 
L’OAC en relació als ens locals i a les universitats pú-
bliques, actua respectant els principis d’autonomia local 
i universitària garantits per la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.

2. S’entén per empreses públiques, als efectes del que 
estableix aquesta llei, les empreses en què la Genera-
litat, els ens locals i les universitats públiques, direc-
tament o indirectament, tenen la majoria del capital 
subscrit de l’empresa o disposen de la majoria dels vots 
inherents a les participacions emeses per l’empresa o 
poden designar més de la meitat dels membres de l’òr-
gan d’administració o de direcció de l’empresa.

3. L’àmbit d’actuació de l’Oficina Antifrau comprèn 
també, a més de les entitats a què fan referència els 
apartats 1 i 2, les fundacions i els consorcis, els ingres-
sos dels quals es nodreixen en més d’un cinquanta per 
cent de fons provinents de les entitats que formen el 
sector públic de Catalunya o en els que aquestes pu-
guin nomenar la majoria dels membres dels òrgans de 
decisió. En cas que la participació de les entitats que 
conformen el sector públic de Catalunya sigui inferi-
or al cinquanta per cent, l’àmbit d’actuació de l’OAC 
s’estendrà únicament al control de les seves activitats 
de gestió de serveis públics, d’execució d’obres públi-
ques o de funcions de recaptació que portin a terme per 
compte d’aquelles entitats.

4. L’actuació de l’Oficina Antifrau, addicionalment, en 
la mesura que calgui per a complir les seves funcions, 
pot incloure les activitats de les persones físiques i 
d’entitats i empreses privades, independentment de llur 
forma jurídica, que siguin concessionàries de serveis o 
contractistes d’obres de les entitats que formen el sector 
públic de Catalunya o que tinguin atribuïda la gestió 
dels dits serveis o l’execució de les obres per qualsevol 

altre títol, amb relació a la gestió comptable, econòmica 
i financera del servei o l’obra i a les altres obligacions 
que derivin del contracte o de la llei.

ArtiCle 3. funCions

1. L’Oficina Antifrau de Catalunya en l’àmbit de l’Ad-
ministració de la Generalitat té les funcions següents:

a) Investigar o inspeccionar possibles casos d’ús o des-
tinació irregular de fons públics, i també les conductes 
contràries a la honestedat en l’actuació de l’Adminis-
tració i en l’àmbit de les relacions entre les administra-
cions públiques i els particulars.

b) Prevenir i alertar sobre les conductes del personal 
de l’Administració i dels alts càrrecs que tinguin o pu-
guin tenir com a resultat la destinació o l’ús irregular 
de fons públics o qualsevol altre aprofitament contrari 
a l’ordenament jurídic, comportin conflicte d’interes-
sos o consisteixin en l’ús particular d’informacions que 
aquells tinguin per raó de les seves funcions i l’abús en 
l’exercici d’aquestes.

c) Col·laborar, a sol·licitud de l’òrgan o la institució 
competents, en la formació del seu personal en matèria 
de lluita contra la corrupció i qualsevol activitat il·legal 
o contrària als interessos generals o a la deguda gestió 
dels fons públics.

d) Assessorar i formular propostes i recomanacions al 
Parlament, al Govern de la Generalitat i als òrgans de 
l’Administració, i en l’àmbit de la lluita contra la cor-
rupció i qualsevol activitat relacionada.

e) Les altres que li siguin atribuïdes per llei.

2. L’OAC, en l’exercici de les funcions que li atribueix 
l’apartat 1, no pot afectar la llibertat acadèmica de les 
universitats públiques.

3. L’Oficina Antifrau de Catalunya en l’àmbit de l’Ad-
ministració local i de conformitat amb l’article 2, té les 
funcions següents:

a) Examinar l’actuació de l’administració local en l’àm-
bit de les seves competències i, en el seu cas, instar l’ad-
ministració local corresponent per tal que, en l’exercici 
de les seves funcions de control i fiscalització interna de 
la gestió economicofinancera i pressupostària, investi-
gui i inspeccioni, per mitjà dels corresponents òrgans, 
els possibles casos d’ús o destinació irregular de fons 
públics, i també les conductes contràries a la honeste-
dat; havent d’informar a l’OAC dels resultats d’aquesta 
inspecció i investigació.

b) Assessorar en la prevenció de conductes contràries a 
la honestedat en l’actuació dels ens locals i en l’àmbit 
de les relacions entre aquestes i els particulars.

c) Col·laborar, a sol·licitud de l’òrgan o la institució 
competent, en la formació del seu personal en matèria 
de lluita contra la corrupció i qualsevol activitat il·legal 
o contrària als interessos generals o a la deguda gestió 
dels fons públics.

d) Les altres que li siguin atribuïdes per llei.

4. Les funcions de l’Oficina Antifrau s’entén que són 
sens perjudici de les que exerceixin la Intervenció Ge-
neral de la Generalitat de Catalunya, el Síndic de Greu-
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ges, la Sindicatura de Comptes, el Tribunal de Comptes 
o institucions equivalents de control, suprevisió i pro-
tectorat de les persones jurídiques públiques i privades 
instrumentals, ni les que corresponen als òrgans d’Inter-
venció Municipal, a la Comissió Especial de Comptes, 
als defensors locals de drets i llibertats, així com la 
resta d’òrgans necessaris o complementaris de control 
dels en locals.

5. L’Oficina Antifrau no pot complir funcions que exer-
ceixin l’autoritat judicial, la policia judicial i el Minis-
teri Fiscal ni pot conèixer dels mateixos fets que siguin 
objecte de llurs investigacions. En el supòsit que un 
jutge o tribunal o un representant del Ministeri Fiscal 
iniciïn un procediment per determinar la rellevància pe-
nal d’uns fets que constitueixin alhora l’objecte d’ac-
tuacions d’investigació per part de l’Oficina Antifrau, 
aquesta ha d’interrompre tot seguit les dites actuacions 
i aportar immediatament tota la informació de què dis-
posi, així com proporcionar el suport necessari a l’au-
toritat competent.

títol ii. direCCió de l’ofiCinA AntifrAu

ArtiCle 4. el direCtor o direCtorA

1. Al capdavant de l’Oficina Antifrau hi ha el director o 
directora, nomenat segons el que estableix aquesta llei, 
que ha d’exercir el càrrec amb plena independència i 
objectivitat.

2. El director o directora no pot estar afiliat a cap partit 
polític, sindicat ni associació empresarial.

3. El director o directora no rep instruccions de cap au-
toritat en l’exercici de les seves funcions i actua sotmès, 
en tot cas, a la llei i el dret.

4. El mandat del director o directora és de sis anys des 
de la data en què és elegit pel Parlament. El mandat 
només pot ésser renovat una vegada.

ArtiCle 5. noMenAMent

1. El director o directora de l’Oficina Antifrau és elegit 
pel Parlament a proposta del Govern entre els ciutadans 
majors d’edat que tenen la condició política de catalans, 
gaudeixen del ple ús de llurs drets civils i polítics i 
compleixen les condicions d’idoneïtat, honorabilitat i 
independència necessàries per a exercir el càrrec.

2. Per a nomenar el director o directora, el president o 
presidenta de la Generalitat, en nom del Govern, ha de 
proposar al Parlament el candidat o candidata, que ha 
de comparèixer davant la comissió parlamentària cor-
responent per a ésser avaluat en relació a les condicions 
requerides per al càrrec.

3. El Ple del Parlament, després de la compareixença, ha 
d’elegir el director o directora, per tres cinquenes parts.

4. El director o directora de l’OAC elegit és nomenat pel 
president o presidenta de la Generalitat i ha de prendre 
possessió del càrrec en el termini màxim d’un mes des 
de la data de la publicació del nomenament en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ArtiCle 6. inCoMPAtibilitAts

1. La condició de director o directora de l’Oficina An-
tifrau és incompatible amb:

a) Qualsevol mandat representatiu.

b) La condició de membre del Consell de Garanties 
Estatutàries, del Tribunal Constitucional, del Síndic de 
Greuges i de la Sindicatura de Comptes.

c) Qualsevol càrrec polític o funció administrativa de 
l’Estat, de les comunitats autònomes, dels ens locals i 
dels ens que hi estan vinculats o en depenen, i també 
dels organismes o institucions supranacionals o inter-
nacionals.

d) L’exercici de qualsevol activitat professional, mer-
cantil o laboral.

e) L’exercici en actiu de les carreres judicial i fiscal.

2. El director o directora de l’Oficina Antifrau, en una 
situació d’incompatibilitat que l’afecti, ha de cessar 
dins del mes següent al nomenament i abans de pren-
dre possessió. Si no ho fa, s’entén que no accepta el 
nomenament.

3. En cas d’incompatibilitat sobrevinguda, s’entén que 
opta per l’activitat incompatible des de la data en què 
s’hagi produït.

ArtiCle 7. CessAMent

1. El director o directora de l’Oficina Antifrau cessa per 
alguna de les causes següents:

a) Per renúncia.

b) Per extinció del mandat en expirar-ne el termini.

c) Per incompatibilitat sobrevinguda.

d) Per incapacitat declarada per decisió judicial ferma

e) Per inhabilitació per a l’exercici dels drets polítics 
declarada per decisió judicial ferma.

f) Per condemna mitjançant sentència ferma a causa 
de delicte.

g) La negligència notòria i greu en el compliment de les 
obligacions i els deures del càrrec.

2. En el cas determinat per la lletra g de l’apartat 1, 
el cessament ha d’ésser proposat per la comissió par-
lamentària competent, davant la qual el director o di-
rectora té dret d’assitir i fer ús de la paraula, i ha de 
ser acordat per la majoria absoluta dels membres del 
Parlament. En tots els altres casos, el cessament és de-
cretat pel president o presidenta de la Generalitat, que 
tot seguit en dóna compte al president o presidenta del 
Parlament.

3. Un cop produït el cessament, s’inicia el procediment 
per a l’elecció del nou director o directora. En el cas que 
s’esdevingui el supòsit previst per la lletra b de l’apartat 
1, el director o directora de l’Oficina Antifrau ha de 
continuar exercint en funcions el seu càrrec fins que 
no es faci el nou nomenament. En la resta de supòsits, 
mentre no es procedeixi a la nova designació, el director 
adjunt o directora adjunta passa a exercir interinament 
les funcions de direcció.
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4.El director adjunt o directora adjunta cessa automàti-
cament en el moment de la presa de possessió del nou 
director o directora.

títol iii. relACions AMb el PArlAMent, el govern i 
els ens loCAls

ArtiCle 8. relACions AMb el PArlAMent

1. L’Oficina Antifrau es relaciona amb el Parlament per 
mitjà de la comissió parlamentària corresponent d’acord 
amb el Reglament del Parlament.

2. Correspon a la comissió parlamentària corresponent 
exercir el control de l’actuació de l’Oficina Antifrau 
i valorar els requisits exigits al candidat o candidata 
a director o directora abans d’ésser elegit pel Ple del 
Parlament, i també les altres funcions establertes per 
aquesta llei.

ArtiCle 9. relACions AMb el govern i els ens loCAls

1.L’Oficina Antifrau, a més de les comunicacions i sol-
licituds que en l’exercici de les seves funcions adreça 
directament als departaments, òrgans i institucions de 
la Generalitat i als ens locals i llurs responsables, es 
relaciona amb el Govern de la Generalitat de Catalunya 
per mitjà del seu president o presidenta o del conseller o 
consellera que es determini, i amb els ens locals a través 
de l’òrgan unipersonal que el representi.

2. En el cas que hi haguin implicats recursos pressu-
postaris de la Generalitat, s’informarà al conseller o 
consellera d’Economia i Finances qui designarà les 
persones d’aquest Departament que s’ha d’integrar en 
l’equip d’investigació.

títol iv. Col·lAborACió AMb l’ofiCinA AntifrAu i Co
oPerACió instituCionAl

ArtiCle 10. deure de Col·lAborACió

1. Les administracions públiques incloses en l’àmbit 
d’actuació determinat per l’article 2 d’aquesta Llei, 
han d’auxiliar d’una manera preferent i urgent l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya en l’exercici de les funcions 
que li corresponen i li han de comunicar, d’una manera 
immediata, qualsevol informació de què disposin rela-
tiva a fets el coneixement dels quals sigui competència 
d’aquella, sens perjudici dels altres deures de notifica-
ció establerts per les lleis.

2. El deure de col·laboració amb l’Oficina Antifrau afec-
ta també les persones físiques o jurídiques privades, 
incloses en l’àmbit d’actuació establert per l’article 2, 
amb ple respecte pels drets reconeguts per l’ordenament 
jurídic.

3. L’Oficina Antifrau ha de cooperar amb l’Adminis-
tració de l’Estat, a la qual pot demanar, en els termes i 
les condicions establerts per l’ordenament jurídic, les 
dades i els antecedents quan li calguin per a complir 
les funcions i les potestats que aquesta llei li atorga en 
l’àmbit de Catalunya i dins el marc de les competències 
establertes per l’Estatut d’autonomia.

4. El personal de l’Administració, els alts càrrecs i els 
particulars que impedeixin o dificultin l’exercici de les 
funcions de l’Oficina Antifrau, o que es neguin a faci-
litar-li els informes, els documents o els expedients que 
els siguin requerits, incorren en les responsabilitats que 
la legislació vigent estableix.

5. El fet de deixar formalment palesa, davant l’autoritat 
competent, una eventual contravenció del deure de col-
laboració que estableix aquest article, no impedeix que 
es faci constància expressa de l’incompliment injusti-
ficat o de la disfunció produïda en la Memòria anual de 
l’Oficina Antifrau o en l’Informe extraordinari, segons 
escaigui, que s’adreci a la corresponent comissió par-
lamentària. En tot cas, abans de fer constància expres-
sa de l’incompliment, l’Oficina Antifrau ha de donar 
trasllat, amb la proposta de memòria anual o d’informe 
extraordinari que l’afecti, a la persona o l’òrgan afectats 
a fi que al·leguin el que creguin convenient.

ArtiCle 11. CooPerACió instituCionAl i soCietAt Civil

1. L’Oficina Antifrau ha de cooperar amb l’autoritat 
judicial, el Ministeri Fiscal, el Síndic de Greuges, la 
Sindicatura de Comptes, la Intervenció General de 
la Generalitat, els òrgans d’Intervenció Municipal, la 
Comissió Especial de Comptes, els defensors locals 
de drets i llibertats així com amb els òrgans que tenen 
competències de control, supervisió i protectorat de les 
persones jurídiques públiques i privades instrumentals. 
A aquests efectes i dins els supòsits legals, l’OAC ha 
d’aportar tota la informació de què disposi i ha de pro-
porcionar el suport necessari a la institució o a l’òrgan 
que dugui a terme la corresponent investigació o fis-
calització.

2. L’Oficina Antifrau, per a acomplir les tasques que 
té encomanades i dins l’àmbit que li és propi, pot pro-
porcionar la col·laboració i l’assistència mútues i inter-
canviar informació amb altres òrgans i institucions de 
caràcter públic, per mitjà de plans i programes conjunts, 
sempre que així ho permetin les respectives normes 
aplicables a les institucions intervinents.

3. L’Oficina Antifrau es relaciona també amb les insti-
tucions autonòmiques estatals, supranacionals i inter-
nacionals que tenen competències o que compleixen 
funcions anàlogues.

4. L’Oficina Antifrau pot adoptar iniciatives destinades 
a fomentar la consciència i la participació ciutadanes 
en favor de la transparència i l’ètica pública i impulsar 
dins el sector privat l’establiment de mecanismes d’au-
toregulació a fi d’evitar pràctiques irregulars, amb una 
incidència especial en les empreses licitadores i adju-
dicatàries de contractes o beneficiàries de subvencions 
i ajuts públics.

ArtiCle 12. iniCi d’ACtuACions

1. El director o directora de l’Oficina Antifrau acorda 
d’ofici l’inici d’actuacions, amb la determinació prèvia 
de la versemblança dels fets o les conductes de què 
tingui coneixement, en la forma i els termes establerts 
a les seves normes d’actuació i règim interior.
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2. La durada de les actuacions d’investigació de l’Ofi-
cina Antifrau no pot excedir els sis mesos a partir de 
l’acord d’iniciació, llevat que les circumstàncies o la 
complexitat del cas facin indispensable un segon i últim 
termini màxim de tres mesos, que en tot cas el director 
o directora de l’Oficina Antifrau ha de justificar davant 
la comissió parlamentària a què es refereix l’article 8.

3. Qualsevol persona pot adreçar-se a l’Oficina Antifrau 
per a comunicar presumptes actes de corrupció, pràcti-
ques fraudulentes o conductes il·legals que afectin els in-
teressos generals o la gestió dels fons públics. En aquest 
cas, s’ha d’acusar recepció de l’escrit o la comunicació 
rebuts. La persona informant pot sol·licitar que es guardi 
la confidencialitat sobre la seva identitat i el personal de 
l’Oficina Antifrau està obligat a mantenir-la, excepte en 
el cas que rebi un requeriment judicial.

4. Les autoritats i els directors o responsables d’oficines 
públiques, organismes públics i en general tots els que 
compleixen funcions públiques o porten a terme llur 
treball en aquestes entitats han de comunicar immedia-
tament a l’Oficina Antifrau els fets que detectin i puguin 
ésser considerats constitutius de corrupció o conductes 
fraudulentes o il·legals contraris als interessos generals.

ArtiCle 13. PotestAts d’investigACió i insPeCCió

1. En l’exercici de les funcions d’investigació i inspec-
ció a què fa referència l’article 3.1, i amb ple respecte 
dels drets dels ciutadans, l’Oficina Antifrau pot acce-
dir a qualsevol informació que es trobi en poder dels 
òrgans, els organismes públics o les persones físiques 
o jurídiques, públiques o privades afectes al seu àmbit 
d’actuació, per bé que, en el cas del particulars, les po-
testats d’inspecció s’han de limitar a les activitats rela-
cionades amb els contractes o els ajuts públics atorgats 
en l’àmbit d’actuació a què fa referència l’article 2.

2. El director o directora de l’Oficina Antifrau o, per de-
legació expressa, el director adjunt o directora adjunta o 
un funcionari o funcionària de l’Oficina, pot:

a) Personar-se, acreditant la seva condició d’autoritat 
o agent de l’Oficina Antifrau, en qualsevol oficina o 
dependència de l’Administració o centre afecte a un 
servei públic per sol·licitar informació, fer comprova-
cions in situ i examinar els documents, els expedients, 
els llibres, els registres, la comptabilitat i les bases de 
dades, qualsevol que sigui el suport en què estiguin en-
registrats, i també els equips físics i lògics utilitzats.

b) Fer les entrevistes personals que s’estimin conveni-
ents, tant a la dependència administrativa corresponent 
com a la seu de l’Oficina Antifrau. Els entrevistats tenen 
dret a ésser assistits per la persona que ells mateixos 
designin.

c) Accedir, si així ho permet la legislació vigent, a la 
informació de comptes corrents en entitats bancàries en 
què s’hagin pogut fer pagaments o disposicions de fons 
relacionats amb procediments d’adjudicació de contrac-
tes públics o d’atorgament de subvencions públiques, 
per mitjà del requeriment oportú.

d) Acordar, a l’efecte de garantir la indemnitat de les da-
des que es puguin recollir, de fer fotocòpies adverades 

dels documents obtinguts, qualsevol que sigui el suport 
en què es trobin emmagatzemades.

ArtiCle 14. ConfidenCiAlitAt de les investigACions i 
ACCés Al ProCediMent

1. Les actuacions s’han de portar a terme i han d’ésser 
tramitades assegurant en tot cas la màxima reserva per 
a evitar perjudicis a la persona o a l’entitat investiga-
des i com a salvaguarda de l’eficàcia del procediment 
jurisdiccional o administratiu que es pugui iniciar a 
conseqüència de les actuacions que l’Oficina Antifrau 
emprengui.

2. Els membres de l’Oficina Antifrau, per a garantir la 
confidencialitat de les investigacions, són subjectes al 
deure de secret, que perdura també després que cessin 
en el càrrec. L’incompliment d’aquest deure dóna lloc 
a l’obertura d’una investigació interna i a la incoació, 
si escau, del corresponent expedient disciplinari, del 
qual el director o directora n’ha de donar compte a la 
comissió parlamentària a què fa referència l’article 8 
en el termini d’un mes. Les normes d’actuació i règim 
interior de l’Oficina Antifrau han d’establir les mesures 
preventives i correctores que n’assegurin degudament 
la màxima reserva i discreció.

3. Quan l’Oficina Antifrau determini la possibilitat de la 
implicació individual d’un alt càrrec, funcionari, direc-
tiu, membre o empleat d’una institució, òrgan o entitat 
de les referides a l’article 2, l’interessat n’ha de ser 
informat ràpidament, llevat dels casos que exigeixen 
el manteniment d’un secret absolut en benefici de la 
mateixa inspecció, en els quals aquesta notificació ha 
d’ésser diferida. En cap cas, l’OAC no pot formular o 
emetre conclusions personalitzades ni fer referències 
nominals en els seus informes i exposicions raonades 
o a la Memòria Anual, sense que la persona concernida 
hagi tingut prèviament la possibilitat real de conèixer 
els fets i pugui alhora deixar constància del seu parer 
sobre els que directament o indirectament li afectin.

4. Si les investigacions afecten personalment alts càr-
recs, funcionaris, directius o empleats, se n’ha d’in-
formar al responsable de la institució, de l’òrgan o de 
l’entitat de qui depenen o en què presten serveis, llevat 
dels casos que exigeixen el manteniment d’un secret 
absolut en benefici de la mateixa investigació, en els 
quals aquesta notificació ha d’ésser diferida.

ArtiCle 15. ProteCCió de dAdes

1. Les dades obtingudes per l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya com a conseqüència de les potestats d’investi-
gació i inspecció que aquesta llei li atribueix i, especi-
alment, les de caràcter personal tenen la protecció de 
confidencialitat establerta per la legislació vigent.

2. L’Oficina Antifrau no pot divulgar les dades a què 
fa referència l’apartat 1 ni posar-les en coneixement 
d’altres persones o institucions que no siguin les que, 
d’acord amb les disposicions vigents, poden conèi-
xer-les per raó de llurs funcions, i tampoc no pot uti-
litzar aquestes dades amb finalitats diferents a les de la 
lluita contra la corrupció i contra qualsevol altra activi-
tat il·legal connexa.
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3. Els antecedents recollits pel l’Oficina Antifrau dins 
l’àmbit d’actuació que li és propi i en l’exercici de les 
funcions que li corresponen han d’ésser lliurats a l’auto-
ritat competent per a iniciar, si escau, els procediments 
administratius de caràcter sancionador o les actuacions 
penals corresponents.

ArtiCle 16. AdoPCió de Mesures CAutelArs

El director o directora de l’Oficina Antifrau, si l’eficà-
cia de les investigacions en curs o l’interès públic ho 
exigeixen fonamentadament, pot sol·licitar raonadament 
a l’òrgan competent que adopti les mesures cautelars 
oportunes, segons la normativa aplicable. L’òrgan com-
petent pot acordar i mantenir aquestes mesures fins que 
el director o directora de l’Oficina Antifrau comuniqui 
el resultat de les seves actuacions.

ArtiCle 17. resultAt de les ACtuACions

1. El director o directora de l’Oficina Antifrau, en 
l’exercici de les seves atribucions i com a conseqüèn-
cia de les actuacions portades a terme, emet un infor-
me raonat que ha de trametre a l’autoritat competent la 
qual, posteriorment i en un termini de trenta dies, ha 
d’informar al director o directora de l’Oficina Antifrau 
sobre les mesures adoptades o bé, si escau, els motius 
que l’impedeixen actuar d’acord amb les recomanaci-
ons i els recordatoris formulats.

2. Si en el curs de les actuacions empreses per l’Oficina 
Antifrau s’observen indicis que s’han comès infraccions 
disciplinàries o han tingut lloc conductes o fets presu-
miblement delictius, el director o directora de l’Oficina 
Antifrau ho ha de comunicar a l’òrgan competent o fer-
ho avinent tot seguit al Ministeri Fiscal o a l’autoritat 
judicial.

3. L’Oficina Antifrau pot adreçar recomanacions rao-
nades a l’Administració de la Generalitat suggerint la 
modificació, l’anul·lació o la incorporació de criteris 
amb la finalitat d’evitar les disfuncions o les pràctiques 
administratives susceptibles de millora, dins els supòsits 
i les àrees de risc de conductes irregulars detectades.

4. Si la rellevància social o la importància dels fets 
que han motivat l’actuació de l’Oficina Antifrau ho 
requereixen, el director o directora pot presentar a la 
comissió parlamentària competent, a iniciativa pròpia 
o per resolució del Parlament, l’informe o els informes 
extraordinaris que corresponguin.

títol v. MeMòriA AnuAl

ArtiCle 18. PresentACió

El director o directora de l’Oficina Antifrau ha de retre 
compte anualment de la seva gestió davant el Parla-
ment de Catalunya amb una memòria que és pública. 
El director o directora de l’Oficina ha de presentar la 
memòria anual en el termini de trenta dies a partir del 
començament del segon període de sessions.

ArtiCle 19. Contingut

1. La memòria anual de l’Oficina Antifrau ha de con-
tenir informació detallada en relació a les activitats de 

l’Oficina, si bé no s’hi han d’incloure les dades perso-
nals que permetin la identificació de les persones afec-
tades fins que no hi recaigui una sanció penal o adminis-
trativa. En tot cas, hi han de constar el nombre i el tipus 
d’actuacions empreses, amb la indicació expressa dels 
expedients iniciats, els resultats de les investigacions 
practicades i l’especificació de les recomanacions i els 
requeriments cursats a les administracions públiques, i 
també llurs respostes

2. La memòria anual ha de fer esment dels expedients 
tramitats per l’Oficina Antifrau que hagin estat remesos 
a l’autoritat judicial o al Ministeri Fiscal.

3. La liquidació del pressupost de l’Oficina Antifrau 
en l’exercici anterior i la situació de la plantilla, amb 
la relació de llocs de treball, ha de figurar també dins 
la memòria anual.

títol vi. orgAnitzACió de l’ofiCinA AntifrAu

ArtiCle 20. reCursos

1. L’Oficina Antifrau ha de disposar dels recursos hu-
mans i dels mitjans materials necessaris i adequats per 
al compliment eficaç de les funcions que té assignades.

2. Correspon al director o directora de l’Oficina Anti-
frau l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de 
funcionament, el qual ha d’ésser tramès al Govern per-
què en els termes que es determinin per la normativa 
pressupostària, s’integrin en els pressupostos d ela Ge-
neralitat.

ArtiCle 21. el direCtor Adjunt o direCtorA AdjuntA

1. El director o directora de l’Oficina Antifrau, amb la 
conformitat prèvia de la comissió parlamentària a què 
fa referència l’article 8, pot designar una persona de 
provada capacitat i competència tècnica per a ocupar el 
càrrec de director adjunt o directora adjunta, a qui són 
aplicables les condicions d’elegibilitat i incompatibili-
tats aplicables al director o directora.

2. Correspon al director adjunt o directora adjunta col-
laborar amb el director o la directora de l’Oficina Anti-
frau en les tasques que aquest li encomani, substituir-lo 
en cas d’absència o incapacitat temporal, i assumir les 
funcions que d’acord amb la llei li delegui.

3. El director adjunt o directora adjunta assumeix interi-
nament les funcions del director o directora de l’Oficina 
Antifrau en els casos establerts per l’article 7 d’aquesta 
llei.

ArtiCle 22. PersonAl Al servei de l’ofiCinA Anti
frAu

1. El personal al servei de l’Oficina Antifrau, que aques-
ta selecciona d’acord amb els principis d’igualtat, pu-
blicitat, mèrit i capacitat, pot ésser funcionari, eventual 
o laboral, amb la titulació, l’experiència i la preparació 
adequades a la funció encomanada i és subjecte als Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya o a la legislació laboral, segons escaigui, sens 
perjudici de les normes especials que calgui aplicar-hi.
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2. L’Oficina Antifrau, amb l’objecte d’assegurar la sol-
vència i la capacitació tècniques i la formació continu-
ada del seu personal, pot subscriure convenis, acords o 
protocols docents amb l’Escola d’Administració Públi-
ca de Catalunya, les universitats i altres entitats d’edu-
cació superior i oficines amb naturalesa, fins o funcions 
similars de caràcter autonòmic, estatal, supranacional 
o internacional.

disPosiCió AddiCionAl PriMerA. norMes d’ACtuACió i 
règiM interior de l’ofiCinA AntifrAu

El director de l’Oficina, en el termini de 6 mesos des 
de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha de remetre al 
Parlament el projecte de normes de règim interior de 
l’Oficina Antifrau, per tal que, en el si de la comissió 
competent, sigui debatut i aprovat.

disPosiCió AddiCionAl segonA. ACCés Al registre de 
béns PAtriMoniAls i d’interessos

Es modifica l’article 14 5. d), de la Llei 13/2005, de 
27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts 
càrrecs al servei de la Generalitat, (DOGC 4542, de 
2 de gener de 2006) que queda redactat de la següent 
manera:

d) El Defensor del Poble, el Síndic de Greuges i el di-
rector o directora de l’Oficina Antifrau de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix llur normativa específica.

disPosiCió finAl. entrAdA en vigor

Aquesta llei entra en vigor als vint dies d’haver es-
tat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

AnteCedents del ProjeCte de llei

1. Text de l’Avantprojecte de llei de creació de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya.

2. Informe de l’anterior legislatura sobre l’Avantprojec-
te de llei de creació de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
(4 de juliol de 2005).

3. Estudi sobre l’organització de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya (4 de juliol de 2007).

4. Memòria justificativa de l’Avantprojecte de llei de 
creació de l’Oficina Antifrau de Catalunya (4 de juliol 
de 2007).

5. Informe jurídic (5 de juliol de 2007).

6. Estudi econòmic (5 de juliol de 2007).

7. Certificat del Consell Tècnic de 18 de juliol de 2007.

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

Projecte de llei de finançament de les 
infraestructures de gestió dels residus 
i dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus
Tram. 200-00024/08

Text presentat
Reg. 14155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 04.09.2007

A lA MesA del PArlAMent

Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya

CertifiCo: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha aprovat, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del conseller de Medi Ambient i Habitat-
ge s’aprova l’Avantprojecte de llei de finançament de 
les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus i s’autoritza 
l’esmentat conseller perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
certificat a Barcelona, el trenta-u de juliol de dos mil set.

Barcelona, 31 de juliol de 2007

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

ProjeCte de llei de finAnçAMent de les infrAestruC
tures de gestió dels residus i dels Cànons sobre lA 
disPosiCió del rebuig dels residus

exPosiCió de Motius

La Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les 
infraestructures de tractament de residus i del cànon 
sobre la deposició de residus, regula el règim de coo-
peració econòmica entre els ens locals i la Generalitat 
de Catalunya per la implantació d’infraestructures de 
gestió de residus municipals, d’acord amb les previ-
sions del Programa de gestió de residus municipals a 
Catalunya.

Així mateix, va crear el cànon que grava la destinació 
dels residus municipals a instal·lacions de dipòsit con-
trolat, tant de titularitat pública com privada, situades 
a Catalunya.

Aquest gravamen que es configura com un impost eco-
lògic, s’ajusta a les darreres tendències polítiques de 
fiscalitat ambiental en l’àmbit europeu, les quals s’han 
mostrat com un instrument eficaç per al foment de la 
minimització i la valorització dels residus.

Cal prioritzar la minimització i la valorització dels resi-
dus i donar un impuls eficaç de les operacions de reco-
llida selectiva, separació, reciclatge i reutilització dels 
residus, que permetin l’aprofitament de la utilitat dels re-
sidus com a recurs.

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



10 de setembre de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 123 

34

En aquesta línia es considera convenient ampliar l’ob-
jecte de la regulació del cànon, fent-lo extensiu a les 
operacions d’incineració dels residus municipals i a la 
deposició controlada dels residus de la construcció.

Es creen, també, dos nous tipus de canons específics 
sobre la deposició controlada i la incineració de residus 
municipals procedents d’aquells ens locals, els quals 
transcorregut un any des de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei no han iniciat el desenvolupament de la recollida 
selectiva de la fracció orgànica, d’acord amb el projecte 
de desplegament aprovat per l’Agència de Residus de 
Catalunya, sempre i quan l’àmbit territorial al qual es 
trobi adscrit el subjecte passiu disposi de les correspo-
nents instal·lacions de tractament de la fracció orgàni-
ca recollida selectivament previstes en el Programa de 
Gestió de Residus municipals.

Aquests nous tipus de cànon contribueixen a minvar el 
desequilibri existent entre municipis que han desplegat 
la recollida selectiva de la fracció orgànica i els que 
no ho han fet, tenint en compte que el tractament de la 
fracció resta d’aquests darrers causa un major impacte 
en el territori tant des del punt de vista ambiental com 
econòmic, i d’altra banda implica un major dimensio-
nament o un escurçament de la vida útil de les instal-
lacions de disposició final del rebuig.

Així també aquests nous tipus contribuiran a un des-
plegament eficaç de la recollida selectiva de la fracció 
orgànica i, per tant, al compliment dels objectius esta-
blerts per la política comunitària en matèria de gestió 
de residus municipals, que obliguen a una reducció 
progressiva de l’entrada de residus municipals biode-
gradables en dipòsit controlat.

Els cànons previstos en la present Llei s’ajusten a les 
previsions establertes als Programes de Gestió de Re-
sidus, els quals estableixen la necessitat d’utilitzar de-
terminades figures tributàries com a via per a la conse-
cució dels objectius de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus, tot incentivant un comporta-
ment més respectuós amb el medi ambient i afavorint 
el desenvolupament de les mesures de minimització i 
de valorització material dels residus.

Els recursos obtinguts de la recaptació dels cànons s’in-
tegraran en el Fons de Gestió de Residus, però amb unes 
Juntes de Govern diferenciades –una per als residus 
municipals i una altra per als residus de la construcció– 
les quals realitzaran les funcions de planificació, decisió 
i gestió de la destinació d’aquests recursos, en el marc 
dels corresponents programes de gestió de residus de 
Catalunya.

D’altra banda, s’ha considerat necessari revisar el rè-
gim de cooperació econòmica entre la Generalitat de 
Catalunya i els ens locals, contemplat a la Llei 16/2003, 
per tal d’ajustar aquesta cooperació no solament a les 
previsions del Programa de Gestió de Residus Munici-
pals de Catalunya sinó també al Pla territorial sectorial 
d’infraestructures de gestió de residus municipals.

Aquest Pla es desenvolupa, d’una banda, per tal de do-
nar compliment a allò establert a la Directiva 2006/12/
CE, de residus, que preveu que s’ha de planificar la 
gestió dels residus en el sentit d’incloure uns criteris 

de localització precisos per les instal·lacions de gestió 
i, d’una altra banda, per tal de dotar de coherència la 
planificació de les instal·lacions de gestió dels residus i 
el seu encaix en la planificació urbanística.

El finançament de les instal·lacions previstes en el Pla 
territorial sectorial s’ha de concretar en el Pla financer 
que s’estableixi en el marc d’un «Contracte/Programa» 
entre l’Agència de Residus de Catalunya i el Govern.

Finalment, per tal de garantir l’harmonització de les 
disposicions normatives relatives a la reglamentació 
del finançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus s’ha considerat oportú refondre en un sol text 
les disposicions de la Llei 16/2003, de 13 de juny i 
la nova regulació dels cànons sobre la incineració de 
residus municipals i sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. En aquest sentit, s’inclou una 
disposició derogatòria de la Llei 16/2003, de 13 de juny, 
de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residus.

Aquesta Llei es dicta en el marc de les competències 
pel que fa a la gestió dels residus establertes a l’article 
144 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, d’acord 
amb els antecedents exposats i en l’exercici del po-
der tributari, segons els articles 133.2 i 157.1.b de la 
Constitució i l’article 203 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya.

CAPítol i. disPosiCions generAls

ArtiCle 1. objeCte de lA llei

Aquesta Llei té per objecte regular el finançament de les 
infraestructures de gestió de residus municipals, establir 
el règim jurídic del Fons de Gestió de Residus creat per 
la Llei 6/1993, de 15 de juliol, de residus, i regular els 
cànons que graven la disposició del rebuig dels residus 
municipals i la deposició dels residus de la construcció.

ArtiCle 2. finAnçAMent de les infrAestruCtures

1. Correspon a la Generalitat, d’acord amb el principi de 
cooperació amb els ens locals, garantir el finançament 
de les infraestructures de gestió de residus municipals –
com plantes de transferència, plantes de triatge i tracta-
ment i instal·lacions de disposició del rebuig dels residus 
municipals–, incloent tant la implantació de noves infra-
estructures com la millora de les instal·lacions existents 
motivada per les adaptacions a la normativa, d’acord 
amb les disposicions contingudes en el marc del Pro-
grama de Gestió de Residus Municipals de Catalunya i 
d’acord amb el Pla territorial sectorial d’infraestructures 
de gestió de residus municipals.

2. Així mateix, correspon a la Generalitat desenvolupar 
accions per a incentivar la prevenció i la reducció de la 
producció dels residus i llur perillositat i per fomentar 
la valorització material i la reciclabilitat de les dife-
rents fraccions de residus, d’acord amb els programes 
específics de gestió de residus aprovats per l’Agència 
de Residus de Catalunya.
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3. El finançament de les instal·lacions previstes en el Pla 
territorial sectorial es concreta en el marc del «Contrac-
te/Programa» entre l’Agència de Residus de Catalunya 
i el Govern.

4. Les despeses d’explotació de les instal·lacions han de 
ser assumides pels ens locals titulars d’aquestes instal-
lacions.

ArtiCle 3. CreACió dels Cànons

1. Es creen els cànons que graven la destinació dels 
residus municipals a la disposició del rebuig mitjançant 
dipòsit controlat i incineració, ja sigui en instal·lacions 
de titularitat pública com privada situades a Catalunya.

2. Es crea el cànon que grava la destinació dels residus 
de la construcció a la disposició del rebuig mitjançant 
dipòsit controlat, en instal·lacions tant de titularitat pú-
blica com privada situades a Catalunya.

CAPítol ii. fons de gestió de residus

ArtiCle 4. règiM jurídiC APliCAble

1. El Fons de gestió de residus, creat mitjançant la Llei 
6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, es re-
geix per la present Llei i per les disposicions que la 
despleguin.

2. El Fons de gestió de residus s’adscriu a l’Agència de 
Residus de Catalunya.

ArtiCle 5. finAlitAt i reCursos eConòMiCs del fons de 
gestió de residus

1. El Fons de gestió de residus es destina a finançar les 
operacions de gestió dels residus, en el marc dels Pro-
grames específics de Gestió de Residus i d’acord amb 
el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió 
de residus municipals, i també les de gestió de residus 
d’envasos que duguin a terme els ens locals, d’acord 
amb el que estableix la Llei de l’Estat 11/1997, del 24 
d’abril, d’envasos i residus d’envasos, i el Programa 
general de residus de Catalunya.

2. El Fons de gestió de residus s’integra de forma dife-
renciada en el pressupost de l’Agència de Residus de 
Catalunya.

3. El Fons de gestió de residus es pot nodrir dels recur-
sos següents:

a) Les aportacions del pressupost de la Generalitat.

b) Les assignacions que corresponguin a la Generalitat 
procedents de la imposició per les administracions pú-
bliques de gravàmens sobre residus.

c) Els ingressos derivats dels cànons sobre la disposició 
del rebuig de residus.

d) Les subvencions i ajuts atorgats per altres ens.

e) L’import recaptat de les sancions imposades per 
l’Administració de la Generalitat com a conseqüència 
d’infraccions de la normativa sobre residus, un cop de-
duïdes les despeses de gestió.

f) Les donacions, les herències, les aportacions i els 
ajuts que, amb destinació específica al Fons, disposin 
els particulars, les empreses o les institucions.

g) Els romanents procedents d’economies en la contrac-
tació, de revocacions i/o de renúncies en els procedi-
ments d’atorgament d’ajuts o subvencions als ens locals 
finançades amb aquest Fons, o altres ròssecs, inclosos 
els provinents dels sistemes que s’estableixin per a la 
gestió de residus municipals, ja siguin del mateix exer-
cici o d’exercicis anteriors.

h) Les aportacions provinents dels sistemes que s’esta-
bleixen per a la gestió dels residus d’envasos o d’altres 
sistemes de gestió de residus que es desenvolupin en 
el futur.

i) Les aportacions específiques de l’Estat.

j) Qualsevol altra aportació que es destini a finançar 
operacions de gestió de residus municipals.

4. Les actuacions referides a la gestió de residus muni-
cipals que s’executin amb càrrec al Fons s’han d’ajus-
tar al Programa de Gestió de Residus Municipals de 
Catalunya. Aquestes actuacions, que s’han de destinar 
a satisfer les necessitats dels ens locals en matèria de 
residus municipals, s’han de realitzar en funció de les 
disponibilitats pressupostaries i de conformitat amb el 
que estableix l’article 2 d’aquesta Llei.

5. Les actuacions referides a la gestió de residus de la 
construcció que s’executin amb càrrec al Fons s’han 
d’ajustar al Programa de gestió dels residus de la Cons-
trucció de Catalunya, d’acord amb la legislació vigent.

ArtiCle 6. AdMinistrACió del fons

1. El Fons de gestió de residus és administrat per les 
Juntes de Govern creades en aquesta Llei.

2. Es crea la Junta de Govern per als residus municipals 
per a administrar els recursos procedents dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus municipals i 
les actuacions derivades del Fons de gestió de residus, 
amb la composició següent:

a) El president o presidenta, que té vot qualificat i és 
designat pel President o Presidenta de l’Agència de Re-
sidus de Catalunya.

b) Dues persones vocals designades per l’Agència de 
Residus de Catalunya.

c) Tres persones vocals en representació dels ens locals, 
designades, una per l’Entitat Metropolitana de Serveis 
Hidràulics i del Tractament de Residus; una altra per 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i una 
altra per la Federació de Municipis de Catalunya.

d) El secretari o secretària, designat per l’Agència de 
Residus de Catalunya, amb veu i sense vot.

3. Es crea la Junta de Govern per als residus de la cons-
trucció, per a administrar els recursos procedents del 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció i les actuacions derivades del Fons de gestió 
de residus, amb la composició següent:

a) El president o presidenta, que té vot qualificat i és 
designat pel President o Presidenta de l’Agència de Re-
sidus de Catalunya.
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b) Tres persones vocals designades per l’Agència de 
Residus de Catalunya.

c) Quatre persones vocals designades per la Confede-
ració Catalana de la Construcció.

d) El secretari o secretària, designat per l’Agència de 
Residus de Catalunya, amb veu i sense vot.

4. Les Juntes de Govern del Fons es regeixen per les 
disposicions d’aquesta Llei, i amb caràcter supletori, 
per la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.

5. Correspon a cada Junta de Govern del Fons de gestió 
de residus planificar, decidir i gestionar la destinació 
dels recursos disponibles en el marc dels corresponents 
programes de gestió de residus de Catalunya i d’acord 
amb les disposicions específiques aplicables.

6. El quòrum de constitució de cada Junta de Govern és 
el de la majoria absoluta dels seus components.

7. Els acords de cada Junta de Govern s’adopten per 
majoria dels assistents. En cas d’empat, dirimeix el re-
sultat de les votacions el vot de la presidència.

8. Totes les persones vocals poden delegar llur repre-
sentació, en el cas de no poder assistir a les reunions 
de les Juntes de Govern del Fons de gestió de residus.

9. Les Juntes de Govern han d’acordar, abans del 31 
d’octubre de cada any, els criteris que determinen la 
distribució dels recursos procedents dels cànons, prè-
via presentació al Consell de Direcció de l’Agència de 
Residus de Catalunya. Per a la determinació d’aquests 
criteris s’han de tenir en compte, els models de gestió 
de residus establerts als Programes de gestió de residus 
i al Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió 
de residus municipals.

10. La distribució dels fons procedents dels cànons so-
bre la disposició del rebuig dels residus municipals s’ha 
d’ajustar als següents criteris:

a) S’han de tenir en compte els fluxos de residus mu-
nicipals que no es destinin a deposició controlada ni 
a valorització energètica, que es ponderaran d’acord 
amb els criteris que estableixi la Junta de Govern per 
als residus municipals.

b) D’aquests recursos, el 50% com a mínim, s’ha d’apli-
car al tractament de la fracció orgànica recollida se-
lectivament, incloent els tractaments que redueixin la 
quantitat o millorin la qualitat del rebuig dels residus 
destinats a la disposició del rebuig –en especial pel que 
fa a la reducció de la fracció orgànica continguda en la 
fracció resta–, i la resta dels recursos s’ha d’aplicar: a 
la recollida selectiva en origen de la matèria orgànica, 
a la recollida selectiva i el reciclatge d’altres fraccions 
de residus, a altres formes de valorització material i a la 
promoció de campanyes de sensibilització, divulgació 
i educació ambiental.

11. La distribució dels fons procedents del cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció 
es destinarà a les actuacions de prevenció i les opera-
cions de valorització i optimització de la gestió dels 
residus de la construcció, així com a la promoció i re-

cerca d’aplicacions dels materials recuperats, d’acord 
amb les directrius aprovades per la Junta de govern dels 
residus de la construcció. Les accions per afavorir la 
prevenció i la valorització tenen, per aquest ordre, ca-
ràcter prioritari.

12. La distribució dels fons procedents dels concep-
tes enumerats a l’article 5.3 que no consisteixen en els 
recursos obtinguts de la recaptació dels cànons ha de 
ser decidida pel Consell de Direcció de l’Agència de 
Residus de Catalunya.

ArtiCle 7. benefiCiAris del fons de gestió de residus

1. En l’àmbit dels residus municipals, són beneficiaris 
del Fons de gestió de residus els ens locals tant muni-
cipals com supramunicipals, altres entitats competents 
i consorcis constituïts per a la prestació de serveis i 
per a dur a terme inversions destinades a la gestió de 
residus municipals.

2. En l’àmbit d’altres categories de residus, són bene-
ficiaris del Fons de gestió de residus les persones físi-
ques o jurídiques que executen les accions de prevenció 
i les operacions de valorització material dels residus 
en el marc dels corresponents Programes de Gestió de 
Residus.

CAPítol iii. dels Cànons sobre lA disPosiCió del re
buig dels residus

seCCió i. dels Cànons sobre lA disPosiCió del rebuig 
dels residus MuniCiPAls

ArtiCle 8. àMbit d’APliCACió i finAlitAt

1. Els cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 
municipals s’apliquen als residus que tenen la conside-
ració de municipals d’acord amb la legislació vigent i 
que es destinen a deposició controlada o a incineració.

2. Els cànons sobre la deposició controlada i la incinera-
ció dels residus municipals són instruments econòmics 
que contribueixen al finançament del cost que comporta 
la implantació de la gestió sostenible dels residus mu-
nicipals.

ArtiCle 9. nAturAlesA i AfeCtACió

Els cànons sobre la deposició controlada i la incinera-
ció dels residus municipals són impostos ecològics que 
s’afecten al Fons de gestió de residus.

ArtiCle 10. destinACió

L’import dels cànons sobre la deposició controlada i la 
incineració dels residus municipals s’ha de destinar a 
l’optimització de la gestió dels residus municipals, de 
conformitat amb el que estableix l’article 6.10 d’aques-
ta Llei.

ArtiCle 11. fet iMPosAble

1. Constitueix el fet imposable del cànon sobre la de-
posició controlada dels residus municipals la destina-
ció d’aquests residus a les instal·lacions de deposició 
controlada dels residus, tant de titularitat pública com 
privada.
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2. Constitueix el fet imposable del cànon sobre la inci-
neració dels residus municipals la incineració d’aquests 
residus en instal·lacions d’incineració, tant de titularitat 
pública com privada.

ArtiCle 12. subjeCtes PAssius

1. Són subjectes passius en concepte de contribuents 
els ens locals titulars del servei de gestió de residus 
municipals i, si s’escau, els que tinguin la competència 
delegada, d’acord amb la legislació de règim local, amb 
independència de quina sigui la modalitat de gestió del 
servei.

2. També tenen la consideració de subjectes passius 
en concepte de contribuents els productors de residus 
municipals que no són objecte del servei municipal de 
recollida.

3. Tenen la condició de subjectes passius substituts 
d’aquests contribuents i estan obligats a complir les 
obligacions materials i formals establertes per aquesta 
Llei les persones titulars de les instal·lacions de dispo-
sició del rebuig dels residus municipals.

ArtiCle 13. MeritACió

1. El cànon sobre la deposició controlada dels residus 
municipals es merita en el moment que el posseïdor o 
posseïdora lliura els residus al dipòsit controlat i qui té 
la titularitat de la instal·lació els acceptes.

2. El cànon sobre la incineració dels residus municipals 
es merita en el moment que el titular de la instal·lació 
accepta els residus del posseïdor o posseïdora i els des-
tina a la incineració.

ArtiCle 14. bAse iMPosAble

1. La base imposable és constituïda per la quantitat de 
residus expressada en tones que es destinen a deposició 
controlada o a incineració.

2. La base imposable es determina pel règim d’estima-
ció directa, amb caràcter preferent, mitjançant l’aplica-
ció de sistemes de pes homologats i, subsidiàriament, 
només en el cas que no pugui aplicar-se aquest sistema, 
per la via d’estimació indirecta.

3. Per a determinar la base imposable per la via d’es-
timació indirecta, l’Administració pot tenir en compte 
qualsevol dada, circumstància o antecedent del subjecte 
passiu indicatiu del tonatge de residus destinats a la 
deposició controlada o a la incineració.

ArtiCle 15. tiPus de grAvAMen

1. Es fixa el tipus de gravamen de deu euros per tona de 
rebuig de residu municipal destinat a dipòsit controlat.

2. Es fixa el tipus de gravamen de vint euros per tona 
de rebuig de residus municipals destinats a dipòsit 
controlat pels residus municipals procedents d’aquells 
ens locals que no han iniciat el desenvolupament de la 
recollida selectiva de la fracció orgànica, d’acord amb 
el projecte de desplegament aprovat per l’Agència de 
Residus de Catalunya, sempre i quan l’àmbit territorial 
al qual es trobi adscrit el subjecte passiu disposi de les 
corresponents instal·lacions de tractament de la fracció 
orgànica recollida selectivament previstes en el Progra-
ma de Gestió de Residus municipals.

3. Es fixa el tipus de gravamen de cinc euros per tona 
de rebuig de residu municipal que s’incinera.

4. Es fixa el tipus de gravamen de quinze euros per 
tona de rebuig de residus municipals que s’incinera 
procedents d’aquells ens locals que no han iniciat el 
desenvolupament de la recollida selectiva de la frac-
ció orgànica, d’acord amb el projecte de desplegament 
aprovat per l’Agència de Residus de Catalunya, sempre 
i quan l’àmbit territorial al qual es trobi adscrit el sub-
jecte passiu disposi de les corresponents instal·lacions 
de tractament de la fracció orgànica recollida selecti-
vament previstes en el Programa de Gestió de Residus 
municipals.

5. Als efectes d’allò disposat en els apartats 2 i 4, la 
Generalitat de Catalunya ha d’identificar i comunicar 
als subjectes passius i als subjectes passius substituts 
el tipus aplicable.

ArtiCle 16. quotA íntegrA

La quota tributària és el resultat d’aplicar a la base im-
posable el tipus de gravamen aplicable, en cada cas, 
d’acord amb l’article 15.

seCCió ii. del Cànon sobre lA dePosiCió ControlAdA 
dels residus de lA ConstruCCió

ArtiCle 17. àMbit d’APliCACió i finAlitAt

1. El cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció s’aplica als residus que, d’acord amb 
la legislació específica vigent, tenen aquesta considera-
ció i que són destinats a dipòsits controlats.

2. El cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció és un instrument econòmic que con-
tribueix al finançament de les actuacions establertes a 
l’apartat 11 de l’article 6 de la present Llei.

3. No es consideren residus destinats a la deposició con-
trolada les terres o materials procedents de l’excavació 
que hagin de ser reutilitzats com a rebliment per a una 
altra obra autoritzada.

4. No es consideraran residus destinats a la deposició 
controlada aquells residus de la construcció gestionats 
conforme al que disposa l’article 7.2 del Decret 21/2006, 
de 14 de febrer.

ArtiCle 18. nAturAlesA i AfeCtACió

El cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció és un impost ecològic que s’afecta al Fons 
de gestió de residus.

ArtiCle 19. destinACió

L’import del cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció s’ha de destinar a l’optimitza-
ció de la gestió d’aquests residus, de conformitat amb el 
que estableix l’article 6.11 de la present Llei.

ArtiCle 20. fet iMPosAble

Constitueix el fet imposable del cànon sobre la depo-
sició controlada dels residus de la construcció la des-
tinació d’aquests residus a la deposició controlada, en 
instal·lacions tant de titularitat pública com privada.
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ArtiCle 21. subjeCtes PAssius

1. Tenen la consideració de subjectes passius en con-
cepte de contribuents les persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades, que són considerats, d’acord amb 
la normativa sectorial vigent, productors dels residus de 
la construcció.

2. Tenen la consideració de subjectes passius substi-
tuts d’aquests contribuents i estan obligats a complir les 
obligacions materials i formals establertes per aquesta 
Llei, les persones físiques o jurídiques titulars de les 
instal·lacions de dipòsit controlat, tant públiques com 
privades.

ArtiCle 22. MeritACió

El cànon es merita en el moment que el posseïdor o 
posseïdora lliura els residus de la construcció al dipòsit 
controlat i qui té la titularitat del dipòsit els acceptes.

ArtiCle 23. bAse iMPosAble

1. La base imposable és constituïda per la quantitat de 
residus de la construcció expressada en tones que es 
destinen a la deposició.

2. La base imposable es determina pel règim d’estima-
ció directa, amb caràcter preferent, mitjançant l’aplica-
ció de sistemes de pes o volum homologats, i subsidià-
riament, només en el cas que no pugui aplicar-se aquest 
sistema, per la via d’estimació indirecta.

3. Per a determinar la base imposable per la via d’es-
timació indirecta, l’Administració pot tenir en compte 
qualsevol dada, circumstància o antecedent del subjecte 
passiu indicatiu del tonatge de residus de la construcció 
destinats a la deposició.

ArtiCle 24. tiPus de grAvAMen

Es fixa el tipus de gravamen general en la quantitat de 
3 euros per tona de residus de la construcció destinats 
a la deposició controlada.

ArtiCle 25. quotA íntegrA

La quota tributaria és el resultat d’aplicar a la base im-
posable el tipus de gravamen aplicable d’acord amb el 
que estableix l’article 24.

seCCió iii. de lA gestió dels Cànons

ArtiCle 26. gestió

1. El període de liquidació ha de coincidir amb el tri-
mestre natural.

2. El subjectes passius han de presentar una auto-
liquidació durant els vint primers dies naturals del mes 
següent al corresponent període de liquidació trimestral, 
en el lloc i la forma que aprovi l’Agència de Residus 
de Catalunya.

3. El deute tributari s’ha de determinar a partir de les 
dades contingudes en el llibre registre d’entrades de 
residus o a partir del tonatge facturat trimestralment.

4. La manca de presentació de l’autoliquidació de-
termina que l’Administració d’ofici giri la liquidació 

provisional que pertoqui, d’acord amb el que estableix 
l’article 101 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària.

5. La gestió, la comprovació, la inspecció i la revisió 
dels actes derivats de l’aplicació dels cànons, llevat de 
la reclamació economicoadministrativa, corresponen a 
l’Agència de Residus de Catalunya.

ArtiCle 27. infrACCions i sAnCions

El règim d’infraccions i sancions aplicable a la gestió 
dels cànons sobre la deposició controlada i la incinera-
ció de residus municipals i sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció és el vigent per a la 
resta de tributs de la Generalitat.

disPosiCions AddiCionAls

PriMerA

És aplicable la normativa general relativa als tributs de 
la Generalitat en tot allò que no regula aquesta Llei.

segonA

Els tipus de gravamen contemplats en aquesta llei són 
susceptibles de ser incrementats anualment per mitjà de 
llei de pressupostos. En concret, i pel que fa al tipus de 
gravamen establert a l’article 15.3 sobre la incineració 
de residus municipals aquest s’incrementarà de forma 
progressiva.

disPosiCió derogAtòriA

Es deroga la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finança-
ment de les infraestructures de tractament de residus i 
del cànon sobre la deposició de residus.

disPosiCions trAnsitòries

PriMerA

Els tipus de gravamen previstos als articles 15.3 i 24 
seran exigibles el primer trimestre natural de l’any de 
l’exercici pressupostari consegüent a la data d’entrada 
en vigor de la present Llei.

segonA

Els tipus de gravamen previstos als articles 15.2 i 15.4 
seran exigibles el primer trimestre natural de l’any de 
l’exercici pressupostari consegüent al de l’any en què es 
compleixin les condicions establertes en aquests articles 
per a la seva aplicació.

disPosiCions finAls

PriMerA

Aquesta Llei entra en vigor als vint dies de la seva pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

segonA

S’autoritza al Govern i al Conseller competent en ma-
tèria de medi ambient per a desenvolupar i executar les 
disposicions d’aquesta Llei.
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AnteCedents del ProjeCte de llei

1. Text inicial de l’Avantprojecte de llei.

2. Memòria justificativa.

3. Estudi econòmic.

4. Llista de disposicions afectades i taula de vigències.

5. Informe d’impacte de gènere.

6. Certificat del Consell de Direcció de l’Agència de 
Residus de Catalunya.

7. Tràmit d’informació pública.

8. Tràmit de consulta institucional a departaments i ens 
de la Generalitat.

9. Al·legacions.

10. Informe sobre les al·legacions presentades.

11. Informe del Consell Assessor per al Desenvolupa-
ment Sostenible.

12. Certificat del Consell Tècnic.

13. Informe de la Comissió de Govern Local.

14. Tramesa d’expedient.

15. Informes del Departament d’Economia i Finances.

16. Resposta de l’Agència de Residus als informes 
d’Economia.

1. Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social.

2. Informe valoratiu del dictamen del CTESC.

3. Sol·licitud informe jurídic.

4. Informe jurídic.

5. Projecte de llei.

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

Projecte de llei de modificació de la 
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 
dels residus
Tram. 200-00025/08

Text presentat
Reg. 14156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 04.09.2007

A lA MesA del PArlAMent

Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya

CertifiCo: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha aprovat, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge 
s’aprova l’Avantprojecte de llei de modificació de la 
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i 

s’autoritza l’esmentat conseller perquè el presenti al 
Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
certificat a Barcelona, el trenta-u de juliol de dos mil set.

Barcelona, 31 de juliol de 2007

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

ProjeCte de llei de ModifiCACió de lA llei 6/1993, de 
15 de juliol, regulAdorA dels residus

exPosiCió de Motius

Darrerament s’han produït importants canvis fàctics 
i polítics que recomanen una nova modificació de la 
Llei 6/1993 per tal d’optimitzar l’acció del Govern de 
la Generalitat de Catalunya vers la gestió dels residus.

Així, mitjançant la present Llei, en primer lloc, es 
reorganitza l’Agència de Residus de Catalunya en la 
mateixa línia dels canvis soferts per altres entitats de 
dret públic en l’àmbit del medi ambient, els quals s’han 
revelat com una experiència positiva que es considera 
oportú reproduir.

En aquest sentit es modifica la denominació del càrrec 
de gerent que passa a anomenar-se director.

A més a més, es modifica la composició del Consell de 
Direcció de l’Agència de Residus, per ajustar la presèn-
cia de representants dels departaments de la Generalitat 
així com, també, per afavorir una major participació 
social.

En el mateix sentit, es regula el Consell per a la prevenció 
i la gestió dels residus com a òrgan d’assessorament del 
Consell de Direcció, que possibilita la participació de la 
societat en el debat públic ambiental en matèria de re-
sidus.

Amb la mateixa finalitat, es preveu la participació 
social en el seguiment del bon funcionament de les 
instal·lacions de gestió de residus d’interès general i 
estratègic.

D’altra banda, es modifiquen diferents preceptes amb 
l’objectiu d’harmonitzar la Llei amb la normativa esta-
tal i europea d’aplicació, i s’inclouen nous mecanismes 
per tal d’optimitzar tant la planificació que el Govern 
de la Generalitat realitza vers la gestió dels residus com 
les accions de reducció, recollida selectiva i formació i 
conscienciació previstes a la Llei.

Així, s’introdueix una nova definició de valorització 
material, atès que aquesta es configura com una ac-
ció prioritària en la política de gestió dels residus a 
Catalunya.

Amb l’objectiu d’optimitzar la planificació de la gestió 
dels residus a Catalunya es crea la figura del Pla territorial 
sectorial d’infraestructures de gestió de residus munici-
pals, que possibilita que es fixin uns criteris de localitza-
ció precisos per a les instal·lacions de gestió de residus, 
d’acord amb allò disposat a la Directiva 2006/12/CE, de 
residus i que contribueix a dotar de coherència la planifi-
cació territorial de la gestió dels residus i la planificació 
urbanística.
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En el mateix sentit, es preveu que a la planificació ur-
banística es contempli la gestió dels residus que s’ori-
ginen en l’àmbit territorial respectiu i s’estableixin les 
prescripcions pertinents al respecte.

Es modifica el procediment per a l’elaboració dels plans 
i programes, per tal d’incloure-hi una avaluació ambi-
ental i, d’acord amb allò disposat al Conveni d’Aarhus, 
es possibilita l’accés a la informació sobre les mesures 
previstes, així com la consulta i la participació del pú-
blic, per tal de garantir la seva contribució en la plani-
ficació de la gestió dels residus a Catalunya.

En relació als plans i programes que elabora l’Agència 
i per tal garantir l’eficàcia de les previsions que s’hi 
estableixen es preveu que la seva aprovació es realitza 
mitjançant un Decret del Govern de la Generalitat.

D’altra banda, ateses les disposicions estatals de protec-
ció del sòl front la contaminació i sense perjudici d’una 
futura regulació dels sòls contaminats a Catalunya, s’ha 
considerat necessari contemplar a la Llei 6/1993 dues 
eines que han de permetre al Govern de Catalunya el 
compliment dels objectius de la política de protecció 
del sòl.

Així, es preveu la possibilitat de suspendre els drets 
d’edificació i altres aprofitaments del sòl que siguin 
incompatibles amb les mesures de recuperació i neteja 
d’un sòl declarat contaminat, per tal de dotar de cohe-
rència la política urbanística i ambiental a Catalunya. A 
més, es reconeix la utilitat pública de la declaració d’un 
sòl com a contaminat i de les mesures de recuperació i 
neteja que s’hi contemplen a efectes de l’aplicació de 
la Llei d’expropiació forçosa.

En un altre ordre, i tenint en compte que la col·laboració 
amb els ens locals per tal d’assolir una òptima gestió 
dels residus a Catalunya és una prioritat del Govern de 
la Generalitat de Catalunya, es modifica la regulació 
dels Fons Econòmic que amplia el seu àmbit d’actu-
ació.

Amb el mateix objectiu de reforçar el compromís del 
Govern vers els ens locals, la Llei preveu ara la promo-
ció d’accions de foment i suport, amb caràcter anual, 
per tal d’ajudar als ens locals en la implantació i la 
consolidació del model de gestió de residus municipals 
que es vol per a Catalunya.

Pel que fa a la gestió dels residus municipals es preveu 
la recollida selectiva dels residus municipals a tota la 
població de Catalunya, d’acord amb allò previst al Pro-
grama de Gestió de Residus Municipals de Catalunya. 
Es reforça d’aquesta manera el model de gestió dels 
residus municipals que té com un dels seus pilars fona-
mentals la recollida selectiva de les diverses fraccions 
de residus, per tal de fer eficaç i eficient la valorització 
material dels residus municipals.

Es disposa, també, que els ens locals consignaran els 
crèdits necessaris en els seus pressupostos per tal de 
garantir el finançament de la recollida selectiva dels 
residus municipals.

D’una altra banda, s’amplia l’àmbit d’actuació del Fons 
de Gestió de Residus, que ara pot instrumentar la co-
operació econòmica de la Generalitat en el foment de 
les operacions de prevenció, valorització i optimització 

d’altres categories de residus, una vegada s’hagi garan-
tit el finançament de les infraestructures de gestió de 
residus municipals.

Finalment, s’adequa la redacció de la Llei 6/1993 a la 
realitat actual que ha demostrat que la necessitat del 
servei públic de disposició del rebuig dels residus es-
pecials es limita a les operacions de dipòsit controlat 
i incineració.

Per tal de garantir l’harmonització de les disposicions 
normatives reguladores de la producció i gestió dels 
residus a Catalunya es faculta el Govern perquè, en 
el termini d’un any refongui en un text únic la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, la Llei 
15/2003, de 13 de juny, la present modificació de la Llei 
6/1993 i la Llei 11/2000, de 13 de novembre, regulado-
ra de la incineració de residus, incloent-hi l’aclariment, 
la regularització i l’harmonització dels textos legals a 
refondre.

ArtiCle 1. ModifiCACió de l’ArtiCle 2 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 2 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 2. Objectius

L’objectiu general d’aquesta regulació és millorar la 
qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya, obtenir 
un alt nivell de protecció del medi ambient i dotar els 
ens públics competents per raó de la matèria dels meca-
nismes d’intervenció i control necessaris per a garantir 
que la gestió dels residus es duu a terme sense posar en 
perill la salut de les persones i sense perjudicar el medi 
i, en particular:

a) Prevenint els riscs per a l’aigua, l’aire, el sòl, la flora 
i la fauna.

b) Eliminant les molèsties per sorolls i olors.

c) Respectant el paisatge i els espais naturals i especi-
alment els espais protegits.

d) Impedint l’abandonament, l’abocament i, en general, 
tota disposició incontrolada dels residus.

e) Fomentant per aquest ordre, la reducció de la produc-
ció dels residus i llur perillositat, la seva reutilització, 
el reciclatge i altres formes de valorització material.»

ArtiCle 2. ModifiCACió de l’ArtiCle 3 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

S’afegeix un apartat j) a l’article 3.3 amb la següent 
redacció:

«j) Valorització material: Tot procediment que permeti 
l’aprofitament dels recursos continguts en els residus, 
exclosa la utilització dels residus com a font d’energia.»

ArtiCle 3. ModifiCACió de l’ArtiCle 4 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’apartat e) de l’article 4.2 que resta redac-
tat de la següent manera:

«e) Les aigües residuals, amb excepció dels residus en 
estat líquid.»
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ArtiCle 4. ModifiCACió de l’ArtiCle 5 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 5 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 5. Disposicions específiques

1. Mitjançant disposició reglamentaria s’ha de regular la 
producció i la gestió de determinades categories de resi-
dus quan ho exigeixi la seva naturalesa, característiques 
o especials requisits de gestió, així com la necessària 
adaptació al progrés científic i tècnic.

2. Amb caràcter anual s’han de promoure accions de 
foment i suport adreçades als ens locals de Catalunya 
per a l’optimització de la gestió dels residus municipals, 
incloent mesures destinades a:

a) Establir i consolidar el servei de recollida selecti-
va, inclosa la fracció orgànica, en aquells municipis de 
menys de cinc mil habitants en els que, la distància, la 
dispersió demogràfica i la quantitat de residus produïts 
condicionin econòmicament la prestació d’aquest ser-
vei, així com també en aquells municipis en què l’aflu-
ència de població estacional condicioni econòmica i 
logísticament la prestació d’aquest servei.

b) Impulsar i consolidar l’ús d’aquells productes re-
ciclats, i reciclables, pels quals no existeix un mercat 
consolidat i els hi és difícil competir en igualtat de 
condicions econòmiques de mercat, amb d’altres pro-
ductes similars produïts amb matèries primeres naturals 
de primera generació.

c) El foment i l’establiment de línies d’ajut econòmic 
als ens locals en funció de l’esforç a contribuir a la recu-
peració i valorització material del conjunt de fraccions 
que composen els residus, que sigui objecte del servei 
de recollida municipal.»

ArtiCle 5. ModifiCACió de l’ArtiCle 6 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 6 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 6. Planificació de la gestió dels residus

1. El Govern ha d’elaborar un programa general de 
coordinació del conjunt d’accions necessàries per a 
promoure:

a) La reducció de la producció dels residus i de llur pe-
rillositat, en les successives fases de disseny, producció, 
distribució i comercialització de béns, i de prestació 
de serveis.

b) La reutilització dels residus.

c) La recollida selectiva dels residus.

d) El reciclatge i altres formes de valorització material 
dels residus inclosa la seva utilització per a la restaura-
ció paisatgística i topogràfica, fomentant l’aprofitament 
dels recursos que contenen.

e) La valorització energètica dels residus la recuperació 
dels quals es realitzi amb un alt nivell d’eficiència ener-
gètica, d’acord amb les millors tècniques disponibles.

f) La disposició del rebuig.

2. L’acció ambiental de la Generalitat s’ha d’adreçar 
també a promoure la regeneració dels sòls i dels espais 
degradats així com a impedir la contaminació del sòl.

3. Les accions especificades a l’apartat 1, en l’ordre 
jeràrquic establert, tenen caràcter de prioritàries en la 
política ambiental de la Generalitat i de les entitats lo-
cals en aquesta matèria, i han de concretar-se en els 
corresponents plans i programes.

Els plans i programes poden ponderar, motivadament, 
la prioritat de les diverses accions, sempre i quan es 
garanteixin els objectius de l’article 2 d’aquesta Llei.

4. Juntament amb el programa general i els programes 
de gestió de residus que el despleguin, el Govern de 
la Generalitat ha d’aprovar el Pla d’infraestructures de 
gestió de residus municipals.

5. El programa general, els programes de gestió de re-
sidus que el despleguen i el pla territorial sectorial d’in-
fraestructures de gestió dels residus municipals s’han 
d’aprovar mitjançant Decret del Govern de Catalunya 
i s’han de revisar periòdicament en el termini que s’hi 
especifiqui, que no pot excedir de sis anys. En la seva 
elaboració i revisió s’ha d’incloure una avaluació am-
biental d’acord amb la normativa aplicable sobre avalu-
ació de les repercussions de plans i programes sobre el 
medi ambient i, s’ha de garantir l’accés a la informació 
sobre les mesures previstes, com també la consulta i la 
participació del públic.

6. El pla d’infraestructures de gestió de residus munici-
pals té naturalesa jurídica de pla territorial sectorial de 
conformitat amb el previst per la Llei 23/1983, de 21 
de novembre, de política territorial i té el contingut que 
s’estableix a l’article 6 ter de la present llei.

7. El programa de gestió de residus municipals de Ca-
talunya té naturalesa jurídica de pla sectorial de coordi-
nació, d’acord amb el previst a l’article 148 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i té el contingut establert a l’article 6 quater 
de la present llei.»

ArtiCle 6. AddiCió d’un nou ArtiCle 6 ter A lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

S’afegeix un nou article 6 ter amb la següent redacció:

«Article 6 ter. Pla territorial sectorial d’infraestructures 
de gestió de residus municipals

1. El pla territorial sectorial d’infraestructures de resi-
dus municipals ha de preveure els tipus d’instal·lacions 
de gestió de residus municipals –com plantes de trans-
ferència, plantes de triatge i tractament i instal·lacions 
de disposició del rebuig dels residus municipals– que 
han de donar servei als diferents àmbits territorials, i, 
si s’escau, la seva localització, per tal de garantir el 
compliment de les mesures de prevenció i reciclatge del 
programa de gestió de residus municipals de Catalunya.

També ha de determinar les dades tècniques i de capa-
citat de cadascuna de les instal·lacions previstes, amb 
l’objectiu d’ajustar-se a les necessitats de la població i 
de les activitats de l’àmbit territorial en qüestió.
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2. Les instal·lacions previstes en el Pla territorial secto-
rial han de ser finançades per l’Agència de Residus de 
Catalunya d’acord amb el Pla financer que s’estableixi 
en el corresponent «Contracte/Programa» subscrit entre 
l’Agència de Residus de Catalunya i el Govern.

3. El planejament general urbanístic s’ha d’adaptar a les 
determinacions establertes en el Pla territorial sectorial 
d’infraestructures de gestió de residus municipals. Quan 
el planejament no s’hagi adaptat, per a dur a terme la 
implantació de les instal·lacions previstes en el Pla és 
suficient la prèvia formulació i aprovació d’un Pla es-
pecial urbanístic d’acord amb allò establert a l’article 
67.1 e) de la Llei d’urbanisme, sempre que no resultin 
incompatibles amb les determinacions del planejament 
urbanístic.

4. L’execució de les instal·lacions previstes en el Pla 
Territorial Sectorial d’infraestructures de residus mu-
nicipals requereix la redacció i aprovació d’un pla 
especial urbanístic. El projecte de la instal·lació s’ha 
d’aprovar prèvia celebració d’un tràmit d’audiència i la 
seva construcció no és sotmesa a llicència urbanística.»

ArtiCle 7. AddiCió d’un nou ArtiCle 6 quAter A lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

S’afegeix un nou article 6 quater amb la següent re-
dacció:

«Article 6 quater. Programa de gestió de residus muni-
cipals de Catalunya

1. El Programa de gestió de residus municipals de Ca-
talunya ha de preveure:

a) Els objectius que s’han d’assolir en la gestió dels 
residus municipals a Catalunya en consonància amb 
allò establert als articles 2 i 6 de la present llei

b) Les prioritats de les actuacions necessàries per a la 
gestió dels residus municipals de Catalunya, en cohe-
rència amb les establertes a l’article 6 bis i amb la fina-
litat de garantir els objectius d’aquesta llei.

c) Els mètodes i procediments de tractament i gestió 
dels residus municipals aplicables a cada zona, d’acord 
amb les instal·lacions previstes pel Pla territorial secto-
rial d’infraestructures de gestió de residus municipals.

d) Les bases generals d’actuació per programar, finançar 
i executar les activitats de gestió de residus municipals.

e) Una regulació dels òrgans que amb participació dels 
ens locals han de tenir cura de coordinar les actuacions 
de gestió de residus municipals, tant a nivell general 
de Catalunya, com en relació amb cadascuna de les 
instal·lacions previstes el Pla territorial sectorial d’in-
fraestructures de residus municipals.

2. Els ajuntaments han d’exercir les seves competències 
de programació, planificació, ordenació i execució en 
matèria de gestió de residus dels residus municipals 
d’acord amb les previsions del Programa de Gestió de 
Residus municipals de Catalunya, que en tot cas garan-
tirà l’autonomia local per prestar els serveis de gestió de 
residus municipals sota la seva responsabilitat.

3. L’Agència de Residus de Catalunya ha de realitzar 
el seguiment de l’execució del Programa de Gestió de 

Residus municipals. En aquells casos en què un Ajun-
tament incompleix les previsions establertes en el pro-
grama l’Agència de Residus ha de recordar el deure 
de complir-les i advertirà l’ens local de la possibilitat 
d’aplicar les mesures previstes en els dos paràgrafs se-
güents:

a) Si al cap d’un mes l’ens local persisteix en l’incom-
pliment, l’Agència de Residus de Catalunya pot dene-
gar-li la possibilitat d’obtenir ajuts amb càrrec al Fons 
Econòmic regulat per l’article 27 bis de la present llei.

b) Si l’incompliment pot afectar l’assoliment dels ob-
jectius per a la gestió dels residus municipals establerts 
al programa, l’Agència de Residus de Catalunya pot 
subrogar-se en l’exercici de la competència municipal 
de gestió de residus, de conformitat amb el règim i el 
procediment establerts a l’article 151 del Decret Le-
gislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

4. L’Agència de Residus de Catalunya ha de presentar 
amb periodicitat biennal un informe al Parlament de 
Catalunya sobre el grau de compliment de les previsi-
ons del Programa de gestió de residus municipals i so-
bre les mesures que ha adoptat per garantir l’adequació 
efectiva de l’exercici de les competències municipals a 
les previsions d’aquest programa.»

ArtiCle 8. ModifiCACió de l’ArtiCle 7 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 7 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 7. Acció de reducció

1. Per a la reducció de la producció dels residus i llur 
perillositat s’ha de fomentar:

a) L’aplicació de les millors tecnologies disponibles que 
afavoreixin la reducció dels residus, la concentració, 
l’estalvi de recursos naturals i energia, i que redueixin 
els riscos al medi i la salut de les persones.

b) La fabricació, la comercialització i l’ús de produc-
tes el cicle de vida dels quals permeti recuperar-los o 
reutilitzar-los com a subproductes o primeres matèries.

c) L’aplicació de les millors tecnologies disponibles per 
al tractament de les matèries o substàncies perilloses 
contingudes en els residus.

2. S’han d’establir mesures econòmiques i fiscals ori-
entades a promoure la reducció de la producció de re-
sidus, el tractament per reduir llur perillositat, la seva 
valorització material i la seva reciclabilitat. Les mesures 
orientades a la reducció de residus d’envasos i embalat-
ges tenen caràcter prioritari.»

ArtiCle 9. ModifiCACió de l’ArtiCle 8 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 8 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 8. Recollida selectiva

1. Per a la recollida selectiva de residus s’han d’atendre 
les seves possibilitats de valorització i, en tot cas, els 
condicionants que imposen les estructures i els sistemes 
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actuals de gestió de les diferents categories de residus, 
incloent les dejeccions ramaderes.

2. Sempre que resulti aconsellable, d’acord amb els re-
quisits i els condicionants assenyalats en l’apartat ante-
rior, el Govern de la Generalitat pot acordar la implanta-
ció de sistemes de recollida selectiva per a determinades 
matèries o substàncies i fomentar-ne per a d’altres.

3. La implantació del sistema de recollida selectiva per 
a residus no municipals no ha de generar obligacions 
econòmiques als ens locals.

4. Els municipis gaudeixen també de la potestat de re-
glamentar la recollida selectiva dels residus municipals 
atenent les determinacions específiques que resultin de 
la legislació de la Generalitat.»

ArtiCle 10. ModifiCACió de l’ArtiCle 9 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 9 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 9. Accions de formació i conscienciació

En el marc del programa general definit per l’article 6, 
s’ha d’elaborar i desenvolupar unes línees d’actuació 
especifiques per fer possible una àmplia campanya de 
formació i conscienciació ciutadana dirigida a:

a) Informar de les conseqüències negatives pel medi 
derivades de l’ús incorrecte de productes que generen 
residus especials, de l’augment de la producció de re-
sidus, i dels beneficis derivats d’un consum sostenible.

b) Promoure la participació activa en la implantació de 
la recollida selectiva.

c) Fomentar la disminució de l’ús d’envasos i embalat-
ges, d’un sol ús, de productes, principalment, dels de 
difícil reutilització o reciclabilitat.

d) Evitar la degradació d’espais naturals, garantint la 
conservació dels sòls i promoure’n la seva regeneració.

e) Fomentar l’ús de les dejeccions ramaderes com a 
fertilitzant orgànic.»

ArtiCle 11. ModifiCACió de l’ArtiCle 12 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 12 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 12. Disposició del rebuig dels residus

1. La disposició del rebuig dels residus se subjecta al 
principi general de limitació a les fraccions residuals no 
susceptibles de valorització segons les tècniques actuals 
existents.

2. Només poden ésser objecte de disposició del rebuig 
les fraccions residuals tractades prèviament. Nogens-
menys, aquesta disposició no és d’aplicació als residus 
el tractament dels quals sigui tècnicament inviable o no 
contribueixi al compliment dels objectius de protecció 
de la salut i del medi ambient.»

ArtiCle 12. ModifiCACió de l’ArtiCle 13 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 13 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 13. Principis d’actuació

1. El programa general, els programes de gestió i el 
Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de 
residus municipals s’han d’orientar envers:

a) La suficiència de les instal·lacions de valorització 
material i de disposició del rebuig dels residus per a la 
gestió de tots els residus que es generen a Catalunya i, 
en el seu cas, en un àmbit territorial determinat.

b) La gestió dels residus originats en el territori de 
Catalunya de conformitat amb el principi de proximitat.

c) La valorització dels residus com a via prioritària de 
gestió de residus.

2. La valorització material dels residus tindrà caràcter 
prioritari enfront l’aplicació dels principis de suficiència 
i proximitat.»

ArtiCle 13. ModifiCACió de l’ArtiCle 14 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 14 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 14. Tècniques i instruments d’actuació

1. Per fer efectius els principis establerts per l’article 
13, es poden aplicar les tècniques següents:

a) Delimitar zones del territori a efectes d’adscripció 
de determinats residus a instal·lacions concretes en el 
marc del programa general, els programes de gestió i 
el pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de 
residus municipals.

b) Sotmetre a control previ les actuacions d’expedició 
de residus fora de Catalunya i també sotmetre a au-
torització la importació de residus procedents d’altres 
territoris, d’acord amb el règim aplicable a cada tipolo-
gia de residus. Per a l’atorgament de l’autorització cal 
atenir-se a les determinacions que resultin del programa 
general previst a l’article 6 d’aquesta Llei.

2. Els instruments d’ordenació del territori i de planeja-
ment urbanístic han de contemplar la gestió dels residus 
que s’originen en l’àmbit territorial respectiu i establir 
les prescripcions pertinents al respecte, d’acord amb la 
naturalesa de l’instrument de planejament de què es trac-
ti i les determinacions d’aquesta Llei. A aquests efectes 
el planejament general ha de contenir les corresponents 
determinacions dins del sistema d’equipaments o de 
serveis tècnics que estableixin les reserves de sòl ne-
cessàries per a l’execució de les instal·lacions de gestió 
de residus previstes d’acord amb allò establert a la le-
gislació vigent.

3. Es declara d’utilitat pública o d’interès social, als 
efectes de la legislació d’expropiació forçosa, l’establi-
ment o ampliació d’instal·lacions d’emmagatzematge, 
valorització i eliminació de residus.

4. S’han de constituir comissions de seguiment, amb 
participació social, que vetllin pel correcte funciona-
ment de les instal·lacions de gestió de residus d’interès 
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general i estratègic. La forma de constitució i les nor-
mes de funcionament d’aquestes comissions han de ser 
objecte de desenvolupament reglamentari.»

ArtiCle 14. ModifiCACió de l’ArtiCle 15 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 15 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 15. Espais degradats i sòls contaminats

1. Per a regenerar els espais degradats per descàrregues 
incontrolades i recuperar els sòls contaminats, els pro-
grames corresponents han d’atendre:

a) Estan obligades a realitzar i assumir el cost de les 
operacions de neteja i recuperació dels sòls contaminats 
i els espais degradats així com, si s’escau, a realitzar 
al seu càrrec els estudis d’investigació i anàlisi de risc 
necessaris per a determinar aquestes operacions, les 
següents persones:

i) Les causants de la contaminació que, quan siguin 
varies persones, han de respondre de forma solidaria, i

ii) subsidiàriament –i solidàriament entre elles en cas de 
ser més d’una persona– per aquest ordre les posseïdores 
dels terrenys i les propietàries no posseïdores

b) Que les mesures de neteja i recuperació d’un sòl con-
taminat s’han de dur a terme en la forma i els terminis 
establerts a la declaració de sòl contaminat.

c) Que les actuacions de regeneració han d’ésser orde-
nades per l’ajuntament o, si s’escau, pel consell comar-
cal, on hi ha emplaçat l’espai degradat.

d) Que l’acció de govern de la Generalitat encaminada 
a la regeneració dels espais degradats de Catalunya s’ha 
de dur a terme assistint els ens locals i cooperant-hi i, si 
això no és suficient, aplicant la subrogació o l’execució 
subsidiària que estableix l’article 151 del Decret Le-
gislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

2. La declaració d’un sòl com a contaminat pot compor-
tar la suspensió de l’executivitat dels drets d’edificació 
i altres aprofitaments del sòl que siguin incompatibles 
amb les mesures de neteja i recuperació del terreny que 
s’hi contemplin, fins que aquestes es duguin a terme o 
es declari el sòl com a no contaminat.

3. La declaració d’un sòl com a contaminat porta im-
plícita la declaració d’utilitat pública als efectes de 
l’expropiació forçosa dels terrenys. L’expropiació no 
modifica l’abast del règim de responsabilitats establert 
a l’apartat 1 a). Les plusvàlues derivades de les actua-
cions de descontaminació dels terrenys expropiats se-
ran percebudes en la seva totalitat per l’administració 
expropiant.»

ArtiCle 15. ModifiCACió de l’ArtiCle 22 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 22 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 22. Operacions de reciclatge i tractament de 
residus

1. Els ens locals competents han de garantir el reciclat-
ge i el tractament dels residus municipals que s’originen 
en l’àmbit de llur jurisdicció.

2. Els serveis públics de reciclatge i de tractament de 
residus municipals, de titularitat dels ens locals, han 
de comprendre, com a mínim, els residus procedents 
d’operacions de recollida selectiva i d’operacions de 
destriament, amb excepció dels residus especials. A 
aquests efectes, el servei de deixalleria és considerat 
com un sistema de recollida selectiva.

3. L’Administració de la Generalitat es pot subrogar 
en les competències dels ens locals quan aquests no 
presten el servei o el presten d’una manera notòriament 
inadequada, aplicant allò que estableix l’article 151 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’apro-
va el text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya.

4. L’administració de la Generalitat pot cooperar amb 
els ens locals, especialment, prestant ajuda tècnica i 
econòmica per a la redacció d’estudis, incloent els au-
xilis informatius i administratius que siguin necessaris.»

ArtiCle 16. ModifiCACió de l’ArtiCle 26 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 26 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 26. Operacions de disposició del rebuig dels 
residus

1. Les operacions de disposició del rebuig dels residus 
poden ésser efectuades en l’origen o bé en plantes ex-
ternes, i resten sotmeses a la intervenció administrativa 
ambiental corresponent.

2. Es declaren servei públic titularitat de la Generalitat 
la deposició controlada i la incineració dels residus es-
pecials en plantes externes.

3. Es faculta al Govern de la Generalitat per a declarar 
servei públic titularitat de la Generalitat la disposició 
del rebuig d’altres residus no municipals, quan aquestes 
operacions no siguin garantides per la gestió privada.»

ArtiCle 17. ModifiCACió de l’ArtiCle 27 bis de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 27 bis que resta redactat de la se-
güent manera:

«Article 27 bis. Fons econòmic

1.L’objecte del Fons Econòmic és fomentar amb els 
seus recursos les accions socials, ambientals i econò-
miques directament orientades a la realització d’infraes-
tructures, equipaments i serveis per a la ciutadania dels 
ens locals en els quals s’estableixin les instal·lacions 
previstes a l’apartat 2 d’aquest article.

2. Són beneficiaris del Fons Econòmic els ens locals en 
el territori dels quals s’ubiquin:

a) instal·lacions que realitzin operacions de gestió de 
residus especials declarades servei públic de titularitat 
de la Generalitat de Catalunya, i
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b) instal·lacions de tractament i disposició del rebuig de 
residus municipals previstes en el Pla Territorial Secto-
rial d’infraestructures de gestió de residus municipals.

3. Aquests ens locals poden ser beneficiaris de les se-
güents aportacions:

a) Un fons consistent en un percentatge del pressupost 
total de l’obra a realitzar per a la implantació de la nova 
instal·lació de gestió de residus.

b) Un fons consistent en una aportació econòmica 
anual de caràcter variable, determinada en funció del 
sistema de la instal·lació, de la tipologia dels residus i 
del nombre de tones que tracta anualment.

4. La dotació i els criteris de distribució d’aquests fons 
s’han de regular i fixar pel Govern.

5. Els ens locals beneficiaris del Fons econòmic parti-
cipen en les funcions de control i vigilància de la instal-
lació corresponent.

6. Les entitats locals beneficiaries del Fons econòmic 
podran tenir una valoració prioritària respecte dels 
ajuts concedits en el marc dels plans i programes de 
cooperació en obres, activitats i serveis d’interès mu-
nicipal, sempre que aquesta valoració prioritària sigui 
compatible amb els criteris que estableixin les bases de 
la convocatòria.»

ArtiCle 18. ModifiCACió de l’ArtiCle 28 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 28 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 28. Sistemes de disposició del rebuig dels re-
sidus

Els sistemes de disposició del rebuig dels residus són 
els inclosos en l’annex II.A de la Decisió de la Co-
missió 96/350/CEE, publicats a l’annex 1.A de l’Ordre 
MAM/304/2002.»

ArtiCle 19. ModifiCACió de l’ArtiCle 29 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 29 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 29. Classificació dels residus

1. A efectes de la disposició del rebuig i atenent llurs 
característiques, els residus es classifiquen en:

a) Residus especials

b) Residus no especials

c) Residus inerts

2. Són residus especials els residus qualificats com a 
perillosos per la normativa bàsica de l’Estat i per la 
normativa comunitària.

3. Són residus no especials els residus qualificats com 
a no perillosos per la normativa bàsica de l’Estat i per 
la normativa comunitària.

4. Són residus inerts els residus no especials que no 
experimenten transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives. Els residus inerts no són re-

sidus solubles ni combustibles, ni reaccionen físicament 
ni químicament de cap altra manera, ni són biodegra-
dables, ni afecten negativament les altres matèries amb 
les quals entren en contacte de manera que contaminin 
el medi o perjudiquin la salut humana. La lixiviabilitat 
total, el contingut de contaminants dels residus i l’eco-
toxicitat del lixiviat han d’ésser insignificants i no han 
de comportar cap risc per a la qualitat de les aigües 
superficials o subterrànies.»

ArtiCle 20. ModifiCACió de l’ArtiCle 38 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 38 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 38. Competències i funcions dels municipis

1. La gestió dels residus municipals és una competència 
pròpia del municipi.

2. El municipi, independentment o associadament, ha 
de prestar, com a mínim, el servei de recollida, de trans-
port, de valorització i de disposició del rebuig d’aquests 
residus.

3. El municipi ha de gestionar aquest servei segons les 
determinacions bàsiques següents:

a) L’ajuntament adquireix la propietat dels residus sem-
pre que li siguin lliurats per a la recollida en les condi-
cions que estableixi la normativa municipal d’aplicació.

b) L’ajuntament ha de promoure la valorització dels re-
sidus en el marc del programa general i el programa de 
gestió de residus municipals que formuli la Generalitat.

c) L’ajuntament ha de prendre les mesures necessàries 
per a garantir que en les operacions de gestió del servei 
es compleixen els objectius especificats per l’article 2.

4. Sens perjudici del que disposen els apartats 1, 2 i 3, els 
ens locals competents poden obligar als posseïdors de re-
sidus que, per llurs característiques, esdevinguin perillo-
sos, o difícils de recollir, transportar, valoritzar o tractar, 
a gestionar-los per si mateixos o a adoptar les mesures 
necessàries per a facilitar-ne la gestió. Els ens locals han 
de fonamentar les obligacions que derivin d’aquest apar-
tat en raons justificades i basades en les característiques 
dels residus en la incidència que tenen sobre els serveis 
municipals, la via pública o el medi ambient.»

ArtiCle 21. ModifiCACió de l’ArtiCle 47 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 47 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 47. Recollida selectiva de residus municipals

1. Per tal d’afavorir el reciclatge i la valorització ma-
terial dels residus municipals tots els municipis han de 
prestar el servei de recollida selectiva de les diferents 
fraccions de residus.

En el cas que els municipis de menys de cinc mil ha-
bitants de dret no puguin prestar el servei de recollida 
selectiva per sí mateixos o en col·laboració amb d’al-
tres municipis, la recollida selectiva pot ser assumida 
pel consell comarcal o ens consorciat corresponent, 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



10 de setembre de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 123 

46

d’acord amb la legislació de règim local aplicable a 
Catalunya.

Així mateix, a tots els municipis de menys de cinc mil 
habitants de dret els hi serà d’aplicació el previst en 
l’apartat 2 a) de l’article 5, sobre disposicions específi-
ques, sempre que hi concorrin les condicions referides 
en aquest apartat.

No obstant per aquells residus pels quals s’ha disposat 
un règim específic regeix la normativa aplicable.

2. Als efectes del que estableix l’apartat anterior els 
ajuntaments o, en el seu cas, els ens locals supramuni-
cipals, han de consignar els crèdits necessaris en llurs 
pressupostos.

3. El lliurament separat de residus orgànics s’ha de dur a 
terme d’acord amb el Pla de desplegament de la recolli-
da selectiva de la fracció orgànica de l’àmbit territorial 
corresponent.»

ArtiCle 22. ModifiCACió del CAPítol v de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica el capítol V que resta redactat de la següent 
manera:

«Capítol V. De la cooperació econòmica de la Genera-
litat en la gestió dels residus»

ArtiCle 23

Modificació de l’article 48 de la Llei 6/1993, de 15 de 
juliol, de residus

Es modifica l’article 48 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 48. Fons de Gestió de Residus

1. Es crea el Fons de Gestió de Residus, en el marc de 
la legislació reguladora de la cooperació econòmica de 
la Generalitat en inversions en obres i serveis de com-
petència dels ens locals de Catalunya que contenen les 
lleis d’organització territorial de Catalunya.

2. El Fons de Gestió de Residus pot instrumentar la 
cooperació econòmica de la Generalitat en el foment de 
les operacions de prevenció, valorització i optimització 
d’altres categories de residus, un cop quedi garantit el 
finançament de les infraestructures de gestió de residus 
municipals.»

ArtiCle 24. ModifiCACió de l’ArtiCle 55 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 55 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 55. Organització

1. Els òrgans de govern de l’Agència de Residus de 
Catalunya són:

a) El Consell de Direcció.

b) El president o presidenta.

c) El director o directora.

2. L’òrgan d’assessorament i de participació del Consell 
de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya és 
el Consell per a la prevenció i la gestió dels residus a 
Catalunya regulat a l’article 60 bis de la Llei.

3. L’Agència de Residus de Catalunya està dotada d’As-
sessoria Jurídica pròpia.»

ArtiCle 25. ModifiCACió de l’ArtiCle 56 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 56 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 56. Composició del Consell de Direcció

1. El Consell de Direcció és integrat per:

a) El president o presidenta, que és el conseller o con-
sellera competent en matèria de medi ambient.

b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el secre-
tari o secretaria general competent en matèria de medi 
ambient.

c) Les vocalies integrades per les persones següents: 
nou representants dels departaments de la Generalitat, 
nomenats pel Govern; set representants dels ens locals 
de Catalunya, una d’aquestes persones designada per 
l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del 
Tractament de Residus i les altres sis designades per 
les dues associacions d’ens locals més representatives 
de Catalunya; el director o directora general de Quali-
tat Ambiental; el director o directora de l’Agència de 
Residus de Catalunya; el gerent o la gerent de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua; dos representants sindicals, 
designats pels sindicats més representatius; dos repre-
sentants empresarials, designats per les associacions 
empresarials més representatives; un representant de 
l’Associació Catalana d’Indústries de Tractadors de Re-
sidus Especials; un representant del Consell de Cambres 
de Catalunya; un expert en matèria de residus, nomenat 
pel conseller o consellera competent en matèria de medi 
ambient; dos representants de les entitats ecologistes de 
Catalunya, nomenats pel conseller o consellera compe-
tent en matèria de medi ambient; dos representants de 
les organitzacions més representatives de consumidors 
i usuaris de Catalunya, nomenats pel conseller o con-
sellera competent en matèria de medi ambient, un re-
presentant de la Confederació d’Associacions de Veïns 
de Catalunya, i dues persones designades per les orga-
nitzacions professionals agràries més representatives.

d) El secretari o secretaria, amb veu i sense vot, que és 
un treballador o treballadora de l’Agència de Residus 
de Catalunya, designat pel conseller o consellera com-
petent en matèria de medi ambient.

2. Quan l’ordre del dia de la reunió del Consell de Di-
recció inclou la consideració específica d’assumptes 
que afecten un o diversos municipis, hi han d’ésser 
convocats l’alcalde o alcaldessa o els alcaldes corres-
ponents, els quals poden assistir, acompanyats de la 
persona que designin, a la deliberació de l’assumpte 
per al qual han estat convocats i prendre-hi part amb 
veu però sense vot.»

ArtiCle 26. ModifiCACió de l’ArtiCle 60 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 60 que resta redactat de la següent 
manera:
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«Article 60 Atribucions del Director o directora

1. El director o directora de l’Agència de Residus de 
Catalunya en dirigeix el funcionament sota les direc-
trius del Consell de Direcció. És nomenat i separat 
pel president o presidenta de l’Agència de Residus de 
Catalunya.

2. Pertoquen al director o directora les funcions se-
güents:

a) Executar els acords del Consell de Direcció.

b) Dirigir, coordinar, inspeccionar i controlar totes les 
dependències i instal·lacions i tots els serveis.

c) Exercir la direcció del personal.

d) Presentar anualment al Consell de Direcció, per a 
la seva aprovació, les propostes de programes d’actua-
ció, d’inversió i de finançament, el balanç i la memòria 
corresponent.

e) Les específiques que el Consell de Direcció li de-
legui.

f) Qualsevol altra que no sigui encomanada al Consell 
de Direcció o al president o presidenta.»

ArtiCle 27. AddiCió d’un nou ArtiCle 60 bis A lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

S’afegeix un nou article 60 bis amb la següent redacció:

«Article 60 bis. El Consell per a la prevenció i la gestió 
dels residus a Catalunya

1. El Consell per a la prevenció i la gestió dels residus 
a Catalunya és l’òrgan d’assessorament i de participa-
ció del Consell de Direcció en relació a les accions de 
l’Agència de Residus de Catalunya en matèria de pre-
venció i gestió dels residus.

2. Integren el Consell per a la prevenció i la gestió dels 
residus a Catalunya entre d’altres, les entitats locals, les 
entitats ecologistes, les organitzacions sindicals, les or-
ganitzacions empresarials, les organitzacions professio-
nals agràries, les organitzacions d’entitats d’economia 
social vinculades a la gestió dels residus, les associaci-
ons de veïns, les organitzacions de consumidors i usua-
ris, les universitats, experts en la matèria i representants 
de l’Administració de la Generalitat.

3. Són funcions del Consell per a la prevenció i la ges-
tió dels residus a Catalunya les que li siguin atorgades 
reglamentàriament i, en particular, les següents:

a) L’assessorament i la formulació de propostes d’ac-
tuació en matèria de prevenció i de gestió de residus.

b) Emetre informe sobre plans i programes de gestió de 
residus, i les seves revisions.

c) Emetre informe sobre disposicions de caràcter gene-
ral que tinguin per objecte els residus.

d) La promoció de processos participatius en matèria 
de prevenció i gestió de residus.»

ArtiCle 28. ModifiCACió de l’ArtiCle 62 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 62 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 62. Règim de recursos

1. Les resolucions del president o presidenta, i els 
acords del Consell de Direcció posen fi a la via admi-
nistrativa i poden ésser objecte de recurs potestatiu de 
reposició.

2. Els actes administratius dictats pel director o direc-
tora poden ésser objecte de recurs d’alçada davant el 
president o presidenta.

3. Els recursos extraordinaris de revisió s’han d’in-
terposar d’acord amb el que estableix l’article 86 de 
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat.

4. L’exercici d’accions civils i laborals es regeix per allò 
que es prescriu a la normativa vigent.

5. Els actes dictats en aplicació del règim econòmico-
financer determinat per aquesta Llei, per la Llei de me-
sures finançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus i per altres normes tributàries i financeres, poden 
ésser objecte de reclamació econòmico-administrativa 
en la forma i els terminis establerts per la legislació que 
li és aplicable.»

ArtiCle 29. ModifiCACió de l’ArtiCle 75 de lA llei 
6/1993, de 15 de juliol, de residus

Es modifica l’article 75 que resta redactat de la següent 
manera:

«Article 75. Competència

1. El límit de la potestat sancionadora, per a infraccions 
molt greus, és el següent:

a) Els alcaldes de municipis de menys de 50.000 habi-
tants, 6.000 euros.

b) Els alcaldes de municipis de més de 50.000 ha-
bitants, el president de l’Entitat Metropolitana dels 
Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus i el 
director de l’Agència de Residus de Catalunya, 60.000 
euros.

c) El president de l’Agència de Residus de Catalunya, 
300.500 euros.

d) El Govern de la Generalitat, 1.200.000 euros.

2. Els límits de la potestat sancionadora d’aquests òr-
gans per a infraccions greus i lleus són, respectivament, 
el cinquanta per cent i el cinc per cent de les quanties 
anteriors.

3. La determinació dels òrgans competents per a la 
imposició de sancions per infracció de les normes 
de gestió intracentres dels residus sanitaris és la que 
consta en la normativa específica reguladora d’aquests 
residus.»

disPosiCió AddiCionAl

El pla de desplegament de la recollida selectiva de la 
fracció orgànica previst a l’article 47.3 s’ha de presen-
tar davant de l’Agència de Residus de Catalunya en 
el termini d’un any, com a màxim, des de l’entrada en 
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vigor d’aquesta Llei, per a la seva verificació i apro-
vació, si s’escau, en relació a les previsions i objectius 
del Programa de Gestió de Residus Municipals, vigent.

disPosiCió trAnsitòriA

L’aprovació de les accions de foment i suport de caràc-
ter anual previstes a l’article 5, apartat segon, subapar-
tat c) de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, de residus, es 
realitzarà durant l’exercici pressupostari consegüent a 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

disPosiCions derogAtòries

PriMerA

Es deroga l’article 113 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
de residus

segonA

Es deroga la disposició final cinquena de la Llei 6/1993, 
de 15 de juliol, de residus

disPosiCions finAls

PriMerA

Es faculta el Govern perquè, en el termini d’un any, 
refongui en un text únic la Llei 6/1993, de 15 de juli-
ol, reguladora dels residus, la Llei 15/2003, de 13 de 
juny, la present modificació de la Llei 6/1993 i la Llei 
11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incinera-
ció de residus, incloent-hi l’aclariment, la regularització 
i l’harmonització dels textos legals a refondre.

segonA

Aquesta Llei entra en vigor als vint dies de la seva pu-
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

AnteCedents del ProjeCte de llei

1. Text inicial de l’avantprojecte de llei.

2. Memòria justificativa.

3. Estudi econòmic.

4. Llista de disposicions afectades i taula de vigències.

5. Informe d’impacte de gènere.

6. Certificat del Consell de Direcció de l’Agència de 
Residus de Catalunya.

7. Informació de l’Avantprojecte de llei al Consell Tèc-
nic.

8. Tràmit d’informació publica.

9. Tràmit de consulta institucional a departaments i ens 
de la Generalitat.

10. Al·legacions.

11. Informe sobre les al·legacions presentades.

12. Informe del Consell Assessor per al Desenvolupa-
ment Sostenible.

13. Tramesa d’expedient.

14. Tramesa d’expedient.

15. Certificat del Consell Tècnic.

16. Informe de la Comissió de Govern Local.

17. Informes del Departament d’Economia i Finances.

18. Resposta de l’Agència de Residus als informes 
d’Economia.

19. Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social.

20. Informe valoratiu del dictamen del CTESC.

21. Sol·licitud informe jurídic.

22. Informe jurídic.

23. Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1993, de 
15 de juliol, reguladora dels residus.

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

Projecte de llei d’espectacles públics i 
activitats recreatives
Tram. 200-00026/08

Text presentat
Reg. 14192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 04.09.2007

A lA MesA del PArlAMent

Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya

CertifiCo: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha aprovat, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del conseller d’Interior, Relacions Institu-
cionals i Participació, s’aprova l’Avantprojecte de llei 
d’espectacles públics i activitats recreatives i s’autoritza 
l’esmentat conseller perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
certificat a Barcelona, el trenta-u de juliol de dos mil 
set.

Barcelona, 31 de juliol de 2007

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

ProjeCte de llei d’esPeCtACles PúbliCs i ACtivitAts re
CreAtives

exPosiCió de Motius

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei 
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, atribueix a la Generali-
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tat de Catalunya competències algunes exclusives, entre 
d’altres matèries, sobre comerç (article 121.1), consum 
(article 123), cultura (article 127), emergències i pro-
tecció civil (article 132), esport i lleure (article 134.3), 
indústria (article 139), joc i espectacles (article 141), 
joventut (article 142), medi ambient (article 144), ur-
banisme i ordenació del territori (article 149), publicitat 
(article 157), règim jurídic i procediment administratiu 
(article 159), règim local (article 160), sanitat i salut 
pública (article 162), seguretat privada (article 163), 
seguretat pública (article 164), protecció de menors 
(article 166) i turisme (article 171).

I. La Llei sobre espectacles públics i activitats recre-
atives vigent va ser promulgada l’any 1990. Té, per 
tant, més de setze anys de vigència, durant els quals la 
pràctica de l’oci i la realització d’espectacles públics i 
activitats recreatives a la nostra societat han patit una 
profunda transformació, de la que el legislador no pot 
romandre al marge.

La importància i la generalització creixents de l’oci, de 
les activitats artístiques i de la cultura, la diversifica-
ció constant de les seves manifestacions; la irrupció de 
pràctiques alternatives, de vegades il·legals; la creixent 
sensibilitat ciutadana envers la necessitat de combatre 
l’excés de soroll; el risc afegit que determinades pràc-
tiques d’oci comporten per a la mobilitat i per a la salut 
de les persones; o els conflictes cada vegada més fre-
qüents entre els qui es volen divertir i els qui reclamen 
tranquil·litat per a descansar, són tots ells factors que 
obliguen a un esforç d’actualització i profunda revisió 
de la legislació vigent sobre espectacles públics i acti-
vitats recreatives.

II. Aquesta Llei, que pretén donar resposta als princi-
pals problemes que la realització d’espectacles públics 
i d’activitats recreatives planteja a la nostra societat, 
es fonamenta i inspira en els tres principis bàsics de 
convivència, seguretat i qualitat.

Convivència o equilibri entre els drets dels qui volen 
gaudir dels espectacles i de les activitats recreatives, 
dels qui s’hi dediquen professionalment i dels de la 
resta de ciutadans, especialment dels que viuen a la 
proximitat dels indrets a on se celebren.

Seguretat de les persones que participen o que assistei-
xen als espectacles públics i a les activitats recreatives, 
que obliga a vetllar per les adequades condicions dels 
establiments oberts al públic o espais on es celebren, a 
protegir el seu normal desenvolupament, a combatre la 
presència i el consum de drogues tòxiques i substàncies 
estupefaents i a promoure mesures per evitar riscos i 
accidents de trànsit.

Qualitat dels espectacles públics i de les activitats re-
creatives i dels establiments oberts al públic on uns i 
altres es desenvolupen, als efectes de garantir la seva 
sostenibilitat ambiental i de promoure el seu interès 
artístic i cultural, la comoditat de les persones que hi 
assisteixen i hi participen, així com vetllar per oferir al 
ciutadà varietat i qualitat en la prestació d’activitats i 
espectacles d’entreteniment.

III. Vista la complexitat i la diversitat d’interessos que 
concorren en els espectacles públics i les activitats re-
creatives, un apartat obligat de la Llei és la regulació 

dels principals drets i deures dels diversos tipus de per-
sones relacionades amb els mateixos: dels espectadors 
i usuaris i dels titulars i dels organitzadors, certament, 
però també dels artistes intèrprets i demés personal que 
treballa al seu servei, fent possible el seu desenvolupa-
ment, i de les persones que resideixen a la seva proximi-
tat, que a vegades n’han de patir algunes conseqüències 
negatives.

En el marc de la llarga relació que fa la Llei dels drets 
i obligacions de les persones implicades en els espec-
tacles públics i les activitats recreatives, cal posar en 
relleu les especials cauteles que es posen en la protec-
ció dels menors i en la proscripció radical de qualsevol 
discriminació que pugui limitar l’efectivitat del dret 
d’accés de qualsevol persona.

IV. En relació amb l’organització administrativa, el 
primer que cal destacar d’aquesta Llei és la seva vo-
cació descentralitzadora envers els ajuntaments. A més 
d’atribuir-los àmplies potestats, se’ls confia també la 
major part de les competències de control, incloses les 
d’inspecció i sanció. Tanmateix, aquesta major atribució 
de responsabilitats municipals és molt flexible, deixant 
en gran part a les mans de cada ajuntament la decisió 
d’assumir-les efectivament o no, cas en el qual seran 
exercides per l’Administració de la Generalitat.

Donat que incideixen en les matèries objecte d’aquesta 
Llei competències de la Generalitat i dels ajuntaments, 
una de les seves aportacions és la creació de la Co-
missió sobre espectacles públics i activitats recreatives, 
amb finalitats de coordinació entre una i altres admi-
nistracions.

Així mateix, la Llei també estableix la regulació bàsica 
del Consell Assessor d’espectacles públics i activitats 
recreatives, com a òrgan consultiu i de participació ciu-
tadana, amb voluntat d’integrar representants de tots els 
sectors socials involucrats amb els mateixos.

V. En la regulació de les institucions i dels procediments 
d’intervenció administrativa sobre els espectacles pú-
blics i les activitats recreatives, aquesta Llei es basa en 
una vocació d’equilibri entre l’existència d’unes con-
dicions generals d’aplicació a tot el territori i la seva 
aplicació flexible i adaptable a les diferents situacions 
i necessitats.

Són aspectes que cal destacar de les condicions gene-
rals fixades per aquesta Llei, i que en molts casos caldrà 
desenvolupar reglamentàriament, la determinació d’uns 
horaris d’aplicació general, una normativa sobre venda 
d’abonaments i entrades i sobre publicitat, l’exigència 
de determinats mecanismes de prevenció de riscos i 
d’assegurances, així com l’exigència de sistemes de 
control d’accés i d’aforaments i de serveis de vigilàn-
cia.

La Llei també posa un èmfasi especial en definir el mar-
ge normatiu de què poden disposar els reglaments i les 
ordenances municipals per establir requisits addicionals 
als establerts amb caràcter general, així com en la ca-
pacitat del planejament territorial i urbanístic per esta-
blir determinacions que garanteixin la localització més 
idònia i l’accessibilitat segura dels establiments oberts 
al públic d’espectacles públics i activitats recreatives.
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Com a criteri general, els espectacles públics i les ac-
tivitats recreatives, així com els establiments oberts al 
públic en els que uns i altres es desenvolupen, resten 
sotmesos a llicència municipal o, en casos més aviat 
excepcionals, a autorització de la Generalitat. La Llei 
regula amb detall el règim jurídic aplicable a aquestes 
llicències o autoritzacions, inclosa la integració en les 
mateixes del procediment de control preventiu ambi-
ental. Tanmateix, i als efectes de simplificar tot el que 
sigui possible la intervenció administrativa, la Llei au-
toritza als reglaments i a les ordenances municipals a 
substituir l’autorització o llicència pel procediment de la 
comunicació prèvia, i fins i tot a eximir de la necessitat 
de llicència o autorització a determinats tipus d’espec-
tacles públics o activitats recreatives, especialment si 
són d’aforament limitat o si tenen especial valor cultural 
o artístic.

Dins dels diversos tipus d’autoritzacions i llicències, cal 
destacar la figura de l’autorització d’establiments oberts 
al públic de règim especial, amb la que es vol resoldre 
la regularització, entre d’altres, dels establiments que 
operen al marge dels horaris generals.

VI. El darrer Títol de la Llei regula el règim d’inspecci-
ons i sancions. La Llei fa un esforç notable de tipificació 
dels diversos tipus d’infraccions i de les sancions que 
poden imposar-se. Atesa la gran transcendència dels 
valors i dels interessos que es poden veure afectats pel 
desenvolupament de les matèries regulades per aques-
ta Llei, el capítol sancionador és de gran rellevància, 
doncs és voluntat del legislador garantir amb eficàcia el 
compliment efectiu de la normativa aplicable.

Cal posar de relleu la importància que és dóna a la me-
sura sancionadora de la intervenció o comís dels instru-
ments i aparells utilitzats per celebrar l’espectacle pú-
blic o l’activitat recreativa, ja que aquesta és sens dubte 
la mesura més eficaç per combatre l’organització il·legal 
dels mateixos en espais oberts o ocupats il·legítimament.

Finalment, la Llei regula també el procediment sancio-
nador, posant especial èmfasi en les mesures provisio-
nals, incloses les prèvies a l’inici de l’expedient o les de 
caràcter immediat, que són essencials per assegurar la 
reacció ràpida que en ocasions caldrà donar a determi-
nades situacions infractores d’especial gravetat.

títol PreliMinAr

ArtiCle 1. objeCte

Aquesta Llei té per objecte establir el règim jurídic i 
regular la intervenció administrativa en els espectacles 
públics, activitats recreatives i en els establiments oberts 
al públic o espais oberts on s’hi desenvolupen aquestes 
activitats.

ArtiCle 2. finAlitAts i PrinCiPis generAls

1. L’Administració de la Generalitat i els ajuntaments, 
en l’àmbit de les competències respectives, han de fa-
cilitar el desenvolupament adequat de l’oci mitjançant 
els espectacles públics i les activitats recreatives, exer-
cint amb aquesta finalitat les potestats que els atribu-

eix aquesta Llei amb ple respecte dels principis, drets i 
obligacions constitucionals i estatutaris.

2. La convivència ciutadana, la seguretat i la qualitat 
són els principis generals i les finalitats últimes que 
inspiren aquesta Llei i han de regir el seu desenvolu-
pament i aplicació. En aquest sentit, les autoritats i les 
administracions competents i les persones responsables 
dels establiments oberts al públic, dels espectacles pú-
blics i de les activitats recreatives regulats per aquesta 
Llei han de garantir:

a) La convivència ciutadana pacífica i ordenada entre 
els espectadors, els participants i els usuaris en general 
dels establiments oberts al públic i espectacles i de les 
activitats regulats per aquesta Llei i la resta de ciuta-
dans, especialment els que viuen en la proximitat dels 
llocs on aquestes es realitzen, amb ple respecte dels 
drets de tots ells.

b) La seguretat i la salut dels espectadors i usuaris i del 
personal al servei dels establiments oberts al públic i 
dels espectacles regulats per aquesta Llei, la preven-
ció dels riscos i la integritat dels béns públics i privats 
afectats, sens perjudici d’allò que disposa la normativa 
vigent de riscos laborals.

c) La qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental 
dels equipaments i de les activitats recreatives i dels es-
pectacles, així com l’interès artístic, cultural, econòmic 
i social dels mateixos.

3. La gestió d’establiments oberts al públic i d’espais 
públics de titularitat de les administracions públiques i 
l’organització per aquestes d’espectacles públics i ac-
tivitats recreatives han de ser plenament coherents amb 
el respecte al pluralisme polític i social.

ArtiCle 3. definiCions

1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén que són:

a) Activitats recreatives: aquelles que ofereixen al pú-
blic la utilització de jocs, de màquines o d’aparells o el 
consum de productes o de serveis d’oci, entreteniment o 
diversió, així com també aquelles que congreguen per-
sones amb l’objecte principal de participar en l’activitat 
o de rebre serveis amb finalitat d’oci, entreteniment o 
diversió.

b) Artistes intèrprets o executants: les persones que 
intervenen en un espectacle davant del públic, amb in-
dependència de què ho facin amb o sense retribució.

c) Espais oberts al públic: els àmbits de domini públic, 
inclosa la via pública, o de propietat privada a on es 
desenvolupen ocasionalment espectacles públics o acti-
vitats recreatives, sense que disposin d’infraestructures 
o instal·lacions fixes per realitzar-los.

d) Espectacles públics: les representacions, les actuaci-
ons, les exhibicions, les projeccions, les competicions o 
les activitats d’altre tipus similars a les anteriors adre-
çades a l’entreteniment o al lleure, realitzades davant 
de públic en establiments o en espais oberts al públic.

e) Establiments oberts al públic: els locals, les instal-
lacions o els recintes dedicats a desenvolupar-hi espec-
tacles públics o activitats recreatives. Poden ser dels 
següents tipus:
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– Locals tancats, de qualsevol índole, permanents no 
desmuntables, totalment o parcialment coberts.

– Locals no permanents desmuntables, totalment o par-
cialment coberts, o instal·lacions fixes portàtils o des-
muntables tancades.

– Recintes que reuneixen diversos locals o instal·lacions, 
constituïts en complexos o infraestructures d’oci. Poden 
ser de gran magnitud o no, i els seus locals o instal-
lacions poden ser permanents no desmuntables o no 
permanents desmuntables.

f) Organitzadors: les persones, físiques o jurídiques, pú-
bliques o privades, responsables de promoure i organit-
zar els espectacles i les activitats regulats per aquesta 
Llei.

g) Personal al servei dels establiments oberts al públic, 
dels espectacles o de les activitats recreatives: els es-
portistes, artistes intèrprets o executants, tècnics, por-
ters i demés empleats o professionals que fan possible 
el funcionament de l’establiment obert al públic o la 
celebració de l’espectacle.

h) Titulars: les persones, físiques o jurídiques, públiques 
o privades, que ostenten, ja sigui en qualitat de propi-
etaris, d’arrendataris o de qualsevol altre títol jurídic, 
la titularitat dels establiments oberts al públic regulats 
per aquesta Llei. Els titulars són els organitzadors dels 
espectacles i de les activitats recreatives que se celebren 
en el seu establiment obert al públic, tret que de forma 
expressa s’hagi disposat altrament.

2. S’ha d’aprovar mitjançant Decret el Catàleg que de-
finirà els diversos tipus d’espectacles, activitats, esta-
bliments oberts al públic i espais previstos per aquesta 
Llei, tenint en compte les seves característiques pròpies, 
el seu aforament, el seu caràcter obert o tancat, fixa o 
desmuntable, la titularitat pública o privada dels espais 
utilitzats i els altres factors que, si s’escau, hom deci-
deixi aplicar.

ArtiCle 4. àMbit d’APliCACió

1. Queden sotmesos a aquesta Llei tota mena d’especta-
cles públics, d’establiments oberts al públic i d’activitats 
recreatives, amb independència del caràcter públic o pri-
vat del seu organitzador, de la titularitat pública o priva-
da de l’establiment obert al públic o espai obert al públic 
en el que es desenvolupen, de la seva finalitat lucrativa 
o no lucrativa i del seu caràcter esporàdic o habitual.

2. Són responsables dels espectacles, de les activitats 
recreatives i dels establiments oberts al públic regulats 
per aquesta Llei les persones físiques o jurídiques, de 
caràcter públic o privat, amb o sense ànim de lucre, 
que tinguin la condició d’organitzadors dels espectacles 
públics o de les activitats recreatives o de titulars dels 
establiments oberts al públic en els que es celebren.

3. Les activitats esportives, les relacionades amb el 
joc i les apostes i la realització d’espectacles amb ús 
d’animals es regulen per la seva normativa específica, 
essent-los d’aplicació supletòria les previsions d’aques-
ta Llei.

4. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
Llei els actes o celebracions privats o de caràcter fami-
liar, que no es realitzin en establiments oberts al públic i 

que per les seves característiques no suposin un risc per 
a la integritat dels espais públics, per a la convivència 
ciutadana o pels drets de tercers. També s’exclouen de 
l’aplicació d’aquesta Llei les activitats realitzades en 
exercici de drets fonamentals de reunió i manifestació.

5. El que estableix aquesta Llei s’entén sens perjudici 
del que disposen les altres normatives sectorials d’apli-
cació. En cas de conflicte d’aplicació entre aquesta 
Llei i la norma reguladora dels espais i centres de culte 
oberts al públic, ha de prevaldre la norma específica que 
millor s’adapti a l’activitat objecte de regulació.

títol PriMer. drets i obligACions

ArtiCle 5. drets i obligACions dels esPeCtAdors i usuA
ris

1. Els espectadors, els participants o els usuaris dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives tenen 
a efectes d’aquesta Llei els següents drets:

a) A contemplar l’espectacle o a participar en l’activitat 
recreativa, i a que aquests es desenvolupin en la seva 
integritat, de la manera i d’acord amb les condicions 
que haguessin estat anunciades.

b) A la devolució total o parcial de l’import abonat en 
cas de suspensió o modificació essencial de l’especta-
cle o activitat recreativa, tret dels supòsits previstos a 
l’apartat 2.b) de l’article 6, sense perjudici de les recla-
macions procedents d’acord a la legislació aplicable.

c) A ser admès a l’establiment obert al públic o espai 
obert públic en les mateixes condicions objectives que 
qualsevol altre assistent, sempre que la capacitat d’afo-
rament ho permeti, i no concorri cap de les causes d’ex-
clusió que per raons de seguretat o alteració de l’ordre 
públic es determinin reglamentàriament, o en l’ús del 
dret d’admissió.

d) A rebre un tracte respectuós i no discriminatori dels 
titulars dels establiments oberts al públic, dels organit-
zadors dels espectacles i de les activitats recreatives i 
del personal al seu servei.

e) A què tots els establiments oberts al públic tinguin a 
disposició d’aquest fulls de reclamacions i de denúnci-
es, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

f) A què la publicitat dels espectacles i activitats recre-
atives s’ajusti als principis de veracitat i suficiència i no 
contingui informacions que indueixin o puguin induir a 
error als seus destinataris.

2. Els espectadors, els participants o els usuaris dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives tenen 
les següents obligacions:

a) Ocupar les seves localitats o romandre a les zones 
assenyalades per al públic, sense envair les zones des-
tinades a d’altres finalitats.

b) Complir els requisits i les condicions de seguretat 
que estableixi el titular de l’establiment o l’organitzador 
per al normal desenvolupament de l’espectacle o acti-
vitat, i seguir les instruccions dels seus empleats i del 
personal de vigilància a l’interior, entrada i sortida de 
l’establiment o espai públic que tinguin per finalitat el 
com pliment d’aquests requisits i condicions.
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c) Comportar-se cívicament i evitar accions que puguin 
crear situacions de perill o incomoditat per a la resta 
d’espectadors o usuaris o per al personal al servei de 
l’establiment obert al públic o espectacle, o que puguin 
impedir o dificultar el desenvolupament de l’espectacle 
o activitat.

d) Guardar el degut respecte per als artistes intèrprets, 
per a la resta de personal al servei del establiment obert 
al públic o espectacle i per a la resta de persones impli-
cades en el desenvolupament de l’espectacle públic o 
activitat recreativa.

e) Abstenir-se de dur armes i d’altres elements que es 
puguin fer servir amb la mateixa finalitat. Abstenir-se 
també d’exhibir símbols, portar vestits o objectes que 
incitin a la violència o suposin apologia d’activitats 
contràries als drets fonamentals reconeguts a la Cons-
titució i en especial que incitin al sexisme, el racisme 
o a la xenofòbia.

f) Complir els requisits i les normes d’accés i d’ad-
missió establertes amb caràcter general pel titular de 
l’establiment obert al públic o per l’organitzador de 
l’activitat. En tot cas, els criteris d’accés i admissió 
s’han de donar a conèixer per mitjà de rètols visibles 
col·locats en els llocs d’accés i pels demés mitjans que 
es determinin reglamentàriament.

g) Respectar l’horari d’inici i de tancament.

h) Adoptar a l’entrada i a la sortida de l’establiment 
regles de conducta que garanteixin la convivència ciuta-
dana i el descans dels veïns, i no malmetre els elements 
de mobiliari urbà que hi hagi al seu entorn.

i) Respectar les normes reguladores del subministra-
ment i consum de tabac i begudes alcohòliques, així 
com les referents a l’edat per accedir, en els establi-
ments tancats destinats a espectacles públics i activitats 
recreatives.

ArtiCle 6. drets i obligACions dels orgAnitzAdors i 
dels titulArs

1. Els organitzadors d’espectacles públics i activitats 
recreatives i els titulars dels establiments oberts al pú-
blic on s’hi realitzen, en el marc del dret a la llibertat 
d’empresa, tenen els drets següents:

a) Realitzar l’espectacle o l’activitat recreativa, d’acord 
amb l’autorització o la llicència corresponent.

b) Fixar els preus que considerin adients.

c) Adoptar les mesures que estimin convenients per ga-
rantir el funcionament de l’establiment obert al públic, 
l’espectacle o l’activitat en condicions de seguretat i 
de qualitat.

d) Rebre el suport de les forces i cossos de seguretat 
per garantir l’ordre exterior i, en cas que es produeixin 
incidents remarcables, l’ordre interior de l’establiment 
obert al públic o espai obert al públic.

2. Els organitzadors d’espectacles públics i activitats 
recreatives i els titulars d’establiments oberts al públic 
on es celebren tenen les obligacions següents:

a) Realitzar efectivament l’espectacle o l’activitat re-
creativa d’acord amb el que estigui anunciat i en les 

condicions ofertes al públic, tret que ho impedeixin 
causes de força major. Informar sobre les variacions 
d’ordre, data o contingut de l’espectacle o activitat en 
els llocs en els quals habitualment es fixa la propaganda 
i en els espais de venda de localitats.

b) Retornar l’import abonat en cas de suspensió o modi-
ficació essencial de l’espectacle o activitat i atendre les 
reclamacions procedents per aquest motiu, d’acord amb 
la legislació d’aplicació, tret dels casos en què s’ha-
gués anunciat de forma expressa i clara a cada usuari 
o espectador que l’organitzador o titular es reserva el 
dret a modificar la programació, o que la suspensió o la 
modificació es produïssin un cop començat l’espectacle 
o activitat i fossin en qualsevol cas degudes a causes 
fortuïtes o de força major.

c) Permetre l’entrada al públic, tret d’aquells supòsits 
establerts legalment o reglamentàriament o en l’ús del 
dret d’admissió, tenir a disposició del públic els fulls de 
reclamacions i oferir en un lloc visible i perfectament 
llegible la informació que es determini reglamentàri-
ament.

d) No percebre preus superiors als publicitats i impedir 
o denunciar la revenda i la venda ambulant d’entrades 
i abonaments.

e) Respectar l’aforament màxim permès de l’establi-
ment obert al públic, local o instal·lació, abstenir-se de 
vendre entrades i abonaments en un nombre que l’ex-
cedeixi i disposar dels sistemes tecnològics de control 
d’entrada i sortida i de control i verificació dels afora-
ments que es determinin reglamentàriament.

f) Complir els horaris d’obertura i tancament dels es-
pectacles, de les activitats recreatives i dels establiments 
oberts al públic on s’hi realitzen

g) Disposar d’un servei de vigilància en els supòsits as-
senyalats reglamentàriament, atès per personal capacitat 
d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament, i 
en tot cas per practicar primers auxilis i l’evacuació en 
casos d’emergència.

h) Vetllar per l’adequada conservació dels espais ur-
bans, rurals o agraris que poden veure’s afectats pels 
espectacles públics o les activitats recreatives i com-
plir plenament la normativa en matèria de protecció del 
medi ambient.

i) Respondre dels danys i perjudicis que es produeixin 
com a conseqüència de les característiques de l’establi-
ment obert al públic o de la celebració i organització 
de l’espectacle o activitat recreativa. Els titulars dels 
establiments oberts al públic i els organitzadors de l’ac-
tivitat tenen l’obligació de constituir les garanties i con-
certar i mantenir vigents els corresponents contractes 
d’assegurança determinats reglamentàriament.

j) Comunicar a les administracions competents el do-
micili i la identitat dels titulars, dels organitzadors, dels 
seus representants legals i dels responsables de dirigir 
els establiments oberts al públic, els espectacles i les 
activitats, així com les modificacions i els canvis que 
es produeixin, i facilitar la pràctica de notificacions i 
comunicacions amb mitjans informàtics i telemàtics, 
en la forma que s’establirà reglamentàriament.
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k) Facilitar l’accés a les forces i cossos de seguretat, 
als serveis de protecció civil, als serveis de sanitat, als 
agents de l’autoritat i als funcionaris i a les entitats col-
laboradores de l’Administració que exerceixin funcions 
de control, de vigilància, d’observació o d’inspecció, en 
els termes establerts per aquesta Llei i per la normativa 
que la desenvoluparà.

l) Realitzar els controls tècnics periòdics que siguin 
obligatoris d’acord amb la normativa vigent i adoptar 
les mesures de seguretat, higiene i salubritat establertes 
amb caràcter general, o que s’especifiquin a la llicèn-
cia o autorització, mantenint en tot moment els esta-
bliments oberts al públic i les instal·lacions en un estat 
adequat de funcionament.

m) Tenir en l’establiment obert al públic, a disposició 
dels agents de l’autoritat i dels serveis d’inspecció, tota 
la documentació que es determini reglamentàriament.

n) Informar al personal de control d’accés i al de serveis 
de vigilància de les funcions i obligacions que els són 
atribuïdes per la seva normativa específica, així com de 
les responsabilitats personals que es poden derivar com 
a conseqüència del seu incompliment.

o) Disposar d’un pla d’emergència per a casos de si-
nistres, en els casos i en els termes que es determinin 
reglamentàriament.

p) Complir la normativa vigent sobre accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques, sobre segure-
tat i prevenció de riscos laborals, sobre règim general 
dels artistes intèrprets i demés normativa que sigui 
d’aplicació.

ArtiCle 7. drets i obligACions dels Artistes intèrPrets, 
exeCutAnts, i de lA restA de PersonAl Al servei dels 
estAbliMents oberts Al PúbliC, dels esPeCtACles i les 
ACtivitAts reCreAtives

1. Els artistes intèrprets i la resta de personal al servei 
dels establiments oberts al públic i dels espectacles te-
nen els següents drets:

a) Realitzar l’actuació o l’activitat contractada, d’acord 
amb les normes que la regulen en cada cas i amb el 
programa o guió anunciat pel titular o organitzador. Els 
artistes intèrprets tan sols es podran negar a actuar o 
alterar la seva actuació per causa legítima o raons de 
força major; es considera causa legítima, entre d’altres, 
la carència o insuficiència de les mesures de seguretat i 
higiene requerides, l’estat de les quals podran compro-
var abans de l’inici de l’espectacle o activitat.

b) Ser tractats amb respecte per part dels titulars o or-
ganitzadors, pel públic i pels usuaris.

c) Rebre la protecció necessària per executar l’espec-
tacle i per accedir o abandonar l’establiment obert al 
públic o espai obert al públic.

d) Els reconeguts i emparats per la legislació de ris-
cos laborals i sobre infraccions i sancions de l’ordre 
social i per la normativa general en matèria d’artistes 
intèrprets.

2. Els artistes intèrprets i la resta de personal al servei 
dels establiments oberts al públic, dels espectacles, i de 
les activitats recreatives tenen les següents obligacions:

a) Guardar el degut respecte al públic.

b) Realitzar l’actuació o l’activitat contractada, d’acord 
amb les condicions establertes per l’apartat 1.a) d’aquest 
article.

3. La intervenció dels artistes o executants menors 
d’edat es sotmetrà a l’establert a la normativa de pro-
tecció del menor.

ArtiCle 8. drets de les Persones interessAdes

1. Tenen la consideració d’interessades, en relació amb 
els procediments administratius regulats per aquesta 
Llei, llevat dels sancionadors, totes aquelles persones, 
associacions i organitzacions representatives d’interes-
sos veïnals, econòmics i socials els drets i interessos 
legítims de les quals puguin resultar afectats per la re-
alització d’espectacles públics i activitats recreatives o 
pel funcionament d’establiments oberts al públic.

2. Les persones i entitats mencionades en l’apartat 1 
d’aquests article, tenen el dret de ser escoltats en els 
procediments d’atorgament de les autoritzacions i lli-
cències previstes per aquesta llei. També tenen la con-
sideració d’interessats per tal de poder instar l’actuació 
de les institucions públiques per garantir el compliment 
d’aquesta llei.

3. Les persones interessades tenen dret a rebre, en els 
termes previstos per les lleis i en els que es determinin 
reglamentàriament, la informació de què disposi l’ad-
ministració en relació amb les sol·licituds de llicències 
i autoritzacions i el grau de compliment de les mesu-
res correctores i de les obligacions exigibles als que ja 
funcionen.

4. Les administracions que ostenten competències atri-
buïdes per aquesta Llei han d’informar a les persones 
interessades i atendre les seves queixes i reclamacions 
sobre les molèsties ocasionades pels establiments oberts 
al públic i sobre eventuals actuacions o inactivitats ad-
ministratives en relació amb els mateixos.

5. Les administracions que ostenten competències atri-
buïdes per aquesta Llei, sens perjudici de les accions 
sancionadores que corresponguin, han d’oferir actua-
cions i serveis de mediació entre consumidors d’oci i 
titulars d’establiments oberts al públic i les persones 
que resideixen a la proximitat dels mateixos, a fi de 
resoldre per aquesta via situacions de conflicte veïnal 
o d’evitar riscos per a la convivència.

6. Les persones interessades que denunciïn l’existèn-
cia de molèsties rellevants provocades pels establiments 
oberts al públic o espais oberts regulats per aquesta Llei 
tenen dret a què l’administració practiqui proves amb 
els mitjans tècnics adequats, a fi d’acreditar l’existèn-
cia efectiva de les molèsties denunciades, i a què les 
autoritats competents actuïn d’acord amb els resultats 
obtinguts, per tal d’impedir-les.

7. Quan les denúncies es refereixin a molèsties per 
soroll o qualsevol altra circumstància en l’interior de 
domicili, les persones denunciants hauran de permetre 
l’accés a aquest domicili als inspector i tècnics de l’ad-
ministració pública quan aquest accés sigui necessari 
per incoar l’expedient. Cas no fer-ho, es procedirà a 
l’arxiu de les actuacions.
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ArtiCle 9. ProteCCió dels Menors

1. Reglamentàriament es regularà l’accés de menors 
d’edat a determinats establiments oberts al públic, d’es-
pectacles i d’activitats recreatives i les condicions per 
poder-hi participar, d’acord amb el previst per aquesta 
Llei i per la demés legislació aplicable.

2. Els establiments oberts al públic o espais oberts 
al públic en els quals es permeti l’entrada de menors 
d’edat han de complir les condicions generals a què 
estiguin sotmesos i la normativa sobre protecció dels 
menors, especialment la relativa a la prohibició de ven-
da i subministrament de begudes alcohòliques, i venda, 
subministrament i consum de tabac i de tota mena de 
drogues o substàncies estupefaents, a la prohibició de 
jugar a màquines recreatives amb premi o d’atzar o que 
incitin a la violència, a la protecció de la seva integritat 
física, psíquica o moral i a la limitació d’horaris.

3. En el supòsit d’espectacles públics o d’activitats re-
creatives de caràcter extraordinari sense reglamentació 
específica, l’òrgan competent per autoritzar-les pot pro-
hibir l’assistència als menors.

ArtiCle 10. dret d’AdMissió

Tothom té el dret a accedir a establiments oberts al pú-
blic o a espais oberts al públic i a gaudir d’espectacles 
públics o d’activitats recreatives llevat que ho impe-
deixi una prohibició o una limitació de caràcter gene-
ral, i sense perjudici de les limitacions que resultin de 
l’exercici del dret d’admissió, en els termes establerts 
reglamentàriament.

títol segon. orgAnitzACió AdMinistrAtivA

CAPítol PriMer. les CoMPetènCies

ArtiCle 11. CoMPetènCies de lA generAlitAt

1. La Generalitat ostenta les competències administrati-
ves en matèria d’establiments oberts al públic, d’espec-
tacles públics i d’activitats recreatives següents:

a) Dictar les normes que siguin necessàries per al des-
envolupament reglamentari d’aquesta Llei, llevat dels 
aspectes propis de les ordenances municipals.

b) Planificar territorialment els establiments oberts al 
públic objecte d’aquesta Llei, en els termes establerts 
per la mateixa i per la legislació urbanística i la de po-
lítica territorial.

c) Autoritzar els establiments de règim especial i els 
espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordi-
nari que no siguin de la competència municipal.

d) Inspeccionar i sancionar els establiments i espec-
tacles públics i les activitats recreatives que hagi au-
toritzat.

e) Inspeccionar i sancionar els establiments, els espec-
tacles públics i les activitats recreatives autoritzats pels 
ajuntaments quan aquests no hagin acordat assumir 
l’exercici d’aquesta competència, d’acord amb el pre-
vist per l’article 13.1.d).

f) Les altres que li atribueixin aquesta i d’altres Lleis.

2. Les competències previstes pels apartats c), d) i e) 
de l’apartat anterior seran exercides pels òrgans centrals 
i pels Serveis Territorials del Departament competent 
en matèria d’espectacles i activitats recreatives, en els 
termes que s’estableixin reglamentàriament.

3. Reglamentàriament es pot constituir i regular una 
comissió interdepartamental per integrar els Departa-
ments amb competències que incideixin en les matèries 
objecte d’aquesta Llei.

ArtiCle 12. delegACió de CoMPetènCies de lA generA
litAt Als AjuntAMents

1. La Generalitat pot delegar als ajuntaments que ho 
sol·licitin les competències d’autoritzar els establiments 
oberts al públic de règim especial i les sancionadores 
que li són atribuïdes respectivament pels epígrafs c) d) 
de l’apartat 1 de l’article anterior.

2. Poden sol·licitar la delegació de les competències de 
la Generalitat previstes per l’apartat anterior els ajunta-
ments que compleixin els requisits següents:

a) Acreditar, en els termes que la Generalitat establirà 
reglamentàriament, que disposen de capacitat de gestió 
tècnica suficient per exercir-les.

b) Haver assumit l’exercici de les competències que els 
atribueix l’article 13.1.e), d’acord amb el procediment 
establert pel mateix precepte, i acreditar que les exer-
ceixen efectivament.

c) Els demés que s’estableixin reglamentàriament amb 
la finalitat d’assegurar l’exercici efectiu i eficient de les 
competències delegades.

3. El règim i el procediment aplicables a aquestes de-
legacions és el previst pels articles 138 a 140 del De-
cret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.

ArtiCle 13. CoMPetènCies MuniCiPAls

1. Els ajuntaments ostenten les competències següents 
en matèria d’establiments oberts al públic, d’especta-
cles públics i d’activitats recreatives:

a) Regular mitjançant ordenança en el marc establert 
per aquesta Llei.

b) Adoptar mesures de planificació urbanística, que, 
si així ho estableixen els corresponents instruments 
de planejament, seran vinculants per a la ubicació dels 
establiments oberts al públic regulats per aquesta Llei.

c) Les llicències d’establiments oberts al públic d’es-
pectacles públics i d’activitats recreatives de caràcter 
permanent, les llicències d’establiments oberts al pú-
blic d’espectacles públics i d’activitats recreatives no 
permanents desmuntables, les llicències d’espectacles 
públics i activitats recreatives extraordinàries amb mo-
tiu de revetlles populars o festes locals i les llicències 
d’espectacles públics i activitats recreatives en espais 
oberts.

d) Inspeccionar i sancionar els establiments oberts al 
públic, els espectacles públics i les activitats recreati-
ves sotmesos a llicència municipal, en els supòsits que, 
mitjançant acord del Ple municipal, s’hagi acordat assu-
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mir conjuntament l’exercici d’aquestes competències, 
la qual cosa s’ha de comunicar als òrgans corresponents 
del Departament competent en matèria d’espectacles i 
d’activitats recreatives.

e) Ser titular d’establiments oberts al públic d’espec-
tacles públics o d’activitats recreatives o organitzador 
dels mateixos.

f) Les demés que li atribueixin aquesta i d’altres lleis. 
També és competència dels ajuntaments l’exercici, en 
el seu àmbit territorial, de totes les potestats i facultats 
de naturalesa administrativa relatives als establiments 
oberts al públic, als espectacles públics i a les activitats 
recreatives que aquesta o altres lleis no atribueixin ex-
pressament a altres administracions públiques.

2. Els ajuntaments poden delegar en la Generalitat 
l’exercici o encarregar la gestió de les competències que 
els atribueix aquesta Llei, llevat de les que fa referència 
l’apartat d) anterior. Aquestes delegacions i encàrrecs de 
gestió es basaran en l’acord mutu de les administracions 
implicades i s’han de formalitzar mitjançant conveni, 
d’acord amb el previst per la legislació administrativa 
general i la de règim local.

CAPítol segon. relACions interAdMinistrAtives

ArtiCle 14. les relACions de Col·lAborACió i CooPe
rACió

1. L’Administració de la Generalitat i els ajuntaments 
exerciran les competències que els atribueix aquesta 
Llei d’acord amb el principi de lleialtat institucional, 
en els termes que ha estat desenvolupat per la legislació 
administrativa general i la de règim local.

2. Les administracions que exerceixen les compe-
tències atribuïdes per aquesta Llei s’han de facilitar 
informació, col·laboració, cooperació i suport mutus, 
als efectes de garantir l’exercici eficaç de les compe-
tències respectives. Amb aquesta finalitat, les admi-
nistracions interessades poden formalitzar convenis o 
d’altres acords de col·laboració i cooperació basats en 
l’acord mutu.

ArtiCle 15. lA subrogACió en l’exerCiCi de CoMPetèn
Cies MuniCiPAls

L’exercici de les competències assumides d’acord amb 
l’epígraf d) de l’apartat 1 de l’article 13 d’aquesta Llei 
té caràcter obligatori. Si un ajuntament que les hagi as-
sumit formalment no les exerceix, i com a conseqüència 
d’aquest fet es posen en risc la convivència, la seguretat 
o la salut dels ciutadans, l’Administració de la Gene-
ralitat pot exercir-les subsidiàriament d’acord amb el 
procediment i els requisits establerts per l’article 151 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya

ArtiCle 16. lA CoMissió d’estAbliMents oberts Al 
PúbliC, d’esPeCtACles PúbliCs i d’ACtivitAts reCreA
tives

1. Es crea la Comissió d’establiments oberts al pú-
blic, d’espectacles públics i d’activitats recreatives, 

que tindrà la naturalesa d’òrgan de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat i els ajuntaments, 
amb l’objecte de coordinar mútuament, d’acord amb 
el principi de lleialtat institucional, l’exercici de les 
competències respectives sobre les matèries objecte 
d’aquesta Llei, a fi d’assegurar el compliment efectiu 
dels principis d’eficàcia i eficiència en l’exercici de 
les mateixes.

2. Reglamentàriament es definirà l’organització, el 
règim de funcionament i la ubicació orgànica de la 
Comissió d’establiments oberts al públic, d’especta-
cles públics i d’activitats recreatives dins l’estructura 
de la Generalitat, es determinaran els seus membres i 
es fixaran les seves funcions, d’acord amb els criteris 
següents:

a) Ha de ser presidida per la persona titular del Depar-
tament competent en matèria d’espectacles públics i 
activitats recreatives o un alt càrrec d’aquest departa-
ment i ha de tenir un nombre igual de vocals en repre-
sentació de la Generalitat i de vocals en representació 
dels ajuntaments.

b) Els vocals en representació dels ajuntaments han de 
ser designats una vegada escoltades les seves entitats 
representatives.

c) La Comissió ha de tenir atribuïdes funcions de debat, 
deliberació i proposta amb l’objecte d’assolir la coordi-
nació entre els serveis de la Generalitat i els ajuntaments 
en l’exercici de les competències atribuïdes per aquesta 
Llei, especialment les inspectores i les sancionadores.

CAPítol terCer. Altres Mesures d’orgAnitzACió

ArtiCle 17. el Consell Assessor d’esPeCtACles PúbliCs 
i d’ACtivitAts reCreAtives

1. El Consell assessor d’espectacles públics i d’acti-
vitats recreatives és un òrgan de l’Administració de la 
Generalitat, amb funcions de deliberació, consulta i as-
sessorament i amb finalitats de participació ciutadana 
i dels sectors directament interessats en les matèries 
objecte d’aquesta Llei.

2. Reglamentàriament es definirà la composició, l’orga-
nització, el règim de funcionament i la ubicació orgà-
nica del Consell assessor d’espectacles públics i d’ac-
tivitats recreatives dins l’estructura de la Generalitat.

3. El Consell Assessor ha d’informar, amb caràcter 
preceptiu, els projectes de reglament que promulgarà 
la Generalitat en desenvolupament i aplicació d’aques-
ta Llei, així com els projectes d’ordenança municipal 
sobre matèries regulades per aquesta Llei que acordin 
sotmetre-li els ajuntaments.

4. Els ajuntaments poden constituir consells assessors 
de composició i funcions similars al regulat per aquest 
article, per al seu àmbit territorial respectiu.

ArtiCle 18. entitAts Col·lAborAdores de l’AdMinis
trACió

1. La Generalitat pot acreditar i habilitar entitats col-
laboradores de l’administració per emetre informes tèc-
nics, certificacions i actes de verificació o control, en el 
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marc dels procediments d’atorgament d’autoritzacions 
i llicències, de control, d’inspecció i de sanció regulats 
per aquesta Llei, d’acord amb l’establert per la mateixa 
i pel seu desenvolupament reglamentari.

2. Les acreditacions o habilitacions s’atorgaran des-
prés de comprovar que els sol·licitants compleixen els 
requisits de capacitat tècnica i solvència empresarial 
establerts reglamentàriament, tindran caràcter temporal 
i poden ser revocades en cas d’exercici deficient de les 
seves funcions.

ArtiCle 19. els registres d’estAbliMents oberts Al 
PúbliC i d’orgAnitzAdors

1. Els ajuntaments que exerceixin competències atri-
buïdes per aquesta Llei han de constituir un Registre 
municipal d’establiments oberts al públic i d’organit-
zadors d’espectacles públics i d’activitats recreatives 
on hi constaran les dades que es determinin reglamen-
tàriament sobre els dits establiments oberts al públic i 
organitzadors radicats o que operin en el terme muni-
cipal respectiu.

2. L’Administració de la Generalitat, amb la informa-
ció procedent dels ajuntaments, dels seus diferents De-
partaments i dels sectors interessats, ha de constituir 
i gestionar els seus propis Registres d’establiments 
oberts al públic i d’organitzadors d’espectacles públics 
i d’activitats recreatives, a on hi ha de constar tots els 
establiments oberts al públic i organitzadors radicats o 
que operin en el territori de Catalunya.

3. Reglamentàriament, i amb ple respecte per a la po-
testat municipal de autoorganització, es determinarà el 
funcionament d’aquests Registres, tot garantint en qual-
sevol cas la compartició i transferència de dades entre 
els mateixos i l’accés de les diverses administracions 
competents als registres de les altres. També es regularà 
l’accés públic a les dades d’aquestes Registres, sense 
perjudici del respecte degut a la legislació de protecció 
de dades de caràcter personal.

títol terCer. lA intervenCió AdMinistrAtivA

CAPítol PriMer. CondiCions generAls

ArtiCle 20. horAris

1. Reglamentàriament, per Ordre de la persona titular 
del Departament competent en la matèria, i havent es-
coltat el Consell Assessor d’espectacles públics i d’ac-
tivitats recreatives, es determinarà l’horari general dels 
establiments oberts al públic i dels espectacles públics 
i de les activitats recreatives.

2. Les Ordres previstes a l’apartat anterior han de pre-
veure els criteris, els supòsits i les circumstàncies en 
què els òrgans competents de la Generalitat o munici-
pals poden acordar, sempre de forma motivada, ampli-
acions o reduccions de l’horari general.

ArtiCle 21. vendA d’AbonAMents i entrAdes

Queda prohibida la revenda d’abonaments i entrades a 
establiments oberts al públic i a espectacles públics i a 
activitats recreatives, així com la seva venda per part de 
persones no autoritzades alienes als titulars i als orga-

nitzadors dels mateixos. També queda prohibida la seva 
venda al carrer o en llocs no autoritzats i la percepció 
de preus superiors als anunciats.

ArtiCle 22. PubliCitAt

1. La publicitat dels establiments oberts al públic, dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives s’ha 
d’ajustar als principis de veracitat i suficiència i no con-
tenir informacions que:

a) Indueixin a l’equívoc o puguin distorsionar la capa-
citat electiva de l’espectador

b) Puguin produir problemes de seguretat o convivència 
rellevants com a conseqüència de la falta de correspon-
dència entre l’expectativa generada pels anuncis i la 
realitat de l’oferta.

2. Queda prohibida qualsevol forma de promoció o pu-
blicitat que:

a) Inciti a la violència, al sexisme, el racisme o a la 
xenofòbia, o suposi apologia d’activitats contràries als 
drets fonamentals reconeguts a la Constitució.

b) Inciti de manera directa o indirecta al consum de 
begudes alcohòliques, tabac o qualssevol altres drogues 
o substàncies estupefaents, o publicitat sexista.

ArtiCle 23. PrevenCió de risCos i AssegurAnCes

1. Els titulars d’establiments oberts al públic i els orga-
nitzadors d’espectacles públics o d’activitats recreatives 
han d’elaborar, d’acord amb el que es disposarà regla-
mentàriament, un Pla d’emergència, que haurà de ser 
autoritzat per l’administració competent, amb l’objecte 
de determinar el protocol d’actuació que caldrà seguir 
per resoldre les possibles situacions de risc que es pu-
guin produir amb ocasió del seu funcionament.

2. Els titulars dels establiments oberts al públic i els 
organitzadors dels espectacles públics i de les activitats 
recreatives han de subscriure un contracte d’asseguran-
ça que cobreixi la responsabilitat civil en que puguin 
incórrer, amb l’abast i en els termes que es determinin 
reglamentàriament.

3. L’atorgament de les llicències i autoritzacions pre-
vistes per aquesta Llei es condicionarà al fet que els 
sol·licitants subscriguin els contractes d’assegurança a 
què fa referència aquest article. La vigència d’aques-
tes assegurances s’haurà de mantenir mentre romangui 
actiu l’establiments oberts al públic o es dugui a terme 
l’espectacle públic o l’activitat recreativa. La manca 
d’assegurança comportarà la clausura de l’establiment 
obert al públic o la suspensió immediata de l’espectacle 
públic o activitat recreativa.

ArtiCle 24. PersonAl, instAl·lACions de Control d’AC
Cés i d’AforAMents

1. Per reglament s’han de determinar quins establi-
ments oberts al públic, espectacles públics i activitats 
recreatives han de comptar amb instal·lacions mecàni-
ques i electròniques de control d’accés i de verificació 
i control d’aforaments i s’han de definir els requisits i 
les característiques que han de complir aquestes instal-
lacions.
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2. També s’han d’establir reglamentàriament els re-
quisits professionals i d’idoneïtat que ha de complir el 
personal responsable del control d’accés i d’aforaments 
dels establiments oberts al públic, dels espectacles pú-
blics i de les activitats recreatives.

ArtiCle 25. PersonAl i instAl·lACions de vigilànCiA

1. Reglamentàriament s’ha de determinar quins establi-
ments oberts al públic, espectacles públics i activitats 
recreatives han de disposar de personal i d’instal·lacions 
de vigilància, així com les seves característiques, fun-
cions i obligacions, d’acord amb el principi segons el 
qual els titulars dels establiments oberts al públic i els 
organitzadors dels espectacles públics i de les activi-
tats recreatives han d’adoptar les seves pròpies mesures 
preventives per tal d’assegurar-ne el desenvolupament 
normal.

2. El personal de vigilància ha de reunir les condicions 
de capacitació i exercir les funcions que es determina-
ran reglamentàriament. El compliment d’aquest requisit 
és una de les condicions a les que s’han de sotmetre les 
autoritzacions i llicències.

3. Quan el comportament de les persones espectadores 
i usuàries pugui provocar problemes greus de seguretat 
i d’ordre públic, i el personal de vigilància no pugui do-
nar una resposta adequada, ha de sol·licitar l’auxili dels 
cossos i forces de seguretat perquè adoptin les mesures 
que demani la situació.

CAPítol segon. regulACió i PlAnifiCACió

ArtiCle 26. desenvoluPAMent norMAtiu

1. La Generalitat dictarà les normes reglamentàries 
necessàries per desenvolupar les previsions d’aquesta 
Llei i per establir la seva organització i les atribucions 
internes necessàries per aplicar-la.

2. Mitjançant ordenances o reglaments els ajuntaments 
poden sotmetre els espectacles públics, i les activitats 
recreatives i els establiments oberts al públic a on es 
realitzen a requisits i condicions addicionals als esta-
blerts amb caràcter general. Entre d’altres objectes, les 
ordenances o els reglaments municipals poden disposar:

a) Prohibicions, limitacions o restriccions per evitar la 
concentració excessiva d’establiments oberts al públic 
i activitats recreatives regulats per aquesta Llei o per 
garantir la seva coexistència sense perjudici d’altres 
activitats humanes o socials.

b) Requisits constructius especials per assegurar les 
millors condicions de seguretat, accessibilitat, como-
ditat, salubritat, idoneïtat per a la creativitat artística i 
respecte pel medi ambient.

c) L’exigència de serveis de seguretat, d’emergències, 
sanitaris o d’altres, amb la finalitat d’assegurar la pro-
tecció de la integritat i la salut de les persones que par-
ticipen en les activitats recreatives i espectacles públics 
regulats per aquesta Llei.

d) Els requisits i les condicions especials que exigiran 
per atorgar les llicències.

3. En el moment de la seva aprovació inicial o, si escau, 
d’iniciar el tràmit d’informació pública i audiència, l’ad-
ministració autora del reglament o ordenança previstos 
per aquesta Llei pot acordar la suspensió de la tramitació 
de llicències o autoritzacions regulades per la mateixa. 
Aquesta suspensió es pot mantenir fins a la promulgació 
del reglament o ordenança de què es tracti, sense que, en 
cap cas, pugui excedir del termini d’un any.

ArtiCle 27. PlAnifiCACió

1. Els plans d’ordenació urbanística municipal i la resta 
de planejament urbanístic local, inclosos els plans es-
pecials, així com els altres instruments de planificació 
urbanística, adoptaran previsions i prescripcions amb 
l’objecte d’assolir la localització territorial més idònia 
dels establiments oberts al públic, dels espectacles pú-
blics i de les activitats regulats per aquesta Llei.

2. Són finalitats o determinacions específiques de la pla-
nificació urbanística, en relació amb la localització dels 
establiments oberts al públic en el territori, les següents:

a) Impulsar una oferta d’oci de qualitat, sense exclou-
re la seva pràctica a la ciutat consolidada, facilitar la 
difusió de l’espectacle com a manifestació cultural i 
promoure l’equilibri entre sales de petit, mitjà i gran 
aforament.

b) Avaluar la distribució i la localització territorial de 
l’oci tenint en compte la seva adequació al territori i 
al medi, els costos econòmics, la seguretat, la salut, 
els riscos per a les persones i els béns i la convivència 
ciutadana.

c) Adoptar mesures per, si s’escau, prohibir, limitar o 
promoure determinats tipus d’establiments oberts al 
públic o d’espectacles públics o d’activitats recreatives 
a zones o àmbits territorials determinats

d) Establir directrius, criteris o prescripcions de localit-
zació territorial per a determinats tipus d’establiments 
oberts al públic.

e) Adoptar mesures per assolir la mobilitat sostenible i 
segura en l’accés als establiments oberts al públic, als 
espectacles públics i a les activitats recreatives regulats 
per aquesta Llei.

f) Fixar requisits constructius, de dimensionat, d’equi-
pament tècnic i d’altres, amb la finalitat de garantir 
condicions mínimes de seguretat i d’adequació al medi 
dels establiments oberts al públic, dels espectacles pú-
blics i de les activitats regulats per aquesta Llei.

g) Delimitar les àrees que requereixin actuacions es-
pecials.

ArtiCle 28. quAlifiCACions i d’Altres Mesures de 
 foMent

1. Reglamentàriament es poden establir mesures per 
aplicar qualificacions als establiments oberts al públic, 
als espectacles públics i a les activitats recreatives. 
Aquestes qualificacions tindran contingut merament 
informatiu, amb finalitats de promoure la qualitat en el 
sector. En qualsevol cas, s’hauran de respectar les re-
comanacions derivades de les qualificacions establertes 
per les autoritats i serveis de cultura.
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2. La Generalitat i els ajuntaments poden adoptar d’al-
tres mesures de foment per promoure una oferta d’oci 
de qualitat i coherent amb els objectius i principis es-
tablerts per aquesta Llei, sense perjudici del previst per 
les normes reguladores de la competència.

CAPítol terCer. règiM generAl de les lliCènCies i 
 AutoritzACions

ArtiCle 29. ACtivitAts sotMeses A lliCènCiA o A Auto
ritzACió

1. L’obertura d’establiments oberts al públic per a la 
celebració d’espectacles públics i activitats recreati-
ves i l’organització d’aquests espectacles i activitats, 
requereix l’obtenció prèvia de les llicències o de les 
autoritzacions establertes per aquesta Llei.

2. Les llicències i les autoritzacions només són efectives 
en les condicions i per a les activitats determinades per 
elles mateixes. Els espectacles públics i les activitats 
recreatives que tinguin lloc de manera habitual en es-
tabliments oberts al públic degudament autoritzats, no 
necessiten cap altra llicència o autorització per a la seva 
celebració si l’espectacle o activitat a realitzar figura 
expressament a la llicència o autorització

3. Tot establiment públic ha de tenir una única llicència 
o autorització de les regulades per aquesta Llei, que 
pot donar cobertura per a diversos espectacles públics 
o activitats recreatives, en els termes que es fixaran re-
glamentàriament.

4. També està sotmesa a llicència o autorització qualse-
vol modificació de l’establiment obert al públic, ja sigui 
per motius de transformació, adaptació, reforma, canvi 
d’emplaçament, ampliació o reducció.

5.En aquells casos en que la legislació de control pre-
ventiu ambiental no requereixi autorització o llicència, 
els reglaments de la Generalitat o les ordenances muni-
cipals poden substituir el procediment de sotme timent 
a autorització o llicència de la competència respectiva 
regulat per aquesta Llei pel tràmit administratiu de la 
comunicació prèvia. En qualsevol cas, els establiments 
oberts al públic, els espectacles públics i les activitats 
recreatives sotmesos a comunicació prèvia han de com-
plir les mateixes condicions generals establertes per a 
les llicències o les autoritzacions.

6. Les ordenances o els reglaments municipals poden 
eximir de la necessitat de llicència municipal:

a) Els establiments oberts al públic que són titularitat 
del mateix ajuntament.

b) Els espectacles públics i les activitats recreatives de 
caràcter extraordinari, organitzats pels municipis amb 
ocasió de festes i revetlles populars amb independència 
de la titularitat del local o de l’espai on es celebren.

c) Els espectacles públics o les activitats recreatives 
d’interès artístic o cultural i d’aforament reduït, que se 
celebrin ocasionalment en espais oberts al públic o en 
qualsevol tipus d’establiments de concurrència pública.

ArtiCle 30. Contingut i CondiCions tèCniques

1. Les llicències i les autoritzacions han de fer constar 
amb exactitud el nom, la raó social, el titular o titulars, 
el seu domicili, la data d’atorgament, el tipus d’establi-
ments oberts al públic, d’activitats recreatives o d’espec-
tacles públics autoritzats, l’aforament màxim permès, les 
demés dades que es determinin reglamen tàriament i, 
si s’escau, les condicions singulars a què resten sot-
meses.

2. Només es poden autoritzar els establiments oberts al 
públic, els espectacles públics i les activitats recreati-
ves que reuneixin les condicions de seguretat, qualitat, 
comoditat, salubritat i higiene que, per tal de garan-
tir els drets del públic assistent i de tercers afectats, la 
convivència veïnal i la integritat dels espais públics, es 
determinin reglamentàriament, d’acord amb aquesta llei 
i la resta de legislació aplicable.

3. Si concorren motius d’interès públic acreditats a 
l’expedient, es poden atorgar llicències o autoritzacions 
d’establiments oberts al públic regulats per aquesta Llei 
en immobles catalogats o declarats d’interès cultural, en 
els que tradicionalment s’hi ha desenvolupat espectacles 
públics o activitats recreatives, malgrat que les seves 
característiques arquitectòniques no permetin complir 
plenament les condicions tècniques establertes amb 
caràcter general. En aquests casos caldrà complir els 
següents requisits específics:

a) Cal informe favorable de l’òrgan de la Generalitat 
competent en matèria de patrimoni cultural.

b) En tot cas s’haurà d’acreditar que resten garantides 
la seguretat, la salubritat i la higiene de l’edifici, la qua-
litat de les activitats, la comoditat i la protecció de les 
persones i la insonorització o d’altres mesures per evitar 
molèsties a terceres persones.

ArtiCle 31. Controls i revisions

1. L’obertura al públic dels establiments oberts al pú-
blic regulats per aquesta Llei requereix la conformitat 
d’una acta de control inicial que acrediti que les instal-
lacions compleixen efectivament els requisits establerts 
per aquesta Llei i per la resta de legislació aplicable. 
Reglamentàriament es determinarà el contingut i el 
procediment d’aquesta acta, garantint en tot cas que 
s’hi integraran els controls inicials requerits per la le-
gislació sobre control preventiu ambiental, sobre pre-
venció d’incendis i demés normativa aplicable. L’Acta 
de control inicial s’ha d’incorporar a la documentació 
de la llicència o autorització.

2. Es poden atorgar llicències o autoritzacions provi-
sionals d’establiments oberts al públic, d’espectacles 
públics i d’activitats recreatives en aquells casos que 
l’acta de control inicial, malgrat ser desfavorable, in-
diqui expressament que les deficiències detectades no 
suposen risc per a la seguretat de les persones i béns, 
i així s’acredita a l’expedient. Les llicències o autorit-
zacions provisionals tenen una vigència màxima d’un 
any. Els reglaments de la Generalitat i les ordenances 
municipals poden sotmetre l’atorgament d’autoritzaci-
ons o llicències provisionals a fiança.

3. Els establiments oberts al públic regulats per aquesta 
Llei han de ser objecte de controls de funcionament i de 
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revisions, amb la periodicitat, el procediment i el con-
tingut que es determinaran reglamentàriament, d’acord 
amb els criteris i finalitats establerts per l’article ante-
rior i en coherència amb el previst per la legislació de 
control preventiu ambiental.Si així ho proposen les ac-
tes de verificació o control de funcionament i de revisió, 
que s’han d’incorporar a la documentació de la llicència 
o autorització, l’òrgan competent per atorgar aquestes 
pot modificar les seves condicions específiques o afe-
gir-ne de noves, sense generar dret a indemnització per 
al seu titular si les noves condicions tenen per objecte el 
compliment del previst per l’article 35.2 d’aquesta Llei.

ArtiCle 32. eMissió d’inforMes tèCniCs i de CertifiCA
Cions

1. Els reglaments i ordenances que regulen la trami-
tació de les llicències i autoritzacions poden requerir 
l’emissió d’informes, certificacions i verificacions, amb 
la finalitat d’acreditar la veracitat i la idoneïtat tècnica 
de les sol·licituds, dels projectes i de les construccions 
i equipaments.

2. Els informes, certificacions i verificacions a que es 
refereix l’apartat anterior, així com les Actes de verifi-
cació o control i de revisió previstes per l’article ante-
rior, poden ser confeccionats pels mateixos serveis ad-
ministratius o, si així s’ha establert per l’administració 
actuant, per entitats col·laboradores de l’administració 
que hagin estat degudament acreditades, d’acord amb 
l’article 18 d’aquesta Llei. Els informes, certificacions 
i verificacions requerits per la normativa de prevenció 
d’incendis han de ser emesos pels serveis competents 
en la matèria o per entitats col·laboradores de l’admi-
nistració acreditats pels mateixos. El cost dels informes, 
certificacions, verificacions i actes de control i de revi-
sió serà a càrrec del sol·licitant o inspeccionat.

ArtiCle 33. terMini Per resoldre i efeCtes de lA inAC
tivitAt AdMinistrAtivA

1. Sens perjudici dels terminis específics fixats per 
aquesta Llei per a determinats tràmits i procediments, la 
resta de terminis seran determinats reglamentàriament 
i es faran coincidir, sempre que sigui possible, amb els 
contemplats per les altres normes que incideixin en els 
mateixos establiments, espectacles i activitats.

2. La manca de resolució expressa dins dels terminis 
establerts té efectes denegatoris de la sol·licitud pre-
sentada, sense perjudici de l’aplicació preferent de les 
altres conseqüències previstes per a determinats casos 
per aquesta mateixa Llei.

ArtiCle 34. inforMACió

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a obtenir de les 
administracions competents informació general sobre 
viabilitat i requisits de les llicències i autoritzacions 
regulades per aquesta Llei, així com de les atorgades 
o en tramitació en un municipi determinat. Mitjançant 
disposició reglamentària es determinarà quines seran 
les dades objecte d’informació amb ple respecte a la 
normativa de protecció de dades.

2. A l’exterior dels establiments oberts al públic ob-
jecte d’aquesta Llei, i en un lloc visible i llegible, s’ha 
d’exhibir una placa normalitzada amb les dades que es 
determinin reglamentàriament.

ArtiCle 35. vigènCiA

1. Les autoritzacions i les llicències dels establiments 
oberts al públic regulats per aquesta Llei tenen vigència 
indefinida, tret que reglamentàriament o elles matei-
xes estableixin expressament el contrari i sens perjudici 
dels efectes dels controls i de les revisions periòdiques 
a què siguin sotmeses. Quan la llicència o autorització 
té per objecte un espectacle o activitat recreativa, la 
seva vigència és la de l’activitat o espectacle autoritzats.

2. Els titulars de les autoritzacions o llicències estan 
obligats a garantir que el seu establiment mantindrà 
sempre les condicions sense les quals no haurien estat 
concedides i a adaptar les instal·lacions, les activitats i 
els espectacles a les noves condicions que s’estableixin 
per disposicions normatives posteriors a l’atorgament 
de les mateixes.

3. Els titulars de l’autorització o llicència estan obli-
gats a informar a l’òrgan competent de qualsevol canvi 
relatiu a les condicions autoritzades o a les caracterís-
tiques o al funcionament de l’establiment, a demanar 
la seva revisió quan correspongui en atenció als termi-
nis establerts i a sol·licitar l’ampliació o la modificació 
de la llicència o autorització si els canvis previstos ho 
justifiquen.

ArtiCle 36. trAnsMissió

1. Les llicències i autoritzacions regulades per aquesta 
Llei són transmissibles, llevat que el nombre de les que 
es puguin atorgar sigui limitat o quan s’hagin conce-
dit tenint en compte les característiques particulars del 
subjecte autoritzat. No es poden transmetre les llicèn-
cies i autoritzacions que són objecte d’un procediment 
d’inspecció, d’un expedient sancionador o de qualsevol 
altre procediment d’exigència de responsabilitats ad-
ministratives o de revocació, mentre no hagin finalitzat 
sense exigir responsabilitats o no s’hagi complert la 
sanció imposada.

2. Els canvis de titularitat de l’establiment obert al pú-
blic no necessiten nova autorització o llicència, però 
sí la comunicació per escrit a l’òrgan competent per 
atorgar-la, acreditant la subrogació del nou titular en 
els drets i obligacions derivats de l’autorització o lli-
cència i, si escau, el compliment dels demés requisits 
exigits per a la transmissió d’aquestes llicències per 
les ordenances municipals. Aquesta comunicació l’han 
d’efectuar conjuntament el transmetent o titular de l’es-
tabliment i l’adquirent en el termini d’un mes des de la 
formalització del canvi de titularitat. Transcorregut el 
termini de dos mesos des de la comunicació sense que 
s’hagi notificat la no procedència de la transmissió, es 
considerarà aquesta plenament eficaç.

3. Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats 
i les obligacions de l’antic titular derivades de l’auto-
rització o llicència són assumides pel nou. En defec-
te de comunicació, els subjectes que intervenen en la 
transmissió són responsables solidaris de la responsa-
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bilitat que pugui derivar-se de l’establiment o activitat 
autoritzada.

ArtiCle 37. extinCió de les lliCènCies i AutoritzACions

1. Les llicències i les autoritzacions regulades per 
aquesta Llei s’extingeixen pels motius següents:

a) Celebració de l’espectacle públic o activitat recre-
ativa o compliment del termini a què estan sotmeses, 
si s’escau.

b) Renúncia del seu titular.

c) Revocació.

d) Caducitat.

2. Procedeix la revocació de les llicències i de les auto-
ritzacions en els casos següents:

a) Quan el seu beneficiari incompleix els requisits o les 
condicions en virtut de les quals es varen atorgar.

b) Canvi o desaparició de les circumstàncies que en 
varen determinar l’atorgament, o per sobrevenir-ne d’al-
tres noves que, en cas d’haver existit llavors, haurien 
comportat la seva denegació.

c) Manca d’adaptació de l’establiment obert al públic a 
les noves normes que l’afectin, dins del termini atorgat 
amb aquesta finalitat.

d) Quan sigui imposada com a sanció, d’acord amb el 
previst per l’article 50.d)... d’aquesta Llei.

3. L’administració pot declarar la caducitat de les lli-
cències i de les autoritzacions regulades per aquesta 
Llei si al cap d’un any d’haver-les atorgat l’establiment, 
sense causa justificada, no ha iniciat efectivament les 
seves activitats o si en qualsevol moment de la seva 
vigència, atura la seva activitat per més de dos anys 
ininterromputs.

4. La revocació i la declaració de caducitat s’han de 
tramitar d’ofici, donant audiència als interessats i si 
procedeixen, s’han d’acordar dins del termini de sis 
mesos d’haver-li notificat l’inici de l’expedient. La re-
vocació i la declaració de caducitat no generen dret a 
indemnització.

ArtiCle 38. ConCurrènCiA d’AutoritzACions i lliCènCies

1. L’atorgament de les autoritzacions i llicències regu-
lades per aquesta Llei és sempre sense perjudici de què 
l’establiment obert al públic o l’activitat recreativa hagi 
d’obtenir, a més a més, la resta d’autoritzacions o llicèn-
cies que, en funció de les seves característiques, siguin 
exigibles per la legislació vigent, i en qualsevol cas les 
llicències urbanístiques, quan procedeixin.

2. S’han de sol·licitar simultàniament i, en la mida que 
sigui possible, tramitar conjuntament les autoritzacions 
o llicències o els demés tràmits de control preventiu que 
concorrin en un mateix establiment o activitat, en els 
termes que s’establiran reglamentàriament. Aquests pro-
cediments de regulació conjunta o simultània han de:

a) Simplificar i integrar al màxim els diversos tràmits i 
actuacions. Amb aquesta finalitat, els procediments que 
regulen la tramitació simultània de les diverses autorit-
zacions o llicències poden aplicar a totes elles els ter-

minis establerts per a la de tramitació més perllongada 
i disposar que les eventuals suspensions de tramitació 
d’una de les llicències o autoritzacions afectaran també 
la tramitació de la resta.

b) Garantir la salvaguarda de la capacitat decisòria de 
cada administració i de cada òrgan en l’adopció de les 
resolucions de la seva competència.

c) Integrar en el procediment d’atorgament de les lli-
cències o autoritzacions d’establiments regulades en 
aquesta Llei, la intervenció administrativa de control 
preventiu corresponent a la llicència ambiental, de for-
ma que aquesta llicència sigui substituïda per l’informe 
integrat de les matèries ambientals per part de l’òrgan 
ambiental competent, i en el seu cas, per la declaració 
d’impacte ambiental que, si aquest informe o declaració 
es desfavorable o si determinen limitacions pel que fa a 
emissions, prescripcions tècniques i controls periòdics, 
seran vinculants per a l’atorgament de la llicència o 
autorització regulades per aquesta llei.

CAPítol quArt. règiM esPeCífiC de les diverses Auto
ritzACions i lliCènCies

ArtiCle 39. estAbliMents oberts Al PúbliC de règiM 
esPeCiAl

1. Els establiments oberts al públic de règim especial 
són aquells establiments públics d’activitats recreatives 
que, degut al seu horari especial o d’altres condicions 
singulars, que es determinaran reglamentàriament, po-
den afectar més intensament la convivència ciutadana, 
la seguretat o la salut. L’obertura dels establiments de 
règim especial resta sotmesa a:

a) Llicència municipal, prèvia l’informe vinculant de la 
Generalitat, en els municipis de població superior als 
50.000 habitants.

b) Autorització de la Generalitat prèvia conformitat de 
l’Ajuntament afectat, per a la resta de municipis. La Ge-
neralitat pot delegar aquesta competència als municipis 
interessats, d’acord amb el previst per l’article 12.1

2. Reglamentàriament i/o mitjançant els instruments de 
planificació de la Generalitat s’ha de limitar el nombre 
dels establiments oberts al públic de règim especial que 
es poden autoritzar i determinar les condicions i els 
requisits de caràcter especial que s’hauran de complir.

ArtiCle 40. lliCènCiA MuniCiPAl d’estAbliMents oberts 
Al PúbliC de CAràCter PerMAnent no desMuntAble

1. Per obrir establiments oberts al públic de caràcter per-
manent no desmuntable per realitzar-hi espectacles pú-
blics o activitats recreatives, cal haver sol·licitat i obtingut 
prèviament la corresponent llicència municipal.

2. L’atorgament i qualsevol modificació, suspensió, revo-
cació, canvi de titularitat o canvi de domicili a efectes de 
notificacions de les llicències municipals d’establiments 
oberts al públic de caràcter permanent no desmuntable, 
ha de ser comunicada per part de l’Ajuntament als Ser-
veis territorials del Departament competent en matèria 
d’espectacles públics i activitats recreatives.
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ArtiCle 41. AutoritzACió MuniCiPAl de CirC, CirC de 
velA, i estruCtures desMuntAbles i d’Altres esPeCtA
Cles i ACtivitAts en estAbliMents PúbliCs no PerMAnents

1. La celebració d’espectacles de circ, o d’altres espec-
tacles o activitats recreatives en establiments oberts al 
públic de caràcter no permanent desmuntables reque-
reix, a més a més de la conformitat del titular del sòl 
afectat, la prèvia obtenció de la corresponent autorit-
zació municipal.

2. Reglamentàriament s’establiran les condicions tècni-
ques que han de complir les estructures no permanents 
desmuntables. En absència de normativa específica, 
se’ls aplicarà analògicament la que regula les instal-
lacions permanents no desmuntables.

3. És d’aplicació a les autoritzacions regulades per 
aquest article el règim jurídic establert per a les llicèn-
cies d’establiments públics permanents no desmunta-
bles, en tot allò que procedeixi, llevat del seu caràcter 
indefinit.

ArtiCle 42. AutoritzACions d’esPeCtACles PúbliCs i AC
tivitAts reCreAtives extrAordinàries

1. Tenen la consideració d’espectacles públics i acti-
vitats recreatives de caràcter extraordinari els que es 
celebren esporàdicament en establiments oberts al pú-
blic que disposin de llicència o autorització per a una 
activitat diferent de la que es pretén realitzar, o en un 
espai obert al públic i a altres locals que sense tenir 
la consideració de locals de concurrència pública amb 
llicència o autorització, compleixin les condicions exi-
gibles per la realització de l’espectacle o l’activitat.

2. Els espectacles públics i les activitats recreatives de 
caràcter extraordinari estaran sotmesos a autorització 
de la Generalitat, llevat que se celebrin en municipis 
de més 50.000 habitants, o es celebrin amb motiu de 
festes i revetlles populars que en aquests casos estaran 
sotmesos a autorització de l’Ajuntament.

3. Els espectacles públics i les activitats recreatives en 
un espai obert, de caràcter públic o privat, requereixen, 
a més a més de la conformitat del titular de l’espai, l’ob-
tenció prèvia de la corresponent l’autorització munici-
pal, o de l’autorització de l’òrgan competent en matèria 
de trànsit de la Generalitat en cas de proves esportives 
que discorrin per més d’un terme municipal.

4.Els reglaments de la Generalitat i les ordenances 
municipals han de regular el procediment, els requisits 
i condicions generals que s’aplicaran per atorgar les 
respectives autoritzacions d’espectacles públics i d’ac-
tivitats recreatives de caràcter extraordinari.

ArtiCle 43. l’ús dels esPAis oberts

Les autoritzacions regulades pels dos articles anteriors 
són independents del títol habilitant per a la utilització 
dels espais oberts afectats, que ha de ser atorgat pel res-
pectiu titular. Si es tracta de béns de titularitat pública, 
s’aplicarà el següent:

a) El procediment per obtenir la seva utilització s’ha de 
tramitar simultàniament a l’autorització d’espectacles 
o d’activitats recreatives, en els termes que s’establiran 
reglamentàriament.

b) El titular de les autoritzacions està obligat a retor-
nar a l’estat originari els espais ocupats i, si així ho 
estableix expressament l’autorització, a millorar les 
condicions existents anteriorment al muntatge. En cas 
d’espais naturals, ha de respectar específicament el pre-
vist pel règim d’usos permesos per a cada figura de 
protecció i de restauració dels mateixos.

c) Les autoritzacions d’activitats recreatives o d’espec-
tacles públics en espais oberts es poden condicionar al 
dipòsit d’una fiança suficient per respondre dels perjudi-
cis que l’activitat autoritzada pugui ocasionar en l’espai 
afectat i en el seu entorn, sens perjudici del pagament 
de les taxes corresponents.

d) Per tal de garantir el compliment de la responsabi-
litat establerta en l’apartat anterior, en tot allò que no 
cobreixi la fiança dipositada, el titular de l’autorització 
o llicència estarà obligat al reintegrament del cost total 
dels perjudicis ocasionats.

títol quArt. règiM d’insPeCCions i sAnCions

CAPítol PriMer. lA insPeCCió

ArtiCle 44. ACtuACions insPeCtores

1. Els titulars i els organitzadors dels establiments 
oberts al públic, d’espectacles públics i d’activitats re-
creatives regulats per aquesta Llei han de permetre i 
facilitar les inspeccions que l’autoritat competent acor-
di. El personal d’inspecció pot accedir a qualsevol lloc, 
instal·lació o dependència, de titularitat pública o priva-
da, amb el límit constitucional de l’entrada domiciliària.

2. Les inspeccions poden ser fetes per part dels cossos 
i forces de seguretat o per altres serveis d’inspecció. El 
personal d’inspecció té, en l’exercici de les seves fun-
cions, el caràcter d’agents de l’autoritat, en els termes 
i amb les conseqüències establertes per la legislació 
general de procediment administratiu. També poden 
col·laborar en la inspecció persones o empreses que 
tinguin l’especialització tècnica requerida i l’habilita-
ció suficient.

3. La infracció de la normativa vigent donarà lloc, per 
part dels agents actuants a l’aixecament d’una acta, en 
la qual els interessats podran fer constar la seva discon-
formitat i les seves observacions. L’acta s’ha de notifi-
car als interessats i a l’òrgan administratiu competent.

4. Si el resultat de la inspecció verifica determinades 
irregularitats, l’òrgan competent, després de valorar la 
seva incidència per a la seguretat de les persones o béns 
o per la convivència ciutadana, pot optar entre:

a) Requerir les modificacions o millores necessàries 
per reparar-les, tot fixant un termini per efectuar-les, 
i obrir expedient sancionador si no són fetes dins del 
termini donat.

b) Acordar directament la iniciació del corresponent 
expedient sancionador, amb o sense adopció de les 
mesures provisionals previstes per aquesta Llei, sens 
perjudici de les mesures que estableix l’article 62.
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ArtiCle 45. Criteris i CoordinACió de les insPeCCions

La Generalitat, a proposta de la Comissió d’espectacles 
i d’activitats recreatives, ha d’aprovar els objectius i les 
prioritats de les actuacions inspectores en matèria d’es-
tabliments públics i d’espectacles públics i d’activitats 
recreatives que desenvoluparan a tot el territori els seus 
serveis d’inspecció i els municipals, i ha de promoure 
l’existència de plans i programes d’inspecció compartits 
amb els ajuntaments, amb la finalitat de coordinar les 
actuacions respectives i d’aplicar criteris i metodologi-
es d’inspecció similars. L’elaboració d’aquesta progra-
mació ha d’atendre al desenvolupament i evolució del 
sector de l’oci, a la dimensió social, importància, tipus 
o situació de les activitats i a l’efecte dissuasiu que es 
pretengui obtenir amb l’actuació inspectora.

CAPítol segon. règiM sAnCionAdor

ArtiCle 46. infrACCions i sAnCions

1. Les infraccions en matèria d’espectacles públics, 
d’activitats recreatives i d’establiments oberts al públic 
es classifiquen en faltes de caràcter molt greus, greus o 
lleus, d’acord amb la tipificació establerta pels articles 
següents. Aquestes infraccions poden ser objecte de les 
sancions previstes en aquesta llei.

2. En tot allò no previst expressament per aquest capítol 
s’han d’aplicar les normes de procediment sancionador 
d’aplicació a l’Administració de la Generalitat.

ArtiCle 47. fAltes Molt greus

Són faltes molt greus:

a) L’obertura d’un establiment obert al públic i la rea-
lització d’espectacles públics o d’activitats recreatives, 
o la seva modificació, sense tenir les llicències o les 
autoritzacions pertinents, o l’incompliment d’aquestes 
o de les seves condicions, sempre que concorri risc greu 
per a les persones i béns.

b) La tolerància d’activitats il·lícites o il·legals per part 
de les persones organitzadores d’un espectacle públic o 
activitat recreativa o els titulars d’un establiment obert 
al públic, especialment pel que fa al consum de dro-
gues tòxiques i el tràfic d’estupefaents, o la manca de 
diligència a l’hora d’impedir-ho, sens perjudici de les 
responsabilitats que es derivin d’aquestes activitats.

c) L’excés d’aforament permès, si això comporta un risc 
per a la seguretat de les persones.

d) La manca d’atenció a persones que necessiten assis-
tència mèdica immediata, en relació amb les exigències 
reglamentàries d’equipament sanitari, d’acord amb el 
tipus d’espectacle o activitat recreativa.

e) L’incompliment greu reiterat, com a mínim 3 ve-
gades en un període de 6 mesos, dels horaris d’inici o 
acabament d’un espectacle públic o activitat recreativa, 
i també l’incompliment reiterat del règim d’horaris dels 
establiments oberts al públic.

f) La negativa a permetre l’accés als agents de l’auto-
ritat durant l’exercici de les seves funcions i al perso-
nal de les entitats col·laboradores de l’Administració, 

respecte de l’exercici de les seves funcions de verifi-
cació i control d’aforaments, així com impedir aquest 
exercici.

g) L’admissió generalitzada i reiterada de menors en els 
establiments oberts al públic, espectacles públics i acti-
vitats recreatives on aquests tinguin prohibida l’entrada.

h) El trencament de precintes o de prohibicions fixades 
per una mesura provisional, mentre duri la seva vigèn-
cia, o per les resolucions sancionadores.

ArtiCle 48. fAltes greus

Són faltes greus:

a) L’obertura d’un establiment obert al públic i la rea-
lització d’espectacles públics o d’activitats recreatives, 
o la seva modificació, sense tenir les llicències o les 
autoritzacions pertinents, o l’incompliment d’aquestes 
o de les seves condicions, sempre que no concorri risc 
greu per a les persones i béns

b) L’incompliment dels requeriments i de les resoluci-
ons de les autoritats competents en matèria d’establi-
ments oberts al públic d’espectacles públics o d’activi-
tats recreatives.

c) La realització d’un espectacle públic o activitat re-
creativa diferent a l’autoritzat a la llicència o la seva 
suspensió sense causa justificada.

d) La presentació de documents o dades no conformes 
a la realitat en les tramitacions relatives a les activitats 
recreatives i als espectacles públics.

e) La no realització de les revisions i controls exigits 
per aquesta llei i la manca de col·laboració en l’exercici 
de les funcions d’inspecció.

f) L’excés d’aforament permès, sempre que no signifi-
qui un risc per a la seguretat de les persones.

g) El mal estat de conservació dels locals, les instal-
lacions o els serveis, que produeixin incomoditat greu 
als usuaris o al personal al servei de l’establiment obert 
al públic, de l’espectacle públic o de l’activitat recrea-
tiva, o minva de la higiene necessària.

h) La modificació sense causa justificada de programes 
als quals s’ha donat publicitat o la publicitat enganyosa 
que sigui susceptible de generar situacions d’alteracions 
de l’ordre amb risc per a les persones i béns.

i) L’exercici del dret d’admissió de manera arbitrària, 
discriminatòria o abusiva.

j) El fet de permetre l’accés a persones que exhibeixin 
robes, símbols, o objectes que incitin a la violència, al 
racisme o a la xenofòbia.

k) L’incompliment dels horaris d’inici o acabament 
d’un espectacle públic o activitat recreativa, i també 
l’incompliment d’horaris d’obertura i de tancament dels 
establiments oberts al públic.

l) L’incompliment de les normes específiques sobre 
serveis de vigilància.

m) L’incompliment de la normativa sobre el personal 
i els sistemes de control d’accés i de control d’afora-
ments.
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n) L’admissió de menors en els establiments oberts al 
públic, en els espectacles públics o en les activitats re-
creatives on aquests tinguin prohibida l’entrada.

o) L’incompliment de la normativa sobre els contractes 
d’assegurances de responsabilitat civil o d’altres exigi-
bles, en el cas de no ser constitutiu d’infracció penal.

p) Comportaments dels espectadors o usuaris que pu-
guin crear situacions de perill o alteracions de l’ordre, 
ja sigui envers els altres espectadors o usuaris, envers 
el personal al servei de l’establiment obert al públic o 
de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa, envers 
el titular o l’organitzador, o envers les forces i cossos 
de seguretat o els bombers, sense perjudici de la seva 
responsabilitat penal.

q) El fet d’assistir a espectacles públics o a activitats 
recreatives amb objectes perillosos que es puguin fer 
servir com a armes.

ArtiCle 49. fAltes lleus

1. Són faltes lleus:

a) La manca dels rètols que exigeixi la normativa vi-
gent.

b) La manca de fulls de reclamació o de denúncia a 
disposició de les persones consumidores o usuàries o 
la negativa a lliurar-los-els

c) L’incompliment de la normativa reglamentària sobre 
venda d’entrades o abonaments, o la revenda.

d) L’exercici del dret d’admissió sense haver estat co-
municat a l’autoritat competent.

2. També constitueix falta lleu qualsevol acció o omis-
sió que, d’acord amb el que es preveu als articles 5 i 
següents d’aquesta llei, suposi l’incompliment de les 
obligacions o l’impediment de l’exercici efectiu dels 
drets del públic assistent, dels organitzadors i titulars 
dels establiments oberts al públic o de veïns i tercers 
afectats per l’activitat, sempre que no estiguin tipifica-
des com a faltes o delictes o infraccions administratives 
greus o molt greus per aquesta o una altra norma legal, 
o bé que l’omissió o acció no pugui ser qualificada com 
a greu atès el grau d’afectació per a la seguretat de les 
persones o els béns, la qualitat dels espectacles o acti-
vitats recreatives o la convivència ciutadana.

3. Així mateix, constitueixen faltes lleus qualsevol in-
compliment de les condicions i requisits establerts per 
aquesta Llei, sempre que no estigui tipificat com a falta 
greu o molt greu.

ArtiCle 50. sAnCions Per lA CoMissió de fAltes Molt 
greus

Les faltes molt greus poden ser sancionades, acumula-
tivament o alternativament, amb:

a) Multa de 15.001 fins a 150.000 euros i, en cas de 
reincidència o reiteració en la comissió de faltes molt 
greus, fins a 300.000 euros.

b) Prohibició d’utilitzar el local o l’establiment afec-
tat, mitjançant el seu tancament i precinte, per a cap 
activitat relacionada amb els espectacles o activitats 
recreatives, per un període d’entre sis i divuit mesos.

c) Suspensió de l’autorització o llicència per un període 
d’entre sis i dotze mesos.

d) Revocació de l’autorització o llicència.

e) Inhabilitació per ser titular o organitzador d’espec-
tacles públics o activitats recreatives per un període 
d’entre sis i dotze mesos.

f) Comís durant un període d’entre sis i dotze mesos 
o destrucció, en el seu cas, dels béns relacionats amb 
l’activitat. En cas d’espectacles públics o d’activitats 
recreatives fets sense llicència o autorització, en els que 
no sigui possible l’aplicació de les sancions previstes 
pels apartats b), c), d) i h) d’aquest article, el comís pot 
tenir caràcter indefinit, especialment si no s’identifiquen 
els seus organitzadors o aquests no es fan càrrec de la 
sanció pecuniària que procedeixi.

g) Publicitat de la conducta constitutiva d’infracció, en 
els termes regulats per l’article 53.

h) Reducció de l’horari de tancament per un període 
d’entre sis i dotze mesos.

ArtiCle 51. sAnCions Per lA CoMissió de fAltes greus

Les faltes greus poden ser sancionades acumulativa-
ment o alternativament amb:

a) Multa de 1.501 fins a 15.000 euros i, en cas de rein-
cidència o reiteració en la comissió d’infraccions greus, 
fins a 30.000 euros.

b) Prohibició d’utilitzar l’establiment afectat, mitjan-
çant el seu tancament i precinte, per a cap activitat re-
lacionada amb els espectacles públics o les activitats 
recreatives per un període màxim de sis mesos.

c) Suspensió de l’autorització o llicència per un període 
màxim de 6 mesos.

d) Inhabilitació per ser titular o organitzador d’espec-
tacles públics o d’activitats recreatives per un període 
màxim de sis mesos.

e) Comís durant un període màxim de 6 mesos. El co-
mís pot tenir caràcter indefinit si es donen les mateixes 
circumstàncies previstes per l’apartat f) de l’article an-
terior.

f) Publicitat de la conducta constitutiva d’infracció, en 
els termes regulats per l’article 53

g) Reducció de l’horari de tancament per un període 
màxim de 6 mesos.

h) Suspensió de fins a 6 mesos o revocació de l’habili-
tació del personal de control d’accés.

i) Suspensió de fins a 6 mesos o revocació de l’habili-
tació dels centres de formació del personal de control 
d’accés.

j) Multa de 151 a 1000 euros si l’infractor és un es-
pectador o usuari de l’espectacle públic o de l’activitat 
recreativa i, en cas de reincidència en la comissió d’in-
fraccions greus, fins a 2.000 euros.
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ArtiCle 52. sAnCions Per lA CoMissió de fAltes lleus

1. Les faltes lleus poden ser sancionades amb multa de 
300 fins a 1.500 euros i, en cas de reincidència o reite-
ració en la comissió de faltes lleus, fins a 3.000 euros.

2. Si l’infractor és un espectador o usuari de l’especta-
cle públic o de l’activitat recreativa, pot ser sancionat 
amb multa de 50 fins a 150 euros i, en cas de reinci-
dència en la comissió de faltes lleus, fins a 300 euros.

ArtiCle 53. lA PubliCitAt de lA ConduCtA infrACtorA

1. L’òrgan sancionador pot acordar, per raons d’exem-
plaritat, i especialment en els casos de reiteració i rein-
cidència en la comissió de faltes greus o molt greus, la 
publicitat de la conducta infractora, quan les sentències 
siguin fermes.

2. Aquesta publicitat s’ha de realitzar mitjançant la pu-
blicació al DOGC o al BOP i als mitjans de comunica-
ció que es considerin adequats d’un text que indicarà la 
classe d’infracció comesa, la sanció acordada i el nom 
de la persona o persones responsables.

3. Les despeses d’aquesta publicació seran a càrrec de 
l’autor o autors de la infracció corresponent.

ArtiCle 54. Mesures sense CAràCter sAnCionAdor

1.No tenen caràcter de sanció el tancament d’un establi-
ment obert al públic o la prohibició o suspensió d’una 
activitat recreativa o d’un espectacle públic que no 
compten amb la corresponent llicència o autorització, 
fins que la legalitat no sigui restablerta. Aquestes mesu-
res poden ser adoptades per l’administració competent 
en matèria d’inspeccions i sancions, després d’haver 
donat audiència a l’interessat.

2. Tampoc no tenen caràcter sancionador la revocació i 
la declaració de caducitat de les llicències o autoritza-
cions, d’acord amb el previst per l’article 37.

3. En els casos d’infraccions lleus, es poden dur a terme 
actuacions d’advertiment, sense necessitat d’iniciar un 
procediment sancionador. L’autoritat competent ha de 
motivar la mesura de l’advertiment.

4. Si les conductes sancionades haguessin causat danys 
o perjudicis a béns públics o a l’Administració, la re-
solució sancionadora pot declarar l’exigència de repo-
sició al seu estat originari de la situació alterada per 
la infracció i fixar la indemnització corresponent, en 
els termes establerts per la legislació de procediment 
administratiu.

5. En els casos de suspensió o modificació injustificades 
de l’activitat recreativa o de l’espectacle públic, els es-
pectadors o usuaris i, si s’escau, l’administració poden 
exigir al titular o organitzador la devolució de l’import 
de les entrades o dels abonaments.

ArtiCle 55. grAduACió de les sAnCions

1. La sanció imposada ha de ser sempre proporcionada 
a la gravetat dels fets i a les circumstàncies concretes 
de cada cas. Amb aquesta finalitat, l’òrgan sancionador 
ha de graduar l’aplicació de les sancions previstes pels 
articles anteriors, motivant-ho expressament en atenció 
a un o a més d’un dels criteris següents:

a) La gravetat i la transcendència social de la infracció

b) El risc creat per l’activitat per a la seguretat de les 
persones.

c) Els perjudicis, qualitatius i quantitatius, ocasionats a 
les persones i als béns

d) La reincidència o reiteració per la comissió en el 
termini d’un any de més d’una de les faltes tipificades 
per aquesta llei, quan així hagi estat declarat per reso-
lució ferma

e) La negligència o la intencionalitat

f) La bona disposició manifestada en complir les dispo-
sicions legals, acreditada amb l’adopció de mesures de 
reparació abans de finalitzar l’expedient sancionador.

g) Qualsevol altra circumstància que incideixi en sentit 
atenuant o agreujant de la conducta.

2. Els criteris establerts en l’apartat anterior no es poden 
utilitzar per graduar la sanció imposada quan s’integrin 
en la descripció de la conducta tipificada com a infracció.

3. Amb la finalitat d’evitar l’enriquiment de l’infrac-
tor com a conseqüència dels fets sancionats, l’òrgan 
sancionador pot incrementar la sanció pecuniària amb 
la quantia que aquell hagués obtingut amb la comissió 
de la infracció. En tot cas s’ha d’adoptar aquesta me-
sura quan no resulti convenient imposar la sanció de 
tancament de l’establiment obert al públic o d’altres 
sancions similars.

4. En els casos d’infraccions molt greus i greus, si 
s’acredita que els danys ocasionats i els beneficis obtin-
guts són d’escassa entitat, es pot imposar una sanció de 
les previstes per a les infraccions de la gravetat immedi-
atament inferior, sempre que no hi concorri reiteració, 
ni s’hagués afectat la seguretat de les persones. En els 
casos d’infraccions molt greus, la sanció mai no pot ser 
inferior a 1.501 euros.

ArtiCle 56. Persones resPonsAbles

1 Son responsables de les infraccions previstes en 
aquesta Llei les persones físiques i jurídiques que in-
corrin en les accions o les omissions que s’hi tipifiquen, 
ja siguin els explotadors, els organitzadors dels especta-
cles i/o activitats recreatives, o els titulars de la llicència 
o autorització corresponent.

2.Quan una infracció sigui imputada a una persona ju-
rídica, són responsables solidàries les persones físiques 
amb càrrecs d’administració o direcció de la mateixa, 
hagin cessat o no en la seva activitat, que siguin els 
causants o col·laborin activament en la realització de 
la infracció, que no acreditin haver realitzat els actes 
necessaris de la seva incumbència per evitar-la, que 
l’hagin consentit o que hagin adoptat acords que la 
possibilitin, hagin cessat o no en la seva activitat.

3. En el cas que els responsables no tinguin la titulari-
tat patrimonial dels immobles on hi ha els establiments 
oberts al públic als quals s’imposa el tancament, aquests 
responsables han de respondre, d’acord amb la legis-
lació civil, dels danys i els perjudicis que, per aquest 
tancament, puguin patir els propietaris i els titulars de 
drets sobre els immobles afectats.
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ArtiCle 57. PresCriPCió i CAduCitAt

1. Els terminis de prescripció per a les infraccions pre-
vistes en aquesta llei són de tres anys per a les molt 
greus, dos anys per a les greus i sis mesos per a les lleus.

2.El termini de prescripció es començarà a comptar des 
de que el fet sigui comès o des del seu coneixement 
per part de l’Administració, si aquest no fos immediat. 
En el cas d’infraccions derivades d’una activitat con-
tinuada, la data inicial del còmput serà la finalització 
de l’activitat o l’últim acte amb què la infracció es 
consuma.

3.Els terminis de prescripció per a les sancions previstes 
en aquesta llei són de tres anys per a les molt greus, dos 
anys per a les greus i un any per a les lleus.

4. Qualsevol actuació de l’Administració coneguda 
per l’interessat, amb la finalitat d’iniciar o impulsar 
el procediment sancionador o d’executar les sancions, 
interromp la prescripció, i s’ha d’iniciar novament el 
còmput dels terminis indicats. Tornarà a transcórrer el 
termini de prescripció si el procediment sancionador o 
d’execució resta aturat durant més d’un mes per causa 
no imputable al presumpte responsable o infractor.

5. El procediment sancionador ha de ser resolt i no-
tificada la seva resolució en el termini màxim de nou 
mesos des de la seva iniciació, llevat que concorrin cir-
cumstàncies que comportin la interrupció del còmput i 
que estan previstes a la legislació de règim jurídic de les 
administracions públiques i de procediment administra-
tiu comú. Vençut aquest termini màxim, es produeix la 
caducitat de les actuacions, d’acord amb el previst per 
la legislació esmentada.

ArtiCle 58. registre d’infrACCions i sAnCions

1. La Generalitat ha de crear un Registre administratiu 
de sancions i d’infraccions en matèria d’espectacles 
públics i d’activitats recreatives, que anotarà totes les 
infraccions i sancions imposades per resolució ferma, 
en les condicions i amb l’organització que es determi-
naran reglamentàriament, tenint en tot cas en compte la 
legislació sobre protecció de dades. La finalitat d’aquest 
Registre, al qual hi han de poder accedir els òrgans i les 
autoritats que instrueixin els procediments sanciona-
dors, és la de poder apreciar els supòsits de reincidència 
i de garantir el compliment efectiu de les sancions que 
es poden imposar a l’empara d’aquesta llei, tot respec-
tant la normativa vigent de protecció de dades.

2. Les sancions anotades en el Registre previst per 
l’apartat anterior han de ser cancel·lades, d’ofici o a 
instància d’interessat, quan es donin conjuntament les 
següents circumstàncies:

a) Que durant el termini d’un any per a les lleus, dos 
anys per a les greus i tres anys per a les molt greus, 
des de l’adquisició de fermesa en via administrativa 
de la resolució sancionadora, no se li hagi imposat a la 
mateixa persona una altra sanció com a conseqüència 
d’una infracció tipificada en aquesta llei.

b) Haver complert en la seva totalitat les sancions im-
posades.

c) Anul·lació administrativa o judicial de la sanció im-
posada.

CAPítol terCer. disPosiCions esPeCífiques de ProCedi
Ment sAnCionAdor

ArtiCle 59. òrgAns CoMPetents

1. Els òrgans competents de l’Administració de la Ge-
neralitat per exercir les potestats sancionadores que li 
atribueix aquesta Llei són els òrgans centrals i els Ser-
veis territorials del Departament competent en matèria 
d’espectacles i activitats recreatives.

2. L’òrgan municipal competent per exercir les potes-
tats sancionadores que aquesta Llei atribueix als ajun-
taments és l’alcalde, que pot delegar la competència 
d’acord amb el règim previst per la legislació de règim 
local.

3. Els ajuntaments i l’Administració de la Generalitat 
s’han d’informar recíprocament de la incoació i de la 
resolució dels expedients sancionadors per evitar-ne la 
duplicitat i per tal d’incorporar les dades al registre que 
preveu l’article 58 d’aquesta Llei.

ArtiCle 60. iniCi del ProCediMent sAnCionAdor

1. L’òrgan competent per sancionar pot acordar l’inici 
del procediment sancionador quan de les actes aixeca-
des per la policia o pels serveis d’inspecció se’n pugui 
fonamentar raonablement l’existència d’una conducta 
infractora i la seva imputació.

2. En el cas que el procediment hagi estat iniciat prèvia 
denúncia, s’ha de comunicar al denunciant la decisió 
adoptada en relació a la iniciació o no del procediment 
sancionador. El fet de formular una denúncia no atorga 
per si mateix la condició d’interessat, als efectes de 
poder pronunciar-se sobre l’admissió o no d’eventuals 
recursos contra la comunicació d’arxiu.

ArtiCle 61. Mesures ProvisionAls

1. Un cop iniciat un expedient sancionador per la pre-
sumpta comissió de faltes lleus molt greus o greus, 
l’òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució 
motivada, les mesures provisionals adequades a cada 
cas, amb la finalitat d’evitar el manteniment dels efectes 
de la infracció i la comissió de noves infraccions, així 
com d’assegurar el correcte desenvolupament del pro-
cediment, l’eficàcia de la resolució final i les exigències 
dels interessos generals.

2.El contingut d’aquestes mesures provisionals pot con-
sistir en adoptar o, si s’escau, confirmar qualsevol de 
les previstes com a mesura provisional prèvia a l’inici 
de l’expedient pel l’article 63 d’aquesta llei.

3. En el cas d’expedients sancionadors per la presumpta 
comissió de faltes molt greus que puguin comportar la 
imposició de sancions no pecuniàries, i amb la finalitat 
de garantir l’eficàcia de la resolució final, l’òrgan san-
cionador ha d’adoptar la mesura provisional de denegar 
la transmissió de la llicència comunicada en els termes 
que preveu l’article 36 d’aquesta Llei.

4. Les mesures provisionals poden ser revocades o 
modificades, d’ofici o a instància de part, durant el 
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procediment sancionador i s’extingiran en el moment 
d’adoptar-se la resolució final del mateix, llevat que 
siguin imposades en qualitat de sanció. En aquest cas, la 
durada de la mesura provisional computarà, si s’escau, 
als efectes del compliment de la sanció.

CAPítol quArt. les Mesures ProvisionAls Prèvies

ArtiCle 62. Mesures ProvisionAls Prèvies A l’iniCi de 
l’exPedient

Els òrgans competents per sancionar les infraccions ti-
pificades per aquesta Llei, en l’àmbit de les atribucions 
respectives, poden adoptar, abans d’obrir el procedi-
ment sancionador que correspongui, les mesures provi-
sionals prèvies que s’escaigui per impedir o suspendre 
els espectacles públics i les activitats recreatives en els 
que concorrin alguna de les circumstàncies següents:

a) Si poden ser constitutius de delicte, i hi hagi indicis 
clars que així ho acreditin. En aquest cas, l’òrgan que 
acordi la mesura provisional ha de comunicar-ho dins 
de les 48 hores següents a l’autoritat judicial.

b) Si en el seu desenvolupament es produeixen o es pot 
preveure de manera fundada que es produiran alteraci-
ons de l’ordre públic, amb perill per a persones i béns.

c) Si s’incompleixen greument les condicions sanitàries, 
de salubritat i d’higiene o hi ha risc greu o perill immi-
nent per a la seguretat de les persones o béns.

d) Si el titular o l’organitzador mantenen una actitud 
negligent de tolerància davant del consum manifest 
d’estupefaents. Es considera que hi ha aquesta actitud 
negligent si no es fan advertiments als consumidors o 
si, un cop fets aquests advertiments i no atesos pels 
consumidors, no es comuniquen els fets a les autoritats 
competents o no es col·labora per tal d’evitar que es 
tornin a produir.

e) Si no es compta amb les llicències o autoritzacions 
exigides per aquesta llei o si s’alteren substancialment 
els requisits de la llicència o autorització atorgada.

f) Si s’incompleixen de manera reiterada els horaris 
establerts.

g) Si s’incompleix de manera reiterada la prohibició 
d’entrada de menors.

ArtiCle 63. tiPus de Mesures ProvisionAls Prèvies

1. Si concorre alguna de les circumstàncies previstes per 
l’article anterior, es pot adoptar una o, si s’escau, més 
d’una, de les mesures següents:

a) Suspensió de la llicència o autorització corresponent.

b) Suspensió o prohibició de l’activitat.

c) Tancament provisional de l’establiment obert al pú-
blic mitjançant precinte.

d) Comís o precinte dels béns utilitzats per realitzar 
l’espectacle públic o l’activitat recreativa.

e) Comís de les entrades i dels diners de la revenda o 
venda al carrer o en llocs no autoritzats.

f) Prestació de fiances.

g) Altres mesures concretes que es considerin necessà-
ries, adequades i proporcionades per a cada situació per 
a la seguretat de les persones i dels establiments oberts 
al públic o espais on es desenvolupin els espectacles 
públics o les activitats recreatives.

ArtiCle 64. ProCediMent i resoluCió

Reglamentàriament es regularà el procediment, de ca-
ràcter sumari, que caldrà seguir per adoptar les mesures 
provisionals prèvies previstes en els articles anteriors, 
d’acord amb les prescripcions següents:

a) La resolució que adoptarà les mesures provisionals 
prèvies ha d’aplicar criteris de congruència i de pro-
porcionalitat, i així acreditar-ho en la corresponent mo-
tivació, que també haurà de ponderar la concurrència 
d’urgència, d’especial gravetat del risc per a la seguretat 
i per a la convivència ciutadana i el caràcter eventual-
ment reiterat de l’incompliment que s’escaigui.

b) Les mesures provisionals s’han d’acordar amb re-
solució motivada, que expressarà l’adequació entre la 
situació plantejada i la mesura o mesures adoptades. 
En la resolució s’ha d’advertir als interessats que po-
den consultar l’expedient i formular les al·legacions i 
presentar els documents que considerin pertinents en el 
marc del corresponent expedient sancionador, que s’ha 
d’obrir abans que transcorri el termini de quinze dies.

c) Les mesures provisionals prèvies han de ser confir-
mades, modificades o revocades en l’acord d’iniciació 
del corresponent procediment sancionador, que s’haurà 
d’efectuar en el termini màxim de quinze dies des de 
l’adopció de les mesures provisionals. Aquest acord 
d’iniciació pot ser objecte del recurs que procedeixi. 
Les mesures provisionals prèvies quedaran sense efecte 
si no s’inicia l’expedient sancionador dins del termini 
citat o si el seu acord d’iniciació no conté cap pronun-
ciament exprés respecte de les mateixes.

d) Les mesures provisionals prèvies poden ser efectives 
mentre subsisteixin les raons que varen motivar la seva 
adopció.

e) En cas que un ajuntament hagi assumit la competèn-
cia atribuïda per l’epígraf e) de l’apartat 1 de l’article 11 
d’aquesta Llei, l’òrgan de la Generalitat titular originari 
de la mateixa pot adoptar una mesura provisional prèvia 
si, donant-se alguna de les circumstàncies previstes per 
l’article 62, l’ajuntament que exerceix la competència 
no dóna garanties immediates de l’adopció de la mesura 
provisional que correspongui. En aquests casos, l’òrgan 
de la Generalitat titular originari de la competència tra-
mitarà el subsegüent procediment sancionador.

ArtiCle 65. Mesures ProvisionAls iMMediAtes

1. Els agents dels cossos i forces de seguretat poden 
adoptar les mesures provisionals immediates previs-
tes per aquest article, en casos d’urgència absoluta, 
davant d’activitats recreatives i d’espectacles públics 
que presentin el risc immediat d’afectar greument la 
seguretat de les persones i dels béns o la convivència 
ciutadana. En l’apreciació de la gravetat i la urgència 
de les circumstàncies que permeten l’adopció d’aques-
tes mesures els agents podran disposar de suport tècnic 
especialitzat immediat.
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2. En cas d’adoptar mesures provisionals immediates, 
els agents de policia han de comunicar-ho, dins de les 
48 hores següents, quan l’últim dia del termini sigui 
inhàbil, es computarà a partir del següent dia hàbil, 
a l’òrgan competent per adoptar la mesura provisio-
nal prèvia que correspongui, qui ha de confirmar-la, 
modificar-la o revocar-la en el termini de 5 dies. L’in-
compliment d’aquests terminis comporta automàtica-
ment la invalidesa de la mesura provisional immediata 
adoptada.

3. Si concorren les circumstàncies previstes per l’apar-
tat primer d’aquest article, els agents de policia poden 
adoptar les mesures provisionals immediates següents:

a) La suspensió immediata de les activitats i el pre-
cinte dels establiments, de les instal·lacions o dels ins-
truments, quan es puguin produir problemes greus de 
seguretat.

b) El desallotjament dels establiments i dels espais 
oberts quan, pel nombre d’assistents o d’altres circums-
tàncies, es posi en perill greu, i de manera concreta i 
manifesta, la seguretat de les persones, o s’afecti greu-
ment la convivència ciutadana. Aquesta mesura, quan 
afecti establiments oberts al públic o activitats recrea-
tives o espectacles públics en espais oberts autoritzats, 
comporta la prohibició temporal d’entrada de les per-
sones fins a l’hora d’obertura del dia o sessió següent.

c) Altres mesures concretes menys restrictives que les 
anteriors, que de forma proporcionada i adequada a les 
circumstàncies, es considerin necessàries en cada situa-
ció per tal de garantir la seguretat de les persones i dels 
béns i la convivència ciutadana.

4. Si l’òrgan competent per sancionar ratifica les mesu-
res provisionals immediates previstes per aquest article, 
el seu règim de posterior confirmació, modificació o re-
vocació es regirà per allò disposat a l’article 64.c), llevat 
que l’acord de ratificació es dictés en l’acord d’iniciació 
del corresponent procediment sancionador.

5. Amb la finalitat de garantir l’efectivitat de les pro-
hibicions i de les suspensions, d’evitar la continuïtat 
d’activitats il·legals i l’adequada instrucció d’eventu-
als procediments sancionadors, els agents de l’autori-
tat poden adoptar la mesura del comís o precinte dels 
béns relacionats amb l’activitat o de les entrades de la 
revenda o en venda ambulant. En aquests casos també 
s’aplicarà el previst per l’apartat 2 d’aquest article, pel 
que fa al manteniment o no de la mesura.

disPosiCions AddiCionAls

PriMerA. delegACions de CoMPetènCies vigents

Les delegacions de les competències sancionadores de 
la Generalitat als ajuntaments emparades en la legis-
lació anterior continuaran vigents a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, fins que l’ajuntament adopti l’acord 
corresponent a que fa referència l’article 11.1.e), que 
en tot cas s’ha d’adoptar en el termini màxim de tres 
mesos, a partir de l’entrada en vigor de la Llei. Si un 
cop vençut aquest termini no s’ha pres el citat acord, 

les delegacions efectuades a l’empara de la legislació 
anterior quedaran automàticament sense efecte.

segonA. règiM esPeCiAl del MuniCiPi de bArCelonA

1. Atès que l’article 71 de la Llei 22/1998, de 30 de de-
sembre, de la Carta Municipal de Barcelona, atribueix a 
l’Ajuntament la competència per autoritzar la instal·lació 
o l’obertura de tota mena d’establiments oberts al públic 
i d’activitats en aquesta Ciutat, correspon a l’Ajunta-
ment la competència per autoritzar els espectacles pú-
blics i les activitats recreatives objecte d’aquesta Llei.

2. Les disposicions previstes per aquesta Llei són sens 
perjudici de la vigència plena i en la seva integritat de la 
Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal 
de Barcelona, i de la Llei 1/2006, de 13 de març, que 
regula el règim especial del municipi de Barcelona.

disPosiCions trAnsitòries

PriMerA. règiM trAnsitori dels exPedients sAnCionA
dors

Els expedients sancionadors incoats abans de l’entrada 
en vigor de la llei es regiran per la normativa vigent en 
el moment de la seva incoació, llevat dels supòsits en 
què els preceptes de la present llei siguin més favorables 
per l’expedientat.

segonA. règiM trAnsitori de les norMes reglAMentà
ries

En tant no es desenvolupi aquesta Llei mitjançant les 
corresponents normes reglamentàries, seran d’aplicació 
les vigents en el moment d’aprovació d’aquesta Llei, 
sempre que no contravinguin les disposicions legals 
d’aquesta.

terCerA. estruCtures desMuntAbles

Mentre no es faci la regulació prevista en aquesta Llei 
sobre les estructures desmuntables, la posada en fun-
cionament d’aquestes requereix la presentació, davant 
de l’Ajuntament corresponent, de les certificacions tèc-
niques específiques corresponents als muntatges i a les 
instal·lacions i que s’efectuaran en el lloc d’emplaça-
ment per part dels tècnics dels propietaris. En aquestes 
certificacions s’ha de fer constar que el conjunt de les 
instal·lacions funcionen correctament. Així mateix, els 
tècnics municipals han de verificar la seva seguretat 
exterior i global.

quArtA. règiM trAnsitori de les lliCènCies i Autorit
zACions

Totes les sol·licituds d’autoritzacions i llicències presen-
tades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei 
es regiran per la normativa aplicable en el moment en 
que es van sol·licitar.

disPosiCió derogAtòriA

Queda derogada la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre 
policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els 
establiments públics.
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disPosiCions finAls

PriMerA. desenvoluPAMent reglAMentAri

S’autoritzen el Govern i la persona titular del depar-
tament competent en matèria d’espectacles públics i 
d’activitats recreatives per dictar els reglaments que 
calguin per al desplegament i l’execució d’aquesta Llei.

segonA. ACtuAlitzACió de sAnCions

Les quanties de les multes fixades en aquesta Llei poden 
ser revisades i actualitzades per disposició del Govern 
de la Generalitat.

AnteCedents del ProjeCte de llei

1. Memòria relativa a l’Avantprojecte de llei d’espec-
tacles públics i activitats recreatives.

2. Llista de disposicions afectades i taula de vigències.

3. Primer esborrany de data 13 de juny de 2006.

4. Segon esborrany de 27 de març de 2007 sotmès al 
tràmit d’audiència d’entitats i al Consell Assessor d’Es-
pectacles i Activitats Recreatives.

5. Relació de persones i entitats a les que s’ha tramès 
per correu electrònic l’esborrany de l’Avantprojecte de 
llei dins el tràmit d’audiència.

6. Relació i còpia de les al·legacions presentades, durant 
el període d’audiència, davant la Direcció General del 
Joc i d’Espectacles del Departament d’Interior, Relaci-
ons Institucionals i Participació.

7. Informe de les al·legacions presentades i justificació 
de la seva admissió o no.

8. Informe Interdepartamental d’Impacte de Gènere 
emès en data 18 d’abril de 2007 per l’Institut Català 
de les Dones.

9. Certificació de l’informe favorable emès per la Co-
missió de Govern Local de Catalunya en la sessió de 
26 d’abril de 2007.

10. Informe de 8 de maig de 2007 d’anàlisi cost-bene-
fici de l’Avantprojecte de llei.

11. Esborrany de l’Avantprojecte de 10 de maig de 
2007, amb les al·legacions del sector, del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i de la 
resta de departaments i organismes públics.

12. Certificació de l’informe favorable emès pel Consell 
Assessor d’Espectacles i Activitats Recreatives en la 
sessió de 15 de maig de 2007.

13. Esborrany de l’Avantprojecte de 28 de maig de 
2007, amb les al·legacions proposades i revisades.

14. Text de l’Avantprojecte de llei d’espectacles públics 
i activitats recreatives d’1 de juny de 2007.

15. Text de l’Avantprojecte de llei (versió de 10 de juliol 
de 2007).

16. Informe Jurídic.

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

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’incre
ment de la despesa cultural
Tram. 250-00247/08

Esmenes presentades
Reg. 13930 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, 
06.09.2007

esMenes PresentAdes Pel gruP PArlAMentAri 
soCiAlistes  CiutAdAns Pel CAnvi, gruP 
PArlAMentAri d’esquerrA rePubliCAnA 
de CAtAlunyA i gruP PArlAMentAri d’iniCiAtivA 
Per CAtAlunyA verds  esquerrA unidA 
i AlternAtivA (reg. 13930)

1
esMenA núM. 1
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa 

De tot el text de l’apartat 3.

Proposta de resolució sobre l’elabo
ració d’un estudi del cost de l’atenció 
a les persones en situació de depen
dència
Tram. 250-00256/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 14340).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2007.

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



Núm. 123 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 de setembre de 2007 

69

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 14375).

Pròrroga: 1 dia hàbil, última.

Finiment del termini: 07.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 06.09.2007.

Proposta de resolució sobre la millora 
de l’Administració de justícia als par
tits judicials de Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès), Igualada (Anoia) i Sant 
Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00257/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 14340).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2007.

Proposta de resolució sobre la creació 
de diversos jutjats contenciosos admi
nistratius i d’una nova secció a la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribu
nal Superior de Justícia de Catalunya
Tram. 250-00258/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 14340).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2007.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14403).

Pròrroga: 1 dia hàbil, última.

Finiment del termini: 07.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 06.09.2007.

Proposta de resolució sobre l’aprova
ció d’un pla de lluita contra els efectes 
de l’estiu en la gent gran que viu sola
Tram. 250-00259/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 14060).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.09.2007.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 14340).

Pròrroga: 1 dia hàbil, última.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2007.
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Proposta de resolució sobre el traspàs 
dels fons del Pla estratègic de ciutada
nia i integració
Tram. 250-00260/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 14340).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2007.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 14375).

Pròrroga: 1 dia hàbil, última.

Finiment del termini: 07.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 06.09.2007.

Proposta de resolució sobre l’establi
ment d’un complement econòmic per 
als professors d’anglès
Tram. 250-00261/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14365).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 05.09.2007.

Proposta de resolució sobre la presèn
cia de meduses al litoral català
Tram. 250-00262/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 14340).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2007.

Proposta de resolució sobre l’exemp
ció fiscal dels cooperants a l’exterior
Tram. 250-00263/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14365).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 05.09.2007.

Proposta de resolució sobre la creació 
del registre de cooperants a l’exterior
Tram. 250-00264/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14365).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 05.09.2007.
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Proposta de resolució sobre la plani
ficació pressupostària dels ajuts a les 
famílies en situació de pobresa
Tram. 250-00265/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 14340).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2007.

Proposta de resolució sobre el desple
gament de l’Estatut del cooperant
Tram. 250-00266/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14365).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 05.09.2007.

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de l’horari del consultori de Caldes 
de Malavella (Selva)
Tram. 250-00267/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 14364).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 05.09.2007.

Proposta de resolució sobre el cobri
ment de la riera de Llavaneres, de Sant 
Andreu de Llavaneres (Maresme)
Tram. 250-00268/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 14340).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2007.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 14375).

Pròrroga: 1 dia hàbil, última.

Finiment del termini: 07.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 06.09.2007.

Proposta de resolució sobre l’incre
ment del nombre d’efectius dels Mos
sos d’Esquadra a la comarca de l’Alt 
Camp
Tram. 250-00270/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 14060).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.09.2007.
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Proposta de resolució sobre la posada 
en funcionament del Pla de normalitza
ció lingüística de les oficines judicials
Tram. 250-00271/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 14340).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2007.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14403).

Pròrroga: 1 dia hàbil, última.

Finiment del termini: 07.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 06.09.2007.

Proposta de resolució sobre la creació 
de dos nous jutjats de menors i sobre 
l’execució de les mesures penals de 
menors
Tram. 250-00272/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 14340).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2007.

Proposta de resolució sobre la crea
ció d’un partit judicial a Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00273/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 14364).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 05.09.2007.

Proposta de resolució sobre el Projec
te de llei de polítiques de joventut
Tram. 250-00274/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 14340).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2007.

Proposta de resolució sobre el Pla di
rector del tercer sector social
Tram. 250-00275/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 14340).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2007.
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Proposta de resolució sobre l’acces
sibilitat
Tram. 250-00276/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 14340).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2007.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 14375).

Pròrroga: 1 dia hàbil, última.

Finiment del termini: 07.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 06.09.2007.

Proposta de resolució sobre l’elabo
ració d’un pla de foment de l’esport a 
l’aire lliure
Tram. 250-00277/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 14340).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2007.

Esmenes presentades
Reg. 13796 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, 
06.09.2007

esMenes PresentAdes Pel gruP Mixt (reg. 13796)

1
esMenA núM. 1
D’addició
Grup Mixt 

«5. Organitzar jornades de sensibilització i foment de 
l’esport a l’aire lliure en col·laboració amb els ajunta-
ments i les escoles.»

Proposta de resolució sobre l’arriba
da del tren d’alta velocitat a la frontera 
amb l’Estat francès el 2009
Tram. 250-00279/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 14364).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 05.09.2007.

Proposta de resolució sobre el pro
jecte de rehabilitació de la basílica de 
Santa Maria, de Mataró (Maresme)
Tram. 250-00280/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 14340).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2007.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14403).

Pròrroga: 1 dia hàbil, última.

Finiment del termini: 07.09.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 06.09.2007.

Proposta de resolució sobre la crea
ció reglamentària i la implantació del 
Registre Unificat de Maltractaments 
Infantils a la xarxa hospitalària de Ca
talunya
Tram. 250-00309/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 14045 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 04.09.2007

A lA MesA del PArlAMent

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Josep Lluís Cleries i 
Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent

ProPostA de resoluCió Per A lA CreACió reglAMen
tàriA i lA iMPlAntACió del registre unifiCAt de 
MAltrACtAMents infAntils A xArxA hosPitAlàriA de 
CAtAlunyA

exPosiCió de Motius

En els darrers tres anys, la detecció de presumptes mal-
tractaments infantils en diferents punts de Catalunya, 
l’actuació del Govern de la Generalitat en la protecció 
dels infants en aquests casos i la valoració posterior que 
se’n va fer, aconsella crear un Registre que unifiqui to-
tes les dades i informació sobre maltractaments infantils 
en tota la xarxa hospitalària de Catalunya.

És per tot això que el Grup Parlamentari de CiU pre-
senta la següent:

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a crear reglamentàriament el Registre Unificat 
de Maltractaments Infantils i a implantar-lo de forma 
urgent amb la finalitat de que estigui en funcionament 

en tota la xarxa hospitalària de Catalunya abans de fi-
nalitzar aquest any 2007.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2007

Felip Puig i Godes Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre la cons
titució de taules territorials d’impuls a 
la protecció de la infància i l’adoles
cència
Tram. 250-00310/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 14046 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 04.09.2007

A lA MesA del PArlAMent

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Josep Lluís Cleries i 
Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent

ProPostA de resoluCió Per A lA ConstituCió de tAules 
territoriAls d’iMPuls de lA ProteCCió de lA infànCiA 
i l’AdolesCènCiA

exPosiCió de Motius

En els darrers tres anys, la detecció de presumptes mal-
tractaments infantils en diferents punts de Catalunya, 
l’actuació del Govern de la Generalitat en la protecció 
dels infants en aquests casos i la valoració posterior que 
se’n va fer, aconsella constituir Taules Territorials que 
impulsin la protecció de la Infància i l’Adolescència 
amb l’implicació de tots els agents de cada territori.

És per tot això que el Grup Parlamentari de CiU pre-
senta la següent:

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a constituir Taules Territorials d’Impuls de la 
Protecció de la Infància i l’Adolescència, que impli-
quin tots els agents de cada territori que treballen en 
la protecció de la infància i l’adolescència: els serveis 
socials especialitzats d’atenció a la infància (EAIA), els 
serveis socials d’atenció primària, la xarxa educativa, 
la xarxa de salut, l’administració de justícia, Mossos 
d’Esquadra, les policies locals, les associacions i enti-
tats dedicades a la infància i a l’adolescència.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2007

Felip Puig i Godes Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Proposta de resolució sobre la regla
mentació urgent del fons de garantia 
per a fer front als impagaments de les 
pensions d’aliments i compensatòries 
en els casos de separació i de divorci
Tram. 250-00311/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 14047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 04.09.2007

A lA MesA del PArlAMent

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Josep Lluís Cleries i 
Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent

ProPostA de resoluCió Per A lA reglAMentACió urgent 
del fons de gArAntiA Per A fer front Als iMPAgAMents 
de les Pensions d’AliMents i CoMPensAtòries en CAsos 
de sePArACió i divorCi

exPosiCió de Motius

La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, 
aprovada el juny de 2003 pel Parlament de Catalunya 
i que va entrar en vigor el 16 de gener de 2004, dispo-
sa en el seu article 44 la creació del Fons de Garantia 
per a cobrir l’impagament de pensions alimentàries i 
compensatòries en casos de separació o divorci, com 
també la creació d’un ens per tal de gestionar-lo. Con-
cretament, aquest article 44 estableix:

«1. El Govern ha de constituir un fons de garantia per 
a cobrir, preferentment, l’impagament de pensions ali-
mentàries i, addicionalment, l’impagament de pensi-
ons compensatòries. Aquest fons s’ha d’emprar quan 
hi hagi constatació judicial d’incompliment del deure 
de satisfer-les i aquest incompliment comporti una si-
tuació de precarietat econòmica amb risc d’exclusió 
social, d’acord amb els límits i les condicions que es 
fixin per reglament. La prestació no ha de superar, en 
cap cas, l’equivalent al salari mínim interprofessional 
més el 30% d’aquest per cada membre o el salari mínim 
interprofessional més el 60% si es tracta d’una persona 
en situació de dependència.

2. El Govern ha de crear un ens encarregat de gestio-
nar el fons de garantia de les pensions alimentàries o 
compensatòries.»

Atès que des de l’entrada en vigor de la Llei de suport a 
les famílies des del Govern de la Generalitat s’ha anun-
ciat en diferents ocasions la posada en funcionament 
d’aquest Fons. Atès que això ha generat expectatives en 
moltes famílies que es troben en una situació econòmica 
molt precària. Atès que aquestes famílies monoparen-
tals, majoritàriament formades per la mare i els seus 
fills i filles no poden seguir fent front a aquesta situació.

Atès l’incompliment per part del Govern de la Genera-
litat de la Llei de suport a les famílies en aquest article 
44.

Atès que aquests dies el Govern ha indicat que aquest 
Fons pot entrar en funcionament l’any 2009.

És per tot això que el Grup Parlamentari de CiU pre-
senta la següent:

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a posar en funcionament immediatament, a 
través de la disposició reglamentària corresponent, el 
Fons de Garantia per a cobrir l’impagament de pensi-
ons alimentàries i compensatòries en casos de separació 
o divorci, com també a la creació d’un ens per tal de 
gestionar-lo, en compliment del que disposa l’article 
44 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les 
famílies. Aquesta disposició reglamentària es tramitarà 
amb caràcter d’urgència.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2007

Felip Puig i Godes Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un àmbit funcional de planificació ter
ritorial corresponent a l’Alt Penedès, el 
Baix Penedès, el Garraf i els municipis 
de l’Anoia que s’hi adhereixin
Tram. 250-00312/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 14048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 04.09.2007

A lA MesA del PArlAMent

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Joan Ravantós i Pujadó, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Proposta 
de resolució,

ProPostA de resoluCió sobre de lA CreACió de l’àMbit 
funCionAl de PlAnifiCACió territoriAl CorresPonent A 
les CoMArques de l’Alt Penedès, el bAix Penedès, el 
gArrAf, i Aquells MuniCiPis de l’AnoiA que lliureMent 
ho deCideixin, en el MArC de lA revisió del PlA gene
rAl territoriAl de CAtAlunyA

Atès que l’article 8 de la Llei 1/1995 de 16 de març, per 
la qual s’aprova el Pla Territorial de Catalunya, preveu 
que la revisió del Pla s’ha de fer, com a mínim, cada 
deu anys.

Atès que pròximament farà deu anys de l’aprovació del 
Pla i, per tant, s’ha de fer aquesta revisió.

Atès que les propostes i les determinacions del Pla 
Territorial General han d’afavorir la concreció i l’es-
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pecialització de les polítiques sectorials i alhora han 
d’establir un marc general de referència i coordinació 
per a aquestes polítiques.

Atès que són els plans d’àmbit territorial menor els que 
han de concretar aquestes directrius.

Atès que per a definir aquests àmbits, la legislació es-
mentada utilitza l’expressió: «unitat funcional definida i 
composta de sistemes urbans de diferents comarques», i 
aquest és un aspecte transcendental de la Llei per la qual 
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya perquè 
els plans territorials parcials, aplicats a cada àmbit de 
planificació, han de marcar les directrius de desenvolu-
pament en els propers decennis de les diferents realitats 
territorials que conformen el país, i també a l’hora de 
planificar els serveis, el Govern ha de tenir en compte 
subsidiàriament aquests àmbits territorials funcionals 
que defineix la Llei.

Atès que en l’establiment dels àmbits de planificació 
territorials que estableix el Pla Territorial General de 
Catalunya, s’inclou l’Alt Penedès i el Garraf a l’Àmbit 
Metropolità, el Baix Penedès a l’àmbit del Camp de 
Tarragona, i l’Anoia a l’àmbit de les Comarques Cen-
trals, sense tenir en compte que el conjunt d’aquests 
territoris tenen unes característiques pròpies que els 
uneixen amb una profunda similitud i complementa-
rietat, alhora que els diferencia dels àmbits on han estat 
enquadrats.

Atès que, històricament, aquests territoris ja tenien una 
demarcació o vegueria comuna.

Atès que, actualment, el conjunt del territori que es 
proposa té prou entitat demogràfica, històrica i social, 
homogeneïtat física, coherència funcional o de relaci-
ons entre les comarques que les integren, integració i 
potència de l’estructura urbana, presència de centres 
urbans rectors consolidats i dinàmics, activitats eco-
nòmiques compartides i/o complementàries i realitats i 
problemàtiques comunes, en la mateixa o similar mesu-
ra que els set àmbits establerts al Pla Territorial General, 
una vegada modificat i reconegut l’Alt Pirineu i l’Aran.

Atès que l’àmbit funcional de planificació territorial 
d’acord amb el que disposa el Pla General, s’ha de tenir 
en compte subsidiàriament pel que fa a la planificació 
de llurs serveis.

Atès que la Comissió de Política Territorial del Parla-
ment de Catalunya va aprovar el 21 de Juny de 2006 
la Resolució 436/VII, sobre la creació d’un àmbit fun-
cional de planificació territorial dins la revisió del Pla 
territorial de Catalunya pel que fa a les comarques de 
l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i els municipis 
de l’Anoia que s’hi adhereixin.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent:

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Crear un nou àmbit funcional de planificació ter-
ritorial dins la Revisió del Pla General Territorial de 
Catalunya que contingui les comarques de l’Alt Pene-
dès, el Baix Penedès, el Garraf i aquells municipis de 

l’Anoia que voluntàriament i lliurement s’adhereixin a 
aquesta iniciativa.

2. Tenir en compte aquest nou àmbit funcional de plani-
ficació territorial als efectes dels plans parcials i sectori-
als que s’estableixen en la Llei 1/1995, de 16 de març, 
per la qual s’aprova el Pla Territorial de Catalunya, mo-
dificant-ne aquells que s’hagin elaborat i adequant-los 
al nou àmbit.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2007

Felip Puig i Godes Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre l’avança
ment de les compensacions econòmi
ques pel tall de subministrament elèc
tric del 23 de juliol de 2007
Tram. 250-00313/08

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 14053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 04.09.2007

A lA MesA del PArlAMent

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Carina Mejías i Sán-
chez, Portaveu, Jordi Montanya i Mías i Santi Rodrí-
guez i Serra, Diputats del Grup Parlamentari Popular de 
Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent proposta de resolució: 

exPosiCió de Motius

Els darrers esdeveniments succeïts a la ciutat de Bar-
celona arrel del tall de subministrament d’energia elèc-
trica de la setmana del 23 de juliol, que ha afectat a 
més de 350.000 usuaris, ha palesat no només la manca 
d’inversions del Govern en infraestructures elèctriques 
a Catalunya, sinó també la manca de capacitat de re-
acció d’aquest per informar degudament als usuaris i 
oferir solucions concretes i d’emergència al problema 
que suposa la privació d’un servei essencial per a la vida 
econòmica i domèstica dels ciutadans.

Precisament per posar remei a aquesta situació hom 
considera convenient que el Govern avanci als abonats 
les compensacions econòmiques corresponents pels 
danys i perjudicis causats, sens perjudici de la ulterior 
repercusió als responsables del deficient servei de sub-
ministrament prestat.

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent,

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu 
a que, en el marc de la normativa sectorial vigent i de 
manera efectiva i immediata, adopti les mesures adients 
per tal d’avançar als usuaris del servei de subministra-
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ment elèctric de la ciutat de Barcelona afectats pel tall 
de subministrament de la setmana del 23 de juliol de 
2007, les compensacions econòmiques necessàries pel 
deficient servei prestat.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2007

Daniel Sirera i Bellés, Carina Mejías Sánchez, Jordi 
Montanya i Mías, Santi Rodríguez i Serra

Proposta de resolució sobre el resca
balament dels danys ocasionats als 
afectats per l’apagada elèctrica del 23 
de juliol de 2007 i sobre l’establiment 
d’un pla de retorn a la normalitat
Tram. 250-00314/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 14056, 14057 / Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 04.09.2007

A lA MesA del PArlAMent

Felip Puig i Godes, portaveu, i Oriol Pujol i Ferrusola, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució

ProPostA de resoluCió de resCAbAlAMent dels dAnys 
oCAsionAts Als AfeCtAts de l’APAgAdA elèCtriCA del 23 
de juliol i dies següents i d’estAbliMent d’un PlA de 
retorn A lA norMAlitAt

exPosiCió de Motius

El passat 23 de juliol de 2007 Barcelona patia la més 
gran apagada elèctrica que es recorda. Més de 350.000 
abonats (pràcticament un milió de persones) van patir 
talls de llum, que en el cas de més de 80.000 abonats 
els afectava més de 48 hores i gairebé 72 hores a uns 
10.000 abonats (aproximadament 35.000 persones).

La caiguda d’un cable de 110 kV a l’estació de Coll-
blanc va originar una reacció en cadena que va provocar 
l’aturada de la subestació d’Urgell i el posterior incendi 
i destrucció de la subestació de Maragall.

Aquesta situació de manca de subministrament elèctric 
ha provocat una greu afectació en el dia a dia de la 
ciutat, així com ha provocat pèrdues econòmiques als 
veïns i veïnes, autònoms, comerciants, activitat turística 
i altres que, en opinió de Convergència i Unió, haurien 
de ser compensades.

Atès que la Generalitat de Catalunya és l’Administra-
ció competent en matèria de consum i en matèria de 
distribució energètica, és aquesta qui ha de vetllar per 
a garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics 
de la ciutat de Barcelona i ha de vetllar per a defensar 
els interessos dels seus ciutadans i ciutadanes.

Per a Convergència i Unió el més important ha estat la 
resolució dels problemes per a les persones afectades, el 

que exigia una informació realista, que no s’ha produït, 
una informació completa per part dels serveis d’atenció 
ciutadana de la Generalitat, que no s’ha donat, i una 
major presència dels serveis d’atenció al consumidor de 
la Generalitat (Agència Catalana de Consum), aspectes 
que cal denunciar.

Una vegada restablert el servei, encara que sigui en 
precari, i en virtut de les competències exclusives que 
té Catalunya en matèria de consum, és el moment de 
procedir a l’autèntica defensa dels drets del consumir, 
aplicant el marc jurídic del que es disposa, tant per a la 
defensa de l’interès general, mitjançant el procediment 
sancionador, com de l’interès particular, mitjançant la 
mediació i l’arbitratge, així com utilitzant els recursos 
materials i personals dels quals disposa. En aquest cas, 
es tracta de garantir que el màxim nombre d’abonats pu-
guin veure garantits els seus drets com a consumidors, 
amb independència de l’exercici o no del seu dret indi-
vidual de reclamar, com a conseqüència d’una manca en 
la cultura de la reclamació o per manca d’instruments 
per a fer-ho.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent:

ProPostA de resoluCió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

Rescabalar els danys i perjudicis patits pel abonats afec-
tats (consumidors, famílies, comerciants, autònoms i 
activitat industrial i de serveis) a través de:

Crear un fons de compensació econòmica als afectats 
pel tall de subministrament elèctric a la ciutat de Bar-
celona els dies 23 de juliol i següents a través d’una 
línia de crèdit específic de l’Institut Català de Finances 
(ICF), anticipant les indemnitzacions reglamentàries a 
les quals tindran dret els afectats. Aquestes compensa-
cions prioritzaran aquelles situacions en les quals s’ha 
pertorbat greument la qualitat de vida de les persones 
amb disminucions o necessitats, en el cas de persones 
físiques, i en el cas d’activitats econòmiques, prioritza-
ran el lucre cessant o els costos de reposició.

Enviar d’ofici a tots els afectats un full de reclamació 
amb les instruccions necessàries (procediment, docu-
ments acreditatius, com ara per a justificar danys en 
electrodomèstics i queviures, etc.) per a realitzar cor-
rectament la mateixa.

Iniciar d’ofici una reclamació col·lectiva, en nom de tots 
els afectats, atenent que la Generalitat de Catalunya és 
coneixedora del número d’afectats i del nom dels ma-
teixos.

Avaluar els danys en funció del tipus de famílies afec-
tades, de comerç o d’activitat empresarial afectada, o 
basant-se amb els valors de les empreses asseguradores.

Iniciar un expedient sancionador d’ofici tenint en comp-
te el nombre d’afectats i ponderant el dany mínim que 
se’ls ha ocasionat.

Posar tota l’estructura administrativa de la Generalitat 
al servei dels afectats (oficines d’atenció ciutadana, ofi-
cines que disposin de registre, etc.).
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Posar a disposició de les organitzacions de consumi-
dors i dels consumidors, quan els danys i perjudicis 
dels afectats siguin superiors als ponderats i puguin ser 
demostrables, l’expedient sancionador a fi d’iniciar la 
reclamació judicial, individualment o col·lectiva.

Establir els mecanismes reglamentaris necessaris per a 
que el montant de la sanció administrativa, que previsi-
blement s’establirà, repercuteixi prioritàriament sobre 
els abonats afectats.

Per tal de determinar les causes de l’apagada, sol·licitar 
un peritatge extern i independent per part del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Presentar en el termini d’un mes un Pla de Retorn a la 
Normalitat en el subministrament elèctric a Barcelona. 
Aquest Pla haurà d’incloure un calendari detallat de 
les actuacions i les inversions a realitzar. Aquest Pla de 
Retorn a la Normalitat haurà de ser presentat al Parla-
ment de Catalunya.»

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2007

Felip Puig i Godes Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre la deter
minació de les causes de l’apagada 
elèctrica del 23 de juliol de 2007 i sobre 
la política energètica
Tram. 250-00315/08

Presentació: Grup Mixt
Reg. 14098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 04.09.2007

A lA MesA del PArlAMento de CAtAluñA

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Par-
tido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente propuesta de resolución

exPosiCión de Motivos

El apagón eléctrico generalizado en la ciudad de Bar-
celona del pasado 23 de julio y la incapacidad, tanto 
de las empresas suministradoras como de las adminis-
traciones, para dar una solución rápida y efectiva y una 
explicación de lo sucedido con un mínimo de claridad 
y capacidad de convicción, han dejado no sólo a los 
barceloneses, sino a los ciudadanos catalanes y espa-
ñoles en general, en un estado mezcla de perplejidad, 
estupor e indignación.

Ante un acontecimiento de tal gravedad son totalmen-
te insuficientes las explicaciones de Red Eléctrica de 
España y de Fecsa-Endesa, sobre la acumulación de 
desgracias imprevisibles que llevaron al apagón final y 
la falta de relación de este incidente con una inversión 
insuficiente en la renovación, actualización y mante-
nimiento de las infraestructuras eléctricas existentes.

Tampoco son satisfactorios los argumentos del Gobier-
no de la Generalitat que se ha apresurado a exculpar-
se y proclamar su inocencia, al tiempo que desligaba 
lo sucedido de cualquier mala actuación, por acción 
u omisión. El problema energético en Cataluña debe 
ser abordado con urgencia y es atribuible al ejecutivo 
catalán la parálisis del proyecto de interconexión con 
Francia a través de la línea de muy alta tensión por 
el desacuerdo existente sobre el tema entre los parti-
dos que conforman el gobierno, o el retraso en instalar 
nuevas subestaciones según lo acordado en el Plan Tra-
montana para el periodo 2004-2008. En todo momento 
y en cada uno de los aspectos del incidente, distintos 
representantes del Gobierno de la Generalitat han elu-
dido efectuar una autocrítica en aquellos ámbitos de 
actuación cuya gestión les corresponde. Así en el tema 
de las infraestructuras eléctricas han afirmado que la 
culpa es de la actuación deficiente de las compañías 
implicadas o, en última instancia, de la falta de inver-
sión en infraestructuras del Gobierno del Estado (según 
el Conseller de Innovación, Universidades y Empresa, 
responsable subsidiario último de las indemnizaciones 
que correspondiesen) y obviando sus facultades de ins-
pección.

Mientras tanto, el suministro eléctrico no está garantiza-
do de forma satisfactoria y las pérdidas pueden cifrarse 
en muchos millones de euros, a lo que hay que sumar 
el perjuicio causado a cientos de miles de abonados sin 
suministro que tendrán que ser indemnizados por los 
daños sufridos.

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parlamenta-
rio Mixto, presentan la siguiente,

ProPuestA de resoluCión

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a

1. Impulsar y agilizar las diligencias para determinar las 
causas que originaron la perdida de suministro eléctrico 
el pasado 23 de julio en la ciudad de Barcelona y las 
empresas y organismos responsables.

2. Analizar la posible relación del apagón con la política 
energética del Gobierno de la Generalitat dependiente 
de la Conselleria de Economia, Finances i Pressupost, 
especialmente en lo que concierne a la línea de muy 
alta tensión (MAT) y la construcción de nuevas subesta-
ciones acordada en el Plan Tramontana para el periodo 
2004-2008.

3. Abandonar el discurso exculpatorio y ejercer sus 
competencias de forma responsable en materia de ener-
gía en Cataluña.

4. Garantizar los mecanismos necesarios para asesorar 
a través de la Agencia Catalana del Consumo a todos 
aquellos particulares afectados que deseen llevar a cabo 
una reclamación.

Palau del Parlament, jueves 26 de julio de 2007

El Portavoz El diputado de Ciutadans - Partido de la  
 Ciudadanía
Albert Rivera Diaz José Domingo Domingo
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Proposta de resolució sobre la disper
sió de les noves seus judicials
Tram. 250-00316/08

Presentació: Grup Mixt
Reg. 14158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 04.09.2007

A lA MesA del PArlAMento de CAtAluñA

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Par-
tido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente propuesta de resolución sobre 
la construcción y traslado a nuevas dependencias ju-
diciales

exPosiCión de Motivos

La construcción de nuevas sedes judiciales tiene que 
estar destinada a facilitar el acceso físico a los órganos 
judiciales. Sin embargo, vienen observándose que las 
ubicaciones de algunas nuevas sedes no cumplen ese 
requisito y, por el contrario, serán causa de evidentes 
prejuicios, tanto a los justiciables como a los distintos 
operadores jurídicos que han de acudir frecuentemente 
a los mismos. Es el caso de los juzgados de instrucción 
y de lo Penal de Barcelona, que está previsto ubicarlos 
en lugar distinto y harto distante de las Secciones Pena-
les de la Audiencia Provincial de Barcelona– o, incluso, 
de un mismo rango –como puede ser el caso de la pre-
vista ubicación en distinta sede de las Secciones III y 
XIII de la Audiencia Provincial de Barcelona del resto 
de secciones de la misma, o del juzgado de lo Social 
nº 23 de Barcelona, o del Registro Civil de Badalona.

Asimismo, se viene observando que con motivo del 
traslado de las sedes judiciales, algunos órganos judi-
ciales, están dictando resoluciones por las que se crean 
y diseñan servicios comunes para los que crecen de 
competencias, así ha acontecido con ocasión del re-
ciente acuerdo de la junta de jueces de Vilafranca del 
Penedés, de 26 de junio de 2007.

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Par-
tido de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Mixto, presentan la siguiente:

ProPuestA de resoluCión

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a:

1. A evitar la dispersión de las nuevas sedes judiciales 
en distintos enclaves de las ciudades y especialmente 
cuando los juzgados y tribunales formen parte de un 
mismo orden jurisdiccional

2. A asumir la competencia exclusiva de la Gene en su 
territorio para que el diseño, creación y organización 
de los servicios comunes procesales –con funciones de 

registro y reparto, actos de comunicación, auxilio judi-
cial, ejecución de resoluciones judiciales y jurisdicción 
voluntaria– sea ejercido por el departamento de Justicia 
y se evite que con motivo de los traslados de juzgados 
y tribunales, los órganos judiciales puedan asumir esas 
competencias.

Palau del Parlament, 31 de julio de 2007

El Portavoz El diputado de Ciutadans - Partido  
 de la Ciudadanía
Albert Rivera Diaz José Domingo Domingo

Proposta de resolució sobre la manca 
de personal a l’Administració de Jus
tícia
Tram. 250-00317/08

Presentació: Grup Mixt
Reg. 14159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 04.09.2007

A lA MesA del PArlAMento de CAtAluñA

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Par-
tido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente propuesta de resolución sobre el 
colapso de los juzgados en Cataluña por falta de perso-
nal cualificado y deficiente gestión.

exPosiCión de Motivos

La memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña correspondiente al ejercicio del 2006 dibuja 
una situación de grave crisis en el funcionamiento y 
eficacia de la Administración de Justicia en Cataluña 
causada, principalmente, según denuncia dicha memo-
ria, por la falta de contratación del personal cualificado 
necesario y por una deficiente gestión del existente. La 
situación es, para la Presidenta de dicho Tribunal, de 
tal gravedad, que llega a calificar el año 2006 como «el 
peor año que se recuerde en Cataluña en este ámbito».

En este sentido, el informe señala cuatro causas prin-
cipales en el origen del problema de falta de personal:

Primero. El agotamiento de la bolsa de personal interino 
en el año 2005 y la suspensión provisional del nuevo 
Decreto regulador de la bolsa de interinos del año 2006, 
por no ser ajustada a derecho en lo relativo al nivel de 
conocimiento exigible de la lengua catalana.

Segundo. La falta de convocatorias de oposiciones du-
rante los años 2004 y 2005, sólo parcialmente solucio-
nada con las convocatorias del 2006 y la prevista para 
el presente año.

Tercero. La falta de arraigo en Cataluña del personal de 
Justicia procedente de otras comunidades.

Cuarto. La falta de una nueva política de gestión perso-
nal y material adecuada a las nuevas realidades legisla-
tivas y cargas reales de trabajo.
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Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Par-
tido de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Mixto, presentan la siguiente:

ProPuestA de resoluCión

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a:

1. A aprobar el Decreto regulador del personal interino 
del Departament de Justicia de la Generalitat de Cata-
lunya, que se ajuste a derecho, tanto en lo que respecta 
al nivel exigible de la lengua catalana –eliminando, o 
modificando sustancialmente, los artículos de la norma-
tiva anterior (Decret 47/2006, de 28 de març, sobre la 
selecció i el nomenament de personal interí dels cossos 
de metges forenses, de gestió processal i administrati-
va, de tramitació processal i administrativa i d’auxili 
judicial de l’Administració de justícia a Catalunya y 
otros) que provocaron su suspensión–, como en otros 
extremos que podrían dejar indefenso al aspirante a 
funcionario interino ante la administración –incoación 
inmotivada de expedientes y acuerdo de ceses por su-
puesta falta de capacidad o de rendimiento insuficiente, 
sistema de selección mediante prueba de perfil profesio-
nal con criterios no conocidos o, al menos, de dudosa 
imparcialidad, etc.

2. Elaborar un estudio sobre las causas por las que una 
mayoría del personal de la Administración de Justicia 
en Cataluña procedente de otras Comunidades Autóno-
mas no ve la Comunidad Autónoma de Cataluña como 
un destino atractivo, como indican, tanto el bajo número 
de personas que lo solicitan, como el elevado número 
de personal que, habiendo obtenido plaza en esta Co-
munidad, pide el traslado a otra.

Palau del Parlament, 31 de julio de 2007

El Portavoz El diputado de Ciutadans - Partido  
 de la Ciudadanía
Albert Rivera Diaz José Domingo Domingo

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES CORPO-
RACIONS LOCALS I A ALTRES INFORMES 
O MEMÒRIES DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fis
calització 7/2007, relatiu a l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet, corres
ponent a l’exercici 2003
Tram. 258-00006/08

Obertura del procediment i encàrrec a la 
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 04.09.2007.

N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes pot 
ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Termini per a demanar la presentació de 
l’informe

Termini: 15 dies (del 12.09.2007 al 03.10.2007).

Finiment del termini: 04.10.2007; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 04.09.2007.
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Situació de compatibilitat o d’incom
patibilitat de diputats
Tram. 234-00016/08 i 234-00018

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats

Al Ple del PArlAMent

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tin-
guda el dia 18 de juliol de 2007, ha acordat d’establir 
el dictamen següent:

Una vegada examinades les noves dades declarades 
pel diputat Alexandre Martínez Medina relatives a les 
tasques que exerceix i en compliment del que disposa 
l’article 11.2 del Reglament, la Comissió proposa al 
Ple la situació de compatibilitat del diputat Alexandre 
Martínez Medina.

Una vegada examinades les noves dades declarades 
per la diputada Marta Cid Pañella relatives als càrrecs 
públics que ocupa, i en compliment del que disposa 
l’article 11.2 del Reglament, la Comissió proposa al 
Ple la situació de compatibilitat de la diputada Marta 
Cid Pañella.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2007

El secretari El president de la Comissió
David Pérez Ibáñez Ramon Espadaler i Parcerisas

Delegació de funcions del president 
del Parlament
Tram. 246-00014/08

resoluCió

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament, 
atès que he d’absentar-me de Catalunya del dia 27 al 
31 d’agost,

resolC: 

Delegar les funcions que em corresponen com a pre-
sident del Parlament, en el vicepresident primer, Sr. 
Higini Clotas i Cierco, del 27 al 31 d’agost de 2007, o 
eventualment fins al meu retorn (tram. 246-00014/08).

Palau del Parlament, 24 d’agost de 2007

Ernest Benach i Pascual

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

4.45.03. DIPUTACIÓ PERMANENT

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/08

Substitució de diputats
Reg. 14273 / Coneixement: Mesa del Parlament, 
04.09.2007

Baixa: José Domingo Domingo

Alta: Albert Rivera Díaz

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control de compliment de la Resolu
ció 18/VIII, sobre l’adopció de mesures 
per a facilitar l’accés de les persones 
sordes oralistes als canals de televisió 
dependents de la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió
Tram. 290-00002/08

Informe relatiu al compliment de la Re-
solució
Reg. 13981 / Admissió a tràmit i tramesa a 
la Comissió competent: Mesa del Parlament, 
04.09.2007

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00002/08

Sobre: Resolució 18/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre l’adopció de mesures per a facilitar l’accés de les 
persones sordes oralistes als canals de televisió depen-
dents de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

En compliment de la Resolució 18/VIII del Parlament 
de Catalunya, sobre l’adopció de mesures per a facilitar 
l’accés de les persones sordes oralistes als canals de te-
levisió dependents de la Corporació Catalana de Ràdio 
i Televisió, i d’acord amb el que disposen els articles 
140.3 i 146.4 del Reglament del Parlament, en nom del 
consell executiu, em correspon informar del següent: 

En relació amb el punt a), a Televisió de Catalunya es 
continuaran adoptant les mesures necessàries per fer 
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accessible els canals de televisió a les persones sordes. 
Així, durant l’any 2007 s’ha començat a subtitular «El 
club», «La nit al dia» i l’espai «El temps», programes 
que, juntament amb «Àgora», suposen disset hores set-
manals de subtitulació en directe i en temps real, a part 
d’augmentar la subtitulació de programes en diferit per 
arribar al 50 % del total de la programació subtitulada 
a finals d’any.

Pel que fa al punt b), la Corporació Catalana de Ràdio 
i Televisió cedeix espais gratuïts durant les campanyes 
electorals a les diferents formacions polítiques per tal 
que facin arribar el seu missatge a la ciutadania. En 
aquest sentit, és responsabilitat dels partits els contin-
guts i formats dels espais electorals.

Quant al punt c), cal posar de manifest que en tots els 
canals digitals que s’han anat creant s’ha previst que 
tinguin també subtitulació. En aquesta mateixa línia, 
s’ha habilitat la capçalera de la TDT perquè pugui trans-
metre el teletext de TV3 i un teletext genèric per a la 
resta de canals digitals.

Barcelona, 24 de juliol de 2007

Joan Manuel Tresserras i Gaju
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

Control de compliment de la Resolució 
19/VIII, per la qual s’aproven quatre in
formes de fiscalització
Tram. 290-00004/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 14044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 04.09.2007

A lA MesA del PArlAMent

Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances, en 
relació al control de compliment del Govern sobre la 
Resolució 19/VIII del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aproven els informes de fiscalització amb NT 
256-00024/07, NT 256-00025/07, NT 256-00027/07 i 
NT 256-00034/07,

sol·liCito:

L’ampliació del termini per poder donar compliment 
per un període de quinze dies hàbils.

Barcelona, 24 de juliol de 2007

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Economia i 
Finances (reg. 14044).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils del termini que disposa el Govern per a retre 
comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
el 15 d’octubre de 2007.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 04.09.2007.

Control de compliment de la Resolució 
24/VIII, sobre l’adaptació dels serveis i 
els equipaments de Renfe, Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya i Trans
ports Metropolitans de Barcelona per 
a les persones amb discapacitats físi
ques i sensorials
Tram. 290-00009/08

Informe relatiu al compliment de la Re-
solució
Reg. 14290 / Admissió a tràmit i tramesa a 
la Comissió competent: Mesa del Parlament, 
04.09.2007

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00009/08

Sobre: Resolució 24/VIII, sobre l’adaptació dels ser-
veis i els equipaments de Renfe, Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya i Transports Metropolitans de 
Barcelona per a les persones amb discapacitats físiques 
i sensorials

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigració

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 24/VIII, sobre 
l’adaptació dels serveis i els equipaments de Renfe, 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Transports 
Metropolitans de Barcelona a les persones amb disca-
pacitats físiques i sensorials, em plau fer-vos avinent 
les següents consideracions: 

La Direcció General de Transport Terrestre ha elaborat 
un inventari d’adaptabilitat d’estacions de Renfe Roda-
lies, FGC i FMB amb la informació proporcionada per 
aquests operadors. N ‘adjuntem un resum amb l’infor-
me d’adaptabilitat per a cada estació.

Tant la xarxa de FMB com la d’FGC tenen un elevat 
grau de d’adaptació i també una previsió a mig termini, 
FGC al 2009 i FMB al 2010, d’adaptació de tota la 
xarxa. FGC té actualment el 79% de la xarxa adaptada 
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a PMR i FMB en té el 58%. L’important esforç inver-
sor que està en marxa i el previst és de 300 M euros. 
L’adaptació d’una estació es fa mitjançant la instal·lació 
d’ascensors o rampes d’accés entre vestíbul - carrer i 
vestíbul - andanes, instal·lació de rampes o recreixement 
d’andanes, encaminaments per invidents i l’adaptació 
de màquines validadores amb l’amplària suficient.

Renfe rodalies té una adaptabilitat d’un 19% de la seva 
xarxa. Hi ha previst un pla específic d’intervenció amb 
l’objectiu de garantir l’accessibilitat amb un període de 
8 anys del 79% de les seves estacions.

FGC i FMB han elaborat, amb participació d’entitats 
representatives del sector directament implicades, un 
estudi per tal de determinar les condicions necessàries 
per garantir l’accessibilitat de persones amb mobilitat 
reduïda a l’andana i al tren. Les conclusions d’aquest 
estudi estan recollides en el inventari i s’enviaran a 
RENFE i ADIF.

Barcelona, 27 d’agost de 2007

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

Control de compliment de la Resolu
ció 25/VIII, sobre la millora del servei 
de transport col·lectiu de persones per 
carretera
Tram. 290-00010/08

Informe relatiu al compliment de la Re-
solució
Reg. 14291 / Admissió a tràmit i tramesa a 
la Comissió competent: Mesa del Parlament, 
04.09.2007

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00010/08

Sobre: Resolució 25/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre la millora del servei de transport col·lectiu de per-
sones per carretera

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 25/VIII, sobre la millora 
del servei de transport col·lectiu de persones per carrete-
ra, em plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

Les actuacions desplegades pel Govern al llarg de l’any 
2007 per a la millora del servei col·lectiu de persones 
per carretera es situen en aquesta orientació i els treballs 
corresponents prossegueixen amb el ritme previst: 

– Elaboració del Pla de Transport de Viatgers de Ca-
talunya 

– Desenvolupament de les activitats dels Consorcis de 
Transport / Autoritats Territorials de la Mobilitat de 
Girona, Tarragona i Lleida 

– Estudi d’implantació dels sistemes d’integració ta-
rifaria als àmbits territorials dels Consorcis indicats: 
les previsions per a l’entrada en funcionament de la 
integració tarifària a Lleida i Girona es situen en els 
inicis de l’any 2008 i pel que fa a Tarragona a finals 
del mateix any.

– Noves dotacions de transport públic executades i pro-
gramades. Pel que fa a les noves actuacions practicades 
des de la data d’aprovació de la resolució cal dir que 
han estat fetes algunes amb caràcter puntual per tal de 
subvenir necessitats urgents de transport públic. Pel que 
fa la territoris de l’àmbit dels Consorcis cal destacar 
les millores de servei endegades a l’àrea de Girona a 
partir del mes de gener de 2007 i els nous programes 
de serveis en elaboració al conjunt de les noves àrees 
integrades de transport.

Pel que fa a la creació de nous serveis de transport pú-
blic, cal que la metodologia de treball parteixi de l’apro-
vació del Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 
(PTV) que es troba en la fase final de la seva elaboració 
per part del Departament. Es preveu la informació pú-
blica i institucional del document el mes de setembre i 
l’aprovació aquest mateix any.

En relació amb el transport metropolità, cal tenir en 
compte també que, tant les previsions del Contracte 
- Programa a subscriure amb l’Estat, com les del Pla 
Director de Mobilitat recentment aprovat pel Consell 
d’Administració de l’ATM, estableixen els paràmetres, 
condicions i tipologia dels diferents serveis en autobús 
a implantar en alguns casos i a reforçar en d’altres, per 
tal de millorar el conjunt de l’oferta de transport públic.

Barcelona, 27 d’agost de 2007

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

Control de compliment de la Resolu
ció 26/VIII, sobre la incorporació d’un 
programa de navegació per veu a les 
màquines expenedores de bitllets de 
Renfe
Tram. 290-00011/08

Informe relatiu al compliment de la Re-
solució
Reg. 14292 / Admissió a tràmit i tramesa a 
la Comissió competent: Mesa del Parlament, 
04.09.2007

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00011/08

Sobre: Resolució 26/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre la incorporació d’un programa de navegació per 
veu a les màquines expenedores de bitllets de Renfe

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
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de donar compliment a la Resolució 26/VIII, sobre la 
incorporació d’un programa de navegació per veu a les 
màquines expenedores de bitllets de Renfe, em plau 
fer-vos avinent les següents consideracions: 

La Direcció General de Transport Terrestre ha instat a la 
companyia Renfe a incorporar a les màquines expene-
dores de bitllets un programa que orienti acústicament 
als usuaris. La companyia Renfe ens ha informat que les 
màquines autovenda que s’estan instal·lant actualment 
són d’última generació i disposen d’interfonia que per-
met la comunicació amb el centre d’informació, que els 
pot auxiliar en l’obtenció del títol de transport. Aquestes 
màquines estan dotades de cartells braile necessaris per 
facilitar al viatger l’operació de venda. Aquests cartells 
estan ubicats en els diferents elements de què dispo-
sa la màquina (d’intèrfon i als mitjans de pagament) 
i al voltant de la pantalla per servir de guia durant la 
venda. Renfe, actualment està estudiant desenvolupar 
un software que permeti mitjançant una guia per veu 
i juntament amb els cartells braile i la pantalla tàctil 
l’obtenció del títol de transport.

Barcelona, 27 d’agost de 2007

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

Control de compliment de la Resolució 
27/VIII, sobre l’assistència sanitària a 
Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 290-00012/08

Informe relatiu al compliment de la Re-
solució
Reg. 14107 / Admissió a tràmit i tramesa a 
la Comissió competent: Mesa del Parlament, 
04.09.2007

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00012/08

Sobre: Resolució 27/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre l’assistència sanitària a Gavà (Baix Llobregat)

Comissió competent: Comissió de Salut

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Resolució 27/VIII sobre l’assistència 
sanitària a Gavà (Baix Llobregat), respecte al seu com-
pliment informem del següent: 

L’edifici on està ubicat el Consultori Municipal està 
compartit amb altres instal·lacions municipals. El Con-
sultori té 68 m² distribuïts entre una recepció, una sala 
d’espera i tres consultes. A la resta de la planta hi ha 
altres serveis.

En una reunió mantinguda el passat 25 de juny, el Cat-
Salut i l’Ajuntament de Gavà van acordar fer un segui-
ment de les necessitats i de l’increment poblacional de 
la zona per tal que, quan es necessiti, es pugui plantejar 
una ampliació dels espais disponibles del Consultori. 
L’Ajuntament ja està estudiant diferents alternatives.

La plantilla actual al Consultori Municipal és d’un met-
ge de família, un pediatre, una diplomada d’infermeria 
i una auxiliar administrativa. L’horari d’obertura del 
centre és el següent: dimecres i divendres de 9 a 14 
hores; dilluns, dimarts i dijous de 15 a 20 hores, en el 
qual treballen els quatre professionals. Aquest és l’ho-
rari d’obertura de l’edifici i, per tant, és l’horari de la 
resta de serveis municipals que hi estan ubicats.

EAP Consultori Gavà Mar (horari actual)

EAP dilluns dimarts dimecres dijous divendres

MF 15-20 h 15-20 9-14 h 15-20 h  9-14 h
PED 15-20 h 15-20 9-14 h 15-20 h 9-14 h
INFMF 15-20 h 15-20 9-14 h 15-20 h 9-14 h
UAAU 15-20 h 15-20 9-14 h 15-20 h 9-14 h
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Des de l’1 de juliol fins al 30 d’agost està prevista (sem-
pre que la disponibilitat de professionals ho permeti) la 
incorporació d’un metge, una infermera i un auxiliar 
administratiu que reforçaran l’EAP de Gavà 2.

Tenint en compte el volum de visites ateses i l’alta fre-
qüentació de pediatria, a partir del setembre s’hi incor-
porarà una infermera que donarà suport al pediatre i a 

l’atenció als infants. També s’està treballant amb els 
professionals la possibilitat d’ampliar l’horari de 8 a 
21 hores.

A partir del mes de setembre es proposa l’horari que 
adjuntem a continuació i així s’ha comunicat a l’Ajun-
tament, atès que representa ampliar l’horari d’obertura 
de l’edifici.

 Dilluns  Dimarts Dimecres  Dijous  Divendres
 9-20 h 9- 20 h 9-20 h 15-20 h 9-20 h

Matí MF MF Pediatre   MF
 Nova acció  Nova acció DI DI  Pediatre
 DI    DI

Tarda Pediatre Pediatre MF Pediatre
 DI DI Nova acció DI MF
    DI
    Nova acció DI 

Barcelona, 25 de juliol de 2007

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Control de compliment de la Resolució 
28/VIII, sobre la construcció de l’hos
pital comarcal a la Seu d’Urgell (Alt 
Urgell)
Tram. 290-00013/08

Informe relatiu al compliment de la Re-
solució
Reg. 14108 / Admissió a tràmit i tramesa a 
la Comissió competent: Mesa del Parlament, 
04.09.2007

A lA MesA del PArlAMent

Núm. de resolució: 290-00013/08

Sobre: Resolució 28/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció de l’hospital comarcal a la Seu 
d’Urgell (Alt Urgell)

Comissió competent: Comissió de Salut

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Resolució 28/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre la construcció de l’hospital comarcal a 
la Seu d’Urgell (Alt Urgell) respecte al seu compliment 
informem del següent: 

Des del Departament de Salut, la Direcció General de 
Planificació i Avaluació, en col·laboració amb la Re-
gió Sanitària Alt Pirineu i Aran, ha elaborat l’estudi 
preliminar sobre l’oferta actual i les necessitats teòri-
ques previsibles de cara al futur en l’àmbit de l’atenció 
hospitalària. L’estudi servirà de base de treball per tal 

que el subgrup del Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Urgell pugui emetre les seves conclusions en el termini 
previst per la resolució del Parlament de Catalunya.

La constitució del Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Urgell es preveu que es durà a terme el proper mes de 
setembre i un dels primers acords que es promourà és la 
creació del subgrup per a l’estudi sobre les necessitats 
hospitalàries, tal com insta la resolució del Parlament 
de Catalunya.

Barcelona, 24 de juliol de 2007

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Control de compliment de la Resolució 
30/VIII, sobre el desplegament de l’Es
tatut d’autonomia
Tram. 290-00015/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 14323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 04.09.2007

A lA MesA del PArlAMent

Joan Saura Laporta, conseller d’Interior, Relacions Ins-
titucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el que disposa l’article 94 del Reglament 
del Parlament,

sol·liCito:

L’ampliació, per un període de 15 dies hàbils, del termi-
ni per a donar resposta a la resolució 30/VIII del Parla-
ment de Catalunya, sobre el desplegament de l’Estatut 
d’autonomia (tram. 255-00001/08), adoptada pel Ple del 
Parlament en la sessió núm. 11, tinguda el 29 de març 
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de 2007 i publicada al Butlletí Oficial del Parlament 
núm. 51, de 2 d’abril de 2007.

Barcelona, 3 de setembre de 2007

Joan Saura Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals  
i Participació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior, Rela-
cions Institucionals i Participació (reg. 14323).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 18 dies 
hàbils del termini que disposa el Govern per a retre 
comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
el 15 d’octubre de 2007.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 04.09.2007.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió de Medi Ambient i Habitat
ge amb el conseller de Medi Ambient i 
Habitatge sobre l’eventual instal·lació 
d’un magatzem de residus nuclears a 
Catalunya
Tram. 354-00067/08

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 04.09.2007.

Sol·licitud de sessió informativa de 
la Comissió de Medi Ambient i Habi
tatge amb el conseller d’Economia i 
Finances sobre l’eventual instal·lació 
d’un magatzem de residus nuclears a 
Catalunya
Tram. 354-00068/08

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 04.09.2007.

Sol·licitud de compareixença del con
seller d’Economia i Finances davant 
de la Diputació Permanent per tal que 
informi sobre les causes, l’abast i els 
efectes sobre la població catalana de 
la greu avaria de subministrament 
elèctric que va patir la ciutat de Barce
lona el dia 23 de juliol, i també de les 
mesures adoptades per tal d’indemnit
zar i compensar les nombroses pèrdu
es ocasionades a persones, famílies i 
empreses dels sectors de la indústria, 
els serveis i el comerç
Tram. 354-00073/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Di-
putació Permanent, en la sessió núm. 2, del 13.08.2007 
(DSPC-C 2).

Sol·licitud de compareixença del con
seller de Política Territorial i Obres Pú
bliques davant la Diputació Permanent 
per tal que informi sobre les mesures 
a prendre com a conseqüència de les 
retencions que de manera habitual es 
produeixen a l’autopista AP7
Tram. 354-00074/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Di-
putació Permanent, en la sessió núm. 2, del 13.08.2007 
(DSPC-C 2).
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Sol·licitud de compareixença del con
seller de Política Territorial i Obres Pú
bliques davant la Diputació Permanent 
per tal de donar explicacions sobre la 
situació viscuda a Catalunya les darre
res setmanes
Tram. 354-00075/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Di-
putació Permanent, en la sessió núm. 2, del 13.08.2007 
(DSPC-C 2).

Sol·licitud de compareixença del con
seller d’Economia i Finances davant la 
Diputació Permanent per tal de donar 
explicacions sobre la situació viscuda 
a Catalunya les darreres setmanes
Tram. 354-00076/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Di-
putació Permanent, en la sessió núm. 2, del 13.08.2007 
(DSPC-C 2).

Sol·licitud de compareixença del con
seller d’Economia i Finances davant la 
Diputació Permanent perquè informi 
sobre les actuacions del Departament 
en relació amb els fets d’importància 
especial succeïts un cop finalitzat el 
corresponent període de sessions, 
relatius al caos de subministrament 
elèctric que encara pateix la ciutat de 
Barcelona
Tram. 354-00077/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Di-
putació Permanent, en la sessió núm. 2, del 13.08.2007 
(DSPC-C 2).

Sol·licitud de compareixença del con
seller de Política Territorial i Obres Pú
bliques davant la Diputació Permanent 
perquè informi amb relació al col·lapse 
de les infraestructures patit en els dar
rers dies, especialment en els àmbits 
viari, ferroviari i aeroportuari
Tram. 354-00078/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Di-
putació Permanent, en la sessió núm. 2, del 13.08.2007 
(DSPC-C 2).

Sol·licitud de sessió informativa de 
la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb el director general 
de la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió perquè informi sobre el ca
pítol dedicat a Euskadi del programa 
«Afers exteriors»
Tram. 358-00001/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 13960).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, sessió del 04.09.2007.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del mi
nistre d’Indústria, Turisme i Comerç 
davant la Diputació Permanent per tal 
que informi, ateses les seves respon
sabilitats directes, sobre el caos ener
gètic que ha afectat, i encara afecta, la 
ciutat de Barcelona
Tram. 356-00116/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Diputació Permanent, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 13.08.2007 (DSPC-C 2).

4.53.05. 

4. INFORMACIÓ 



10 de setembre de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 123 

88

Sol·licitud de compareixença de la mi
nistra de Foment davant la Diputació 
Permanent per tal que informi, ateses 
les seves responsabilitats directes, so
bre el col·lapse de les infraestructures 
de Catalunya
Tram. 356-00117/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Diputació Permanent, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 13.08.2007 (DSPC-C 2).

Sol·licitud de compareixença de Manu
el Pizarro, president d’Endesa, davant 
la Diputació Permanent per tal que 
informi, atesa la seva especial res
ponsabilitat directiva en l’esmentada 
empresa, sobre el caos energètic que 
ha afectat, i encara afecta, la ciutat de 
Barcelona
Tram. 356-00118/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Diputació Permanent, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 13.08.2007 (DSPC-C 2).

Sol·licitud de compareixença de Luis 
Atienza, president de Red Eléctrica, 
davant la Diputació Permanent per tal 
que informi, atesa la seva especial res
ponsabilitat directiva en l’esmentada 
empresa, sobre el caos energètic que 
ha afectat, i encara afecta, la ciutat de 
Barcelona
Tram. 356-00119/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Diputació Permanent, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 13.08.2007 (DSPC-C 2).

Sol·licitud de compareixença de Manu
el Pizarro, president de FECSAEn de
sa, davant de la Diputació Permanent 
per tal que informi sobre les causes, 
l’abast i els efectes sobre la població 
catalana de la greu avaria de subminis
trament elèctric que va patir la ciutat 
de Barcelona el dia 23 de juliol, i tam
bé de les mesures adoptades per tal 
d’indemnitzar i compensar les nombro
ses pèrdues ocasionades a persones, 
famílies i empreses dels sectors de la 
indústria, els serveis i el comerç
Tram. 356-00120/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Diputació Permanent, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 13.08.2007 (DSPC-C 2).

Sol·licitud de compareixença de Luis 
Atienza, president de Red Eléctrica de 
España, davant de la Diputació Per
manent per tal que informi sobre les 
causes, l’abast i els efectes sobre la 
població catalana de la greu avaria de 
subministrament elèctric que va pa
tir la ciutat de Barcelona el dia 23 de 
juliol, i també de les mesures adopta
des per tal d’indemnitzar i compensar 
les nombroses pèrdues ocasionades 
a persones, famílies i empreses dels 
sectors de la indústria, els serveis i el 
comerç
Tram. 356-00121/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Diputació Permanent, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 13.08.2007 (DSPC-C 2).
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Sol·licitud de compareixença del dele
gat del Govern de l’Estat a Catalunya 
davant la Diputació Permanent per tal 
que informi sobre l’abast i les mesures 
a prendre com a conseqüència del caos 
a rodalies Renfe del passat 3 d’agost, 
així com la saturació de l’aeroport del 
Prat durant l’operació sortida
Tram. 356-00122/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Diputació Permanent, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 13.08.2007 (DSPC-C 2).

Sol·licitud de compareixença de Sal
vador Alemany, president d’ACESA, 
davant la Diputació Permanent per 
tal que informi sobre les mesures a 
prendre com a conseqüència de les 
retencions que de manera habitual es 
produeixen a l’autopista AP7
Tram. 356-00123/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Diputació Permanent, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 13.08.2007 (DSPC-C 2).

Sol·licitud de compareixença del pre
sident de Red Eléctrica de España da
vant la Diputació Permanent per tal que 
informi sobre l’apagada de Barcelona
Tram. 356-00124/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Diputació Permanent, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 13.08.2007 (DSPC-C 2).

Sol·licitud de compareixença del pre
sident d’Endesa davant la Diputació 
Permanent per tal que informi sobre 
l’apagada de Barcelona
Tram. 356-00125/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Diputació Permanent, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 13.08.2007 (DSPC-C 2).

Sol·licitud de compareixença del Go
vern, en especial, el director general 
d’Energia i Mines, davant la Diputació 
Permanent per tal que informin sobre 
l’apagada de Barcelona i es determi
nin les possibles responsabilitats del 
Govern
Tram. 356-00126/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Diputació Permanent, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 13.08.2007 (DSPC-C 2).

Sol·licitud de compareixença del dele
gat del Govern de l’Estat a Catalunya 
davant la Diputació Permanent per tal 
de donar explicacions sobre la situa
ció viscuda a Catalunya les darreres 
setmanes
Tram. 356-00127/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Diputació Permanent, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 13.08.2007 (DSPC-C 2).
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Sol·licitud de compareixença del presi
dent de FECSAEndesa, Manuel Pizar
ro, davant la Diputació Permanent per 
tal de donar explicacions sobre la situ
ació viscuda a Catalunya les darreres 
setmanes
Tram. 356-00128/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Diputació Permanent, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 13.08.2007 (DSPC-C 2).

Sol·licitud de compareixença del 
president executiu de Red Eléctrica 
Española, Luis Atienza, davant la Di
putació Permanent per tal de donar 
explicacions sobre la situació viscuda 
a Catalunya les darreres setmanes
Tram. 356-00129/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Diputació Permanent, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 13.08.2007 (DSPC-C 2).

Sol·licitud de compareixença de María 
Teresa Costa Campí, presidenta de la 
Comissió Nacional d’Energia, davant 
la Diputació Permanent perquè infor
mi sobre les actuacions dutes a terme 
amb relació a l’apagada de Barcelona
Tram. 356-00130/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Diputació Permanent, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 13.08.2007 (DSPC-C 2).

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Compareixença del conseller d’Eco
nomia i Finances i del conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques 
davant la Diputació Permanent perquè 
informin sobre les actuacions dels dits 
departaments amb relació a l’avaria en 
el subministrament elèctric de Barcelo
na i al col·lapse en les infraestructures
Tram. 355-00041/08

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Di-
putació Permanent, en la sessió núm. 2, del 13.08.2007 
(DSPC-C 2).

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Dipu-
tació Permanent, del 13.08.2007 (DSPC-C 2).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Manuel Pizarro, 
president d’Endesa, davant la Diputa
ció Permanent perquè informi sobre 
l’avaria en el subministrament elèctric 
de Barcelona
Tram. 357-00049/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Diputació Permanent en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 13.08.2007 (DSPC-C 2).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 2 de la Diputació 
Permanent, del 13.08.2007 (DSPC-C 2).
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Compareixença de Luis Atienza, presi
dent executiu de Red Eléctrica de Es
paña, davant la Diputació Permanent 
perquè informi sobre l’avaria en el 
subministrament elèctric de Barcelona
Tram. 357-00050/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Diputació Permanent en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 13.08.2007 (DSPC-C 2).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 2 de la Diputació 
Permanent, del 13.08.2007 (DSPC-C 2).

Compareixença del delegat del Go
vern de l’Estat a Catalunya davant la 
Diputació Permanent per a donar ex
plicacions sobre la situació viscuda a 
Catalunya les darreres setmanes
Tram. 357-00051/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Diputació Permanent en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 13.08.2007 (DSPC-C 2).

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACI-
ONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DE-
SATX

Encàrrec del despatx del conseller 
d’Educació a la consellera de Salut
Tram. 330-00022/08

Presentació: President de la Generalitat, 
del Presidència de la Generalitat
Reg. 14256 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 28.08.2007

Al President del PArlAMent

Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut President,

De conformitat amb el que estableix l’article 63.d) de 
la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del Pre-
sident i del Consell Executiu de la Generalitat, em plau 
donar-vos compte que durant l’absència del conseller 
d’Educació, del 12 al 22 d’agost de 2007, s’encarregarà 
del despatx del seu Departament la consellera de Salut.

Cordialment,

José Montilla i Aguilera

Barcelona, 10 d’agost de 2007

N. de la R.: El Decret 181/2007, de 2 d’agost, d’encàr-
rec del despatx del conseller d’Educació a la consellera 
de Salut del 12 al 22 d’agost de 2007, és publicat al 
DOGC 4945, de 10 d’agost de 2007.

Encàrrec del despatx del conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques al 
conseller d’Economia i Finances
Tram. 330-00023/08

Presentació: President de la Generalitat, 
del Presidència de la Generalitat
Reg. 14320 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 03.09.2007

Al President del PArlAMent

Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut President,

De conformitat amb el que estableix l’article 63.d) de 
la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del Pre-
sident i del Consell Executiu de la Generalitat, em plau 
donar-vos compte que durant l’absència del conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, el dia 29 d’agost 
de 2007, s’encarregarà del despatx del seu Departament 
el conseller d’Economia i Finances.

Cordialment,

José Montilla i Aguilera

Barcelona, 28 d’agost de 2007

N. de la R.: El Decret 185/2007, de 28 d’agost, d’en-
càrrec del despatx del conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques al conseller d’Economia i Finances 
el 29 d’agost de 2007, és publicat al DOGC 4958, de 
30 d’agost de 2007.
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a proveir temporalment 
el lloc de treball d’ajudant o ajudanta 
d’arxiu de l’Àrea d’Arxiu de la Direcció 
d’Es tudis Parlamentaris
Tram. 500-00009/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
104)

Al BOPC 104, a la pàgina 62, base 6.1.c), s’ha de su-
primir el primer paràgraf.

Oposició lliure per a proveir dues pla
ces de xofer o xofera polivalent del 
Parlament
Tram. 501-00001/08

Llista definitiva de persones admeses i 
excloses
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 
04.09.2007

seCretAriA generAl

resoluCió

de la Mesa del Parlament del 4 de setembre de 2007, per 
la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva d’aspi-
rants admesos i exclosos i la llista definitiva d’aspirants 
exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua 
catalana en la convocatòria d’oposició lliure per a proveir 
dues places de xofer o xofera polivalent del Parlament 
(núm. de registre de la convocatòria 03/07).

Atès el que estableix la base 5.3 de la convocatòria 
d’oposició lliure per a proveir dues places de xofer o 
xofera polivalent del Parlament (núm. de registre de la 
convocatòria 03/07), aprovada per l’acord de la Mesa 
del Parlament en la sessió tinguda el 5 de juny de 2007 
(BOPC núm. 95, de 2.7.2007).

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 
la Mesa del Parlament

resol:

Primer. Aprovar i fer públiques la llista definitiva d’as-
pirants admesos i exclosos, amb indicació dels motius 
d’exclusió, i la llista definitiva d’aspirants exempts de 
realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, 
dels que han presentat sol·licitud per participar en la dita 
convocatòria d’oposició (núm. 03/07).

Segon. La publicació d’aquest acord en el Butlletí Ofi-
cial del Parlament de Catalunya substitueix la notifi-
cació als interessats, de conformitat amb el que disposa 
l’article 59.5.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei 4/1999, del 13 del gener.

Contra aquest acord, les persones interessades poden in-
terposar recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver 
estat publicat, de conformitat amb l’article 114 de la 
Llei de l’Estat 30/1992.

Barcelona, 4 de setembre de 2007

Imma Folchi i Bonafonte 
Secretària general

llistA definitivA d’AsPirAnts AdMesos

Cognoms i nom

notA

La llista de les persones admeses i excloses en aquest 
procés selectiu no es reprodueix ja que conté dades 
de caràcter personal i l’expedient ha conclòs per ha-
ver finalitzat el procediment amb una resolució ferma 
administrativament. Les dades esmentades consten en 
l’expedient conservat a l’arxiu del Parlament. 
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llistA definitivA d’AsPirAnts exClosos

Cognoms i nom Motius d’exclusió

notA

La llista de les persones admeses i excloses en aquest 
procés selectiu no es reprodueix ja que conté dades 
de caràcter personal i l’expedient ha conclòs per ha-
ver finalitzat el procediment amb una resolució ferma 
administrativament. Les dades esmentades consten en 
l’expedient conservat a l’arxiu del Parlament. 

AsPirAnts exeMPts de reAlitzAr lA ProvA de Coneixe
Ments de llenguA CAtAlAnA

Cognoms i nom

notA

La llista de les persones admeses i excloses en aquest 
procés selectiu no es reprodueix ja que conté dades 
de caràcter personal i l’expedient ha conclòs per ha-
ver finalitzat el procediment amb una resolució ferma 
administrativament. Les dades esmentades consten en 
l’expedient conservat a l’arxiu del Parlament. 
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Concurs oposició lliure per a proveir 
set places de lingüista del Parlament
Tram. 501-00002/08

Llista definitiva de persones admeses i 
excloses
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 
04.09.2007

seCretAriA generAl

resoluCió

de la Mesa del Parlament del 4 de setembre de 2007, per 
la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva d’aspi-
rants admesos i exclosos en la convocatòria de concurs 
oposició lliure per a proveir set places de lingüista del 
Parlament de Catalunya (núm. de convocatòria 02/07).

Atès el que estableix la base 5.2 de la convocatòria 
de concurs oposició lliure per a proveir set places de 
lingüista del Parlament de Catalunya (núm. de con-
vocatòria 02/07), aprovada per l’acord de la Mesa del 
Parlament en la sessió tinguda el 13 de juny de 2007 
(BOPC núm. 95, del 2.7.2007).

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 
la Mesa del Parlament

resol: 

Primer. Aprovar i fer pública la llista definitiva d’as-
pirants admesos i exclosos, amb indicació dels motius 
d’exclusió, dels que han presentat sol·licitud per parti-
cipar en la dita convocatòria d’oposició (núm. 02/07).

Segon. La publicació d’aquest acord en el Butlletí Ofi-
cial del Parlament de Catalunya substitueix la notifi-
cació als interessats, de conformitat amb el que disposa 
l’article 59.5.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficada per la Llei 4/1999, del 13 del gener.

Contra aquest acord, les persones interessades poden in-
terposar recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver 
estat publicat, de conformitat amb l’article 114 de la 
Llei de l’Estat 30/1992.

Barcelona, 4 de setembre de 2007

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

llistA definivitA d’AsPirAnts AdMesos 

Cognoms i nom

notA

La llista de les persones admeses i excloses en aquest 
procés selectiu no es reprodueix ja que conté dades 
de caràcter personal i l’expedient ha conclòs per ha-
ver finalitzat el procediment amb una resolució ferma 
administrativament. Les dades esmentades consten en 
l’expedient conservat a l’arxiu del Parlament. 

llistA definitivA d’AsPirAnts exClosos 

Cognoms i nom Motius d’exclusió

notA

La llista de les persones admeses i excloses en aquest 
procés selectiu no es reprodueix ja que conté dades 
de caràcter personal i l’expedient ha conclòs per ha-
ver finalitzat el procediment amb una resolució ferma 
administrativament. Les dades esmentades consten en 
l’expedient conservat a l’arxiu del Parlament. 
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