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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern del Projecte de llei.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré

Projecte de llei de la llengua de signes 
catalana
Tram. 200·00065/08

Text presentat
Reg. 59384 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

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 Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del vicepresident s’aprova l’Avantprojecte 
de llei de la llengua de signes catalana i se l’autoritza 
perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present Cer-
tificat a Barcelona, el vint-i-u de juliol de dos mil nou.

Barcelona, 21 de juliol de 2009

Laia Bonet Rull 
Secretària del Govern

Projecte de llei de la llengua de signes cata
lana

Exposició de motius

La llengua de signes catalana és la llengua de les perso-
nes sordes i sordcegues signants de Catalunya. Es tracta 
d’una llengua natural de modalitat gestual-visual em-
prada com a sistema lingüístic primari per part d’aquest 
col·lectiu. Com en el cas de les altres llengües de signes 
existents arreu del món, el seu reconeixement com a 
llengua plena no es produeix fins a la segona meitat 
del segle xx, principalment a causa de la discriminació 
social de les seves persones usuàries i del desconei-
xement de les seves característiques entre científics i 
científiques lingüistes.

Com a conseqüència del corrent d’emancipació prota-
gonitzat pels moviments associatius de persones sordes 
i pels resultats de la recerca lingüística que demostrava 
el caràcter de llengües de ple dret per a les llengües 

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 d’acollida de les perso-
nes immigrades i les retornades a ca-
talunya
Tram. 200·00063/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 58555 i 58910 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 01.09.2009

Esmena presentada pel Grup Mixt (reg. 58555)

A la Mesa del Parlament

José Domingo Domingo, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Mixt, i Antonio Robles Almeida, diputat 
del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb allò previst 
a l’article 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena: 

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. Mixt

De retorn al Govern del Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
amb NT 200-00063/08.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2009

José Domingo Domingo Antonio Robles Almeida
Portaveu adjunt del G. Mixt Diputat del G. Mixt

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 58910)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, d’acord amb allò que preveu l’article 104 del 
Reglament de la Cambra, presenta esmena a la totalitat 
de retorn al Govern del Projecte de Llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya, 
amb N. T. 200-00063/08.



7 de setembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 531

6

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

El Consell d’Europa s’hi refereix en el marc general de 
la Recomanació 1492, de l’any 2001, relativa als drets 
de les minories nacionals. En el seu paràgraf 12 xiii, 
l’assemblea parlamentària del Consell d’Europa demana 
que s’atorgui a les diferents llengües de signes emprades 
a Europa una protecció similar a la que proporciona la 
Carta Europea de les Llengües regionals o minoritàries, 
a ser possible mitjançant l’adopció d’una recomanació 
als Estats membres.

Posteriorment, el 17 de març de 2003, es produeix un 
pas endavant més en el reconeixement de les llengües 
de signes com a llengües completes. La Recomanació 
1598 de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Euro-
pa, sobre la protecció de les llengües de signes als Estats 
membres, reconeix el valor de les llengües de signes com 
a expressió de la riquesa cultural europea, i afirma que 
constitueixen un element del patrimoni tant lingüístic 
com cultural d’Europa. Igualment, fa un reconeixement 
explícit de les llengües de signes com a mitjà de comuni-
cació natural i complet, de manera que es deixa de parlar 
de llenguatge per parlar de llengua de signes.

En la mateixa Recomanació 1598, de 2003, l’Assem-
blea Parlamentària del Consell d’Europa recomana al 
Comitè de Ministres que encoratgi els Estats membres 
a reconèixer formalment les llengües de signes del seu 
territori; formar intèrprets; oferir a les persones sordes 
la lliure elecció entre ensenyament oral o bilingüe amb 
llengua de signes, procurar l’ensenyament en llengua de 
signes a les persones sordes adultes, i incloure forma-
ció en relació a la llengua de signes en l’ensenyament 
general secundari; difondre la llengua de signes des 
dels programes de televisió i, en general, sensibilitzar 
la població; promoure obres didàctiques en relació a les 
seves llengües de signes.

També l’Organització de les Nacions Unides, a la Re-
solució 48/96, de 20 de desembre de 1993, es refereix a 
la conveniència d’emprar la llengua de signes en l’àmbit 
educatiu, familiar i comunitari dels infants sords i a la 
necessitat de prestar serveis d’interpretació en llengües 
de signes.

En l’àmbit estatal, la regulació de les llengües de signes 
es troba a la Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la qual 
es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es 
regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de 
les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sord-
cegues. Es tracta d’un text multidisciplinari que regula 
no solament l’ús de les llengües de signes, sinó també 
dels mitjans de suport a la comunicació de les persones 
sordes, ja siguin signants o oralistes, que els han de 
permetre superar les barreres a la comunicació i garan-
tir el seu accés a la informació, la comunicació i als 
serveis públics essencials en condicions d’igualtat. 
Així, la Llei 27/2007 conté, d’una banda, regulació 
lingüística en relació amb la llengua de signes espanyo-
la (aprenentatge, educació, creació del Consorci per a 
la Normalització de la Llengua de Signes Espanyola); 
en segon lloc i en relació amb la llengua de signes ca-
talana, el text estatal conté simplement un reconeixe-
ment legal de la seva existència però no la regula, ja 
que explícitament determina la competència de la Ge-
neralitat de Catalunya per a fer-ne la regulació legal i 

de signes, els drets de les seves persones usuàries van 
començar a ser restituïts de manera progressiva.

Des del mes de juny de 2005, la llengua de signes cata-
lana compta amb una gramàtica bàsica compendiada. 
Aquesta obra, que juntament amb alguns lexicogràfics 
existents, marca l’inici de la descripció del corpus de la 
llengua de signes catalana, ha de servir de base per a la 
seva normativització.

L’administració educativa catalana té ja una llarga tra-
dició en l’oferta de lliure elecció entre ensenyament oral 
o bilingüe per a infants sords. Cal recordar, en aquest 
sentit, que a Catalunya l’ensenyament per a infants sords 
compta amb experiències pioneres com l’Escola Muni-
cipal de Sordmuts de Barcelona (1800-1802).

Cal remarcar que a Catalunya les persones que usen la 
llengua de signes com a mitjà de comunicació fan ús de 
la llengua de signes catalana, és a dir, no es produeix un 
règim de bilingüisme en llengua de signes equiparable 
al de les llengües orals parlades al mateix territori.

D’altra banda, cal també tenir en compte que no totes 
les persones sordes utilitzen la llengua de signes per 
comunicar-se, sinó que majoritàriament les persones 
sordes empren suports a la comunicació oral. Així, par-
larem de persones sordes signants, o comunitat sorda 
signant, per referir-nos a la persona o col·lectiu de perso-
nes sordes que es comuniquen amb la llengua de signes, 
i parlarem d’oralistes quan ens referim a les persones 
sordes que es comuniquen usant suports a la comuni-
cació oral i llegint els llavis. En tot cas, no es tracta de 
sistemes de comunicació que s’excloguin entre ells, ans 
al contrari, és freqüent que les persones signants també 
llegeixin els llavis, i que les persones oralistes s’ajudin, 
en ocasions, de signes gestual-visuals per ajudar-se en 
la comunicació.

L’article 50.6 de l’EAC estableix com a principi rec-
tor de les polítiques públiques la garantia de l’ús de 
la llengua de signes catalana. Amb aquest precepte, 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya esdevé, juntament 
amb l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, 
el primer text legal de l’Estat que regula la protecció 
d’una llengua de signes, en aquest cas, la catalana. I ho 
fa, a més, amb rang estatutari, la qual cosa la situa al 
capdavant en la protecció legal de la llengua de signes, 
juntament amb Finlàndia i Portugal.

Amb anterioritat, el Parlament de Catalunya havia ja 
mostrat la seva voluntat de protegir i difondre la llengua 
de signes catalana. Així, el 17 de febrer de 1993, es va 
constituir la Comissió d’estudi de les dificultats d’uti-
lització del llenguatge de signes. Aquesta comissió, va 
rebre en compareixença totes les entitats, especialistes 
i experts en la matèria i va cloure els seus treballs en 
la sessió de 25 de novembre de 1993, amb un seguit de 
recomanacions finals referents a aquesta llengua (BOPC 
192, de 21 de febrer de 1994). Posteriorment, i fruit 
d’aquestes recomanacions de la Comissió d’Estudi es-
mentada, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar 
per unanimitat el 30 de juny de 1994, a partir d’una 
iniciativa conjunta de tots els grups parlamentaris, la 
Resolució 163/IV, sobre la promoció i difusió del llen-
guatge de signes catalana.
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es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral 
de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sord-
cegues, que en el seu article 1 deriva a la Generalitat la 
regulació de la llengua de signes catalana.

Així mateix, correspon a la legislació catalana sobre 
accessibilitat fer el desplegament de la previsió que el 
mateix article 50.6 de l’EAC fa en relació amb el ga-
rantiment de les condicions que han de permetre as-
solir la igualtat de les persones amb sordesa que optin 
per aquesta llengua, així com el desplegament de la 
normativa bàsica estatal que conté la Llei 27/2007, de 
23 d’octubre, abans esmentada, pel que fa als aspectes 
d’accessibilitat de les persones sordes signants i dels 
mitjans suport a la comunicació oral.

Concretament, doncs, és matèria d’aquesta llei: el seu 
aprenentatge, la docència en llengua de signes catalana; 
l’acreditació professional per a la seva interpretació; la 
designació de la seva institució acadèmica i la previsió 
dels canals de participació social en les polítiques lin-
güístiques relacionades amb aquesta llengua.

D’acord amb el contingut i l’abast d’aquesta Llei, cor-
respon al departament amb competències en matèria de 
política lingüística impulsar la regulació de la llengua 
de signes catalana com a patrimoni lingüístic català i 
vetllar per la seva normativització, la seva protecció i 
la seva difusió, sens perjudici de l’impuls del departa-
ment competent en matèria d’acció social, pel que fa a 
la connexió entre aquesta regulació i la relativa a l’ac-
cessibilitat.

La Llei conté 12 articles, dues disposicions addicionals 
i dues disposicions finals, i s’estructura en:

– Capítol primer, amb disposicions de caràcter gene-
ral relatives a l’objecte de la llei, els seus objectius, els 
seus efectes territorials i l’àmbit d’aplicació, així com 
les definicions legals.

– Capítol segon, que estableix la garantia del dret d’ús 
de la llengua de signes catalana en l’àmbit de les admi-
nistracions públiques catalanes, i regula l’aprenentat-
ge, la docència, la recerca i la interpretació d’aquesta 
llengua.

– Capítol tercer, relatiu als òrgans de difusió, normati-
vització i de participació social, en què es regulen les 
funcions de l’Administració de la Generalitat i l’atri-
bució orgànica de les polítiques lingüístiques de plani-
ficació i foment, s’estableix l’autoritat normativa de la 
llengua de signes catalana i es preveu la creació d’un 
òrgan estable de participació social en les polítiques 
lingüístiques relacionades amb aquesta llengua.

– Disposició addicional primera, que remet a la norma-
tiva sobre accessibilitat la regulació de les condicions 
d’ús de la llengua de signes catalana en l’accés als ser-
veis públics i a la comunicació en aquesta llengua, en 
el marc del garantiment de les condicions d’igualtat de 
les persones sordes i sordcegues.

– Disposició addicional segona, que faculta el depar-
tament competent en matèria d’educació per a la regu-
lació de les condicions d’accés al sistema d’educació 
bilingüe.

reglamentària (art. 1); finalment, però no menys im-
portant, la llei conté normativa bàsica en relació amb 
la participació, la igualtat d’oportunitats i l’accessibili-
tat de les persones sordes o sordcegues signants o oralis-
tes, per a la qual cosa regula, d’una banda, l’ús de la llen-
gua de signes es panyola i remet a la regulació de la llengua 
de signes ca talana, i de l’altra regula també els mitjans 
de suport a la comunicació oral de persones sordes.

A Catalunya, el Parlament va aprovar per unanimitat, 
l’11 d’abril de 2007, la Resolució 32/VIII, que dóna 
suport explícit al Govern de la Generalitat en la seva 
iniciativa, feta pública a través del Vicepresident el dia 
8 de març de 2007, d’elaborar un projecte de llei de re-
coneixement i foment de la llengua de signes catalana.

D’acord amb aquesta Resolució 32/VIII, s’inicien els 
treballs d’elaboració del text que ha de regular l’àmbit 
lingüístic pròpiament dit, deixant per a la regulació le-
gal general en matèria d’accessibilitat els aspectes rela-
cionats amb l’ús d’aquesta llengua i de qualsevol mitjà 
de suport a la comunicació per a garantir l’accés a la 
comunicació de les persones sordes.

Amb la finalitat de garantir la participació i l’audiència 
de les persones directament interessades en la llei, és a 
dir, les persones que usen la llengua de signes catalana 
com a mitjà de comunicació, així com els i les profes-
sionals que en fan la interpretació i els científics i cien-
tífiques que han de vetllar per la seva normativització, 
el Departament de la Vicepresidència constitueix el dia 
23 d’abril de 2007 un grup de treball dirigit per la Se-
cretaria de Política Lingüística i integrat per les entitats 
representatives en els àmbits esmentats: la comunitat 
sorda signant a Catalunya, l’associació de pares i mares 
de nens sords signants, l’associació d’intèrprets de la 
llengua de signes catalana, així com un representant de 
la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans que, 
a més, és investigador d’aquesta llengua.

Aquest grup de treball s’ha reunit al llarg del 2007 i el 
2008, per tal de fer propostes de regulació, debatre-les 
conjuntament, i arribar de manera consensuada al text 
que el Govern de la Generalitat va sotmetre a informa-
ció pública el mes de novembre de 2008. Cal remarcar 
que, per primera vegada, en aquest tràmit d’informació 
pública el text va ser exposat també en llengua de signes 
al portal de llengua de la Generalitat, i es va coordinar 
amb la comunitat sorda signant per tal que, des dels seus 
espais webs, en fessin també la màxima difusió, amb la 
finalitat de garantir la total participació de les persones 
directament afectades, a més de possibilitar l’accés ha-
bitual de tota la ciutadania als processos legislatius.

Aquesta Llei és fruit d’aquests treballs, de l’impuls del 
Govern de la Generalitat i de la voluntat unànime ex-
pressada pel Parlament de Catalunya amb la Resolució 
32/VIII abans esmentada.

La llei es dicta sobre la base de les competències pròpies 
per a regular la llengua de signes catalana derivades 
dels articles 127 i 131 de l’EAC, dóna compliment al 
mandat de l’article 50.6 de l’EAC, i desplega parcial-
ment la normativa bàsica estatal en l’àmbit de les llen-
gües de signes, la Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la 
qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i 
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essent la llengua de signes catalana la llengua vehicular 
i matèria d’estudi, juntament amb l’aprenentatge de les 
llengües oficials a Catalunya.

Capítol segon: El dret d’ús, l’aprenentatge, la 
docència, la recerca i la interpretació

Article 4. L’ús de la llengua de signes en els ser
veis de caràcter públic

Es garanteix el dret a usar la llengua de signes catalana 
en l’àmbit de les administracions públiques catalanes 
per part de les persones sordes i sordcegues que en són 
usuàries, d’acord amb la normativa a què fa referència 
la disposició addicional primera.

Article 5. L’aprenentatge de la llengua de signes 
catalana

1. Els serveis públics educatius garanteixen la informa-
ció als pares i mares d’infants sords i sordcecs de les 
opcions i els recursos disponibles per a la seva escola-
rització, per a què puguin escollir l’ús de la llengua de 
signes catalana dins la seva educació, juntament amb 
les llengües oficials a Catalunya, en una educació bi-
lingüe.

2. En l’àmbit escolar, es garanteix l’aprenentatge de la 
llengua de signes catalana de en la modalitat educativa 
bilingüe, en la què també és llengua vehicular d’ense-
nyament, juntament amb les llengües orals oficials a 
Catalunya, i molt especialment el català com a llengua 
pròpia del sistema educatiu. El departament competent 
en matèria d’educació establirà, a través dels plans d’es-
tudis generals, la difusió de l’existència de la llengua de 
signes catalana entre l’alumnat, per tal de fomentar el 
respecte pels valors de la diversitat lingüística..

3. En l’ensenyament superior no universitari, s’ha de 
disposar d’una titulació professional de la llengua de 
signes catalana.

4. L’Administració educativa facilita l’aprenentatge de 
la llengua de signes catalana a les persones sordes i 
sordcegues adultes que no hi hagin pogut accedir en 
les etapes de vida anteriors.

Article 6. La docència i la recerca en la llengua 
de signes catalana

1. S’han d’establir reglamentàriament, en coordinació 
amb els departaments competents, les matèries docents 
i la certificació corresponent per tal de garantir que les 
persones docents que hagin de desenvolupar la seva 
tasca amb persones sordes i sordcegues usuàries de la 
llengua de signes catalana tinguin la formació i l’acre-
ditació corresponents.

2. Correspon al departament competent en matèria 
d’educació l’establiment de plans de formació específics 
per al professorat que hagi d’atendre l’alumnat en llengua 
de signes catalana i la certificació d’aquesta formació

3. Correspon a l’Institut d’Estudis Catalans i les Univer-
sitats la recerca sobre la llengua de signes catalana,.

– Disposició final primera, que atorga al Govern de la 
Generalitat facultats per al desplegament i l’execució 
de la llei.

– Disposició final segona, que regula la seva entrada 
en vigor.

Capítol primer: Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei

L’objecte de la present Llei és regular la llengua de sig-
nes catalana com a sistema lingüístic propi de les per-
sones sordes i sordcegues signants de Catalunya.

Article 2. Objectius de la Llei

Els objectius d’aquesta Llei són:

a) Reconèixer la llengua de signes catalana com a sis-
tema lingüístic, i regular la difusió i protecció que ha 
d’obtenir dels poders públics, d’acord amb l’article 50.6 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

b) Regular l’aprenentatge, la docència i la interpretació 
de la llengua de signes catalana i crear els òrgans encar-
regats de la seva recerca i sistematització, de l’assessora-
ment i de participació social en les polítiques públiques 
en aquest àmbit; i garantir el principi d’igualtat de tracte 
i d’oportunitats entre dones i homes com a principi in-
formador que cal integrar i observar en la interpretació 
i aplicació de la normativa reguladora de la llengua de 
signes catalana.

c) Difondre l’existència i el coneixement de la llengua 
de signes catalana com a llengua de l’àmbit lingüístic 
català.

Article 3. Definicions

En el marc d’aquesta Llei s’entén per:

a) Llengua de signes catalana: aquella llengua o sistema 
lingüístic natural de modalitat gestual-visual pròpia de 
les persones sordes signants de Catalunya. Igualment, 
aquest sistema lingüístic és usat amb caràcter tàctil per 
persones sordcegues.

b) Llengües orals - escrites: aquelles llengües o sistemes 
lingüístics de modalitat oral-auditiva que tenen trans-
cripció escrita i que, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya tenen el caràcter d’oficial: el català, el cas-
tellà i l’occità, denominat aranès a l’Aran.

c) Persona sorda signant o usuària de la llengua de 
signes catalana: aquella persona que utilitza la llengua 
de signes catalana com a mitjà de comunicació amb 
l’entorn.

d) Intèrpret o guia-intèrpret de la llengua de signes: 
professional que interpreta i tradueix la informació 
formulada en llengua de signes catalana a les llengües 
orals-escrites i viceversa.

e) Educació o sistema educatiu bilingüe: projecte educa-
tiu en el qual el procés d’aprenentatge i ensenyament es 
desenvolupa en un entorn en què coexisteixen la llengua 
de signes catalana i les llengües orals-escrites oficials, 
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no ho siguin per raó del seu càrrec, el funcionament i 
les funcions.

Disposició addicional primera

La garantia d’ús de la llengua de signes catalana esta-
blerta per aquesta llei amb caràcter general en el seu 
article 5 es complementa amb la normativa sobre ac-
cessibilitat en la comunicació, que regula les condicions 
d’ús de la llengua de signes per part de persones sordes 
i sordcegues com a mitjà de comunicació, com també 
els mitjans de suport a la comunicació oral emprats per 
les persones sordes que no l’usen, i que en tot cas ga-
ranteix a uns i altres el seu accés als serveis públics en 
condicions d’igualtat.

Disposició addicional segona

Correspon al departament competent en matèria d’edu-
cació la regulació de les condicions d’accés a l’educació 
bilingüe per part dels nens i nenes sordes els pares i ma-
res o persones tutores dels quals hagin optat per aquest 
sistema educatiu, d’acord amb allò que disposa l’article 
6 d’aquesta Llei.

Disposició final primera

Es faculta el Govern de la Generalitat per dictar les 
disposicions i prendre les mesures necessàries en relació 
amb el desplegament i l’execució d’aquesta llei.

Disposició final segona

Aquesta llei entrarà en vigor al cap d’un mes de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat.

Antecedents del Projecte de llei

– Certificat de l’acord de Govern

– Certificat del Consell Tècnic

–  Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica

–  Nota complementària de l’Assessoria Jurídica

– Memòria de l’avantprojecte de llei

– Llista de disposicions legals afectades

– Taula de vigències

– Memòria econòmica

– Informe d’impacte de gènere i valoració

– Informe de la Secretaria de Funció Pública i Moder-
nització de l’Administració i memòria justificativa

– Audiència departamental

– Audiència i informació pública

Article 7. La interpretació de la llengua de sig
nes catalana

Correspon als departaments competents en les matèries 
d’educació i treball establir la qualificació professional 
dels i les intèrprets en llengua de signes catalana.

L’Administració de la Generalitat, a través del departa-
ment competent, ha d’impulsar la creació de la titulació 
universitària corresponent a les facultats d’Interpretació 
de les universitats catalanes.

Capítol tercer: Òrgans de difusió, de normativit
zació i de participació social

Article 8. Foment i difusió

1. L’Administració de la Generalitat ha de difondre la llen-
gua de signes catalana entre la ciutadania en general.

2. L’Administració de la Generalitat ha de fomentar 
l’accés a l’aprenentatge de la llengua de signes catalana 
entre el personal de les administracions públiques ca-
talanes per tal de garantir el dret a l’ús de la llengua de 
signes catalana als serveis que presta.

Article 9. Direcció interdepartamental

El Govern, a proposta del departament competent en 
matèria de política lingüística, establirà la regulació de 
l’òrgan competent per a la direcció, planificació i coor-
dinació interdepartamental de la política lingüística en 
relació amb la difusió i el foment de la llengua de signes 
catalana, sens perjudici de les competències dels respec-
tius departaments pel que fa a la regulació del seu ús en 
l’accés de les persones sordes i sordcegues signants als 
serveis públics, d’acord amb les normatives sectorials i 
d’accessibilitat vigents,

A nivell metodològic, el departament competent de 
l’Administració de la Generalitat, haurà de procurar 
que en l’ensenyament, la interpretació i la difusió de la 
llengua de signes s’estableixin els mecanismes necessa-
ris per tal d’evitar l’ús d’expressions de caràcter sexista 
i que degradin a la dona.

Article 10. Autoritat normativa

Es reconeix l’Institut d’Estudis Catalans com la institu-
ció acadèmica que determina les normes lingüístiques 
de la llengua de signes catalana, i n’impulsa la seva 
recerca i sistematització.

Article 11. Consell social de la llengua de sig
nes catalana

Adscrit a l’òrgan a què fa referència l’article 9, s’ha de 
crear el Consell social de la llengua de signes catalana, 
com a òrgan d’assessorament, consulta i participació 
social en la política lingüística del Govern de la Gene-
ralitat en relació amb aquesta llengua de signes.

El Govern, a proposta del departament competent en 
matèria de política lingüística, ha de regular la seva 
composició, que en tot cas respondrà a criteris de paritat 
de gènere en la designació de les persones membres que 
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Projecte de llei sobre el procediment de desig
nació dels senadors i senadores que representen 
la Generalitat al Senat

Preàmbul

L’article 69.5 de la Constitució estableix que les Comu-
nitats Autònomes designen un senador o una senadora 
i un altre més per cada milió d’habitants del territori 
respectiu. La designació es porta a terme per l’assemblea 
legislativa corresponent d’acord amb el que preveuen els 
estatuts d’autonomia, els quals han d’assegurar, en qual-
sevol cas, la representació proporcional que s’escaigui.

L’article 61 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atri-
bueix al Parlament la designació dels senadors i senado-
res que representen la Generalitat al Senat. La designa-
ció s’ha de dur a terme en una convocatòria específica i 
de forma proporcional al nombre de diputats i diputades 
de cada grup parlamentari. Com a novetat respecte de 
l’Estatut de 1979 l’article 61 ha suprimit l’exigència 
que els candidats a senador i senadora siguin diputats i 
diputades del Parlament de Catalunya. Així mateix, la 
disposició addicional primera de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya estableix que els termes en els que s’ha de 
produir la designació s’han de fixar mitjançant una llei 
aprovada per la majoria absoluta del Ple del Parlament 
en una votació final sobre el conjunt del text.

La present llei té per objecte desenvolupar l’article 61 i 
la disposició addicional primera de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya als efectes d’establir els principis i el 
procediment que regeixen la designació dels senadors i 
senadores que representen la Generalitat al Senat.

Article 1. Objecte de la llei

Aquesta llei té per objecte determinar els principis i el 
procediment per a la designació dels senadors i senado-
res que representen la Generalitat al Senat.

Article 2. Requisits d’elegibilitat i causes d’in
compatibilitat

1. Es poden designar com a senadors i senadores en re-
presentació de la Generalitat els candidats i candidates 
que compleixin els requisits d’elegibilitat previstos a la 
legislació electoral estatal i autonòmica, acreditin una 
rellevant trajectòria professional o política i tinguin la 
condició política de catalans en els termes previstos a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

2. El càrrec de senador i senadora en representació de la 
Generalitat es regeix pel mateix règim d’incompatibili-
tats aplicable als senadors i senadores electes.

Article 3. Actuacions preliminars

1. Celebrades les eleccions al Parlament de Catalunya i 
un cop constituïda la Mesa de la Cambra, aquesta fixa el 
nombre de senadors i senadores que correspon designar 
al Parlament de Catalunya tenint en compte el cens de 
població utilitzat en la darrera elecció al Senat.

2. La Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus, fixa el 
nombre de senadors i senadores que correspon propor-
cionalment a cada grup parlamentari.

– Memòria preliminar per a l’elaboració de l’avantpro-
jecte

– Propostes provisionals de l’avantprojecte de llei i me-
mòria justificativa de l’evolució

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

Projecte de llei sobre el procediment de 
designació dels senadors i senadores 
que representen la Generalitat al senat
Tram. 200·00066/08

Text presentat
Reg. 59513 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

Em plau trametre-us certificat de l’acord adoptat en la 
sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya cele-
brada el dia d’avui, d’aprovació de l’Avantprojecte de 
Llei sobre el procediment de designació dels senadors i 
senadores que representen la Generalitat al Senat, que 
esdevé projecte, així com el text de referència i docu-
mentació corresponent.

Barcelona, 25 d’agost de 2009

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

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 pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del conseller d’Interior, Relacions Instituci-
onals i Participació s’aprova l’Avantprojecte de llei sobre 
el procediment de designació dels senadors i senadores 
que representen la Generalitat al Senat i se l’autoritza 
perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-cinc d’agost de dos mil 
nou.

Barcelona, 25 d’agost de 2009

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern
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i senadores nomenats pel Parlament continuen en el seu 
càrrec quan es constitueixi de nou el Senat.

2. En el cas que la legislatura del Parlament finalitzés 
abans que la del Senat, continuen en el càrrec fins que 
prenguin possessió els senadors i senadores que el Par-
lament designi per substituir-les o elles mateixes en cas 
de reelecció.

Article 8. Cessament i designació de persones 
substitutes

1. Els senadors i les senadores designades cessen en 
el càrrec en els supòsits previstos per als senadors i 
senadores electes, així com a conseqüència de causes 
d’inelegibilitat o incompatibilitat sobrevingudes.

2. Les vacants de senadors i senadores que es produei-
xen durant una mateixa legislatura del Parlament, són 
cobertes pel procediment establert en aquesta Llei, a 
proposta del mateix grup parlamentari que va proposar 
a qui causa la vacant. En el supòsit que aquell grup s’ha-
gués dissolt s’atribueix al grup a qui proporcionalment 
li correspon.

Article 9. Relacions amb el Parlament de Cata
lunya

1. Els senadors i senadores que representen la Genera-
litat al Senat compareixeran davant del Parlament quan 
ho sol·licitin.

2. El Parlament pot sol·licitar la compareixença d’aquests 
senadors i senadores d’acord amb el que estableix el Re-
glament de la Cambra.

Article 10. Supletorietat del Reglament del 
Parlament de Catalunya

En tot allò no previst en aquesta llei, és d’aplicació el 
Reglament del Parlament de Catalunya.

Antecedents del Projecte de llei

– Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria prèvia 
a l’inici de la tramitació de l’Avantprojecte de llei

– Primera versió de l’Avantprojecte de llei

– Memòria justificativa

– Memòria econòmica

– Disposicions afectades i taula de vigències

– Informe jurídic preliminar

– Anàlisi cost-benefici

– Informe interdepartamental d’impacte de gènere

– Observacions efectuades a l’Avantprojecte de llei

– Resposta a les consideracions efectuades a l’Avant-
projecte

– Segona versió de l’Avantprojecte de llei

– Certificat del Consell Tècnic de 14 de juliol de 2009

– Informe jurídic final

3. El president o presidenta del Parlament estableix el 
termini per a la presentació de candidatures, el qual no 
pot ser superior a 30 dies des de la constitució definitiva 
de la Mesa.

4. A la presentació de les candidatures s’ha de garantir 
la presència equilibrada de dones i homes.

Article 4. Presentació de candidatures

1. La presentació de candidatures i l’examen de la docu-
mentació corresponent es realitzen d’acord amb el que 
disposa el Reglament del Parlament.

Els candidats han de presentar una declaració de les ac-
tivitats professionals, laborals o empresarials que exer-
ceixen i dels càrrecs públics que ocupen, als efectes de 
determinar-ne l’elegibilitat.

2. Correspon a la Comissió de l’Estatut dels Diputats 
dictaminar sobre l’elegibilitat dels candidats i candida-
tes en el termini de 15 dies. La Comissió pot sol·li citar 
d’aquests tota la documentació que consideri neces-
sària.

3. La compareixença davant la comissió competent de 
les persones candidates es regula per les disposicions 
corresponents del Reglament del Parlament.

4. El president o presidenta de la comissió comunica al 
president o presidenta del Parlament les persones propo-
sades per la comissió per a ser designades senador o sena-
dora en representació de la Generalitat. La proposta ha de 
contenir tants candidats i candidates com llocs a cobrir.

Article 5. Designació dels senadors i senadores

1. El president o presidenta del Parlament convoca el 
Ple i sotmet a votació la proposta, que s’entén aprovada 
per la majoria simple dels membres presents, mitjançant 
una votació secreta i única del conjunt de tota la llista.

2. Finalitzada la votació i realitzat l’escrutini, el pre-
sident o presidenta fa públic el resultat i requereix els 
senadors i senadores designats perquè en el termini de 
48 hores acceptin la designació.

Article 6. Proclamació dels senadors i senadores

1. Un cop acceptada la designació, el president o presi-
denta del Parlament proclama els senadors i senadores 
que representen la Generalitat al Senat.

2. La mesa de la cambra els lliura les credencials per-
tinents.

3. La renúncia expressa o tàcita de les persones candi-
dates comporta l’inici del procediment per tal de desig-
nar una nova persona candidata, comptant el termini 
de 30 dies inicial a partir del moment que es produeixi 
la renúncia.

Article 7. Termini del mandat

1. El mandat dels senadors i les senadores que repre-
senten la Generalitat s’estén fins que finalitzi la legisla-
tura del Parlament de Catalunya durant la qual van ser 
designats o designades. En el cas que la legislatura del 
Senat finalitzés abans que la del Parlament, els senadors 
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Proposició de llei, sobre el règim especial de la 
Cerdanya

En el conjunt de Catalunya ressalta per la seva pròpia 
personalitat la Cerdanya com a territori històric.

La comarca de la Cerdanya forma una unitat geogràfica 
i històrica que no es correspon amb la divisió política 
que la parteix des de 1659 entre França i Espanya ni 
amb la divisió administrativa que la parteix entre les 
províncies de Lleida i Girona des de l’any 1833.

Des dels inicis del comtat de Cerdanya fins a la mort 
de l’últim comte privatiu l’any 1117 es pot considerar la 
Cerdanya com un territori sobirà amb dinastia heredi-
tària pròpia. A partir de la seva incorporació al comtat 
de Barcelona es separa novament des de l’any 1162 a 
l’any 1243 i des de l’any 1272 fins a l’any 1344 al incor-
porar-se al Regne de Mallorca. Amb la unificació sota 
el rei Pere III es conserva separat administrativament 
del principat de Catalunya, formant una unitat política 
i administrativa entre els comtats del Rosselló i la Cer-
danya. L’any 1659, amb el Tractat dels Pirineus queda 
dividida la comarca entre França i Espanya, conservant 
la vegueria a la part francesa fins el 1790. La part es-
panyola perd els drets històrics amb el Decret de Nova 
Planta l’any 1716 i s’estableix el corregiment amb capi-
talitat a Puigcerdà, que també ho és durant l’ocupació 
Napoleònica al Departament del Segre.

La voluntat i el sentiment dels cerdans i la seva antiqu-
íssima tradició cultural, política i administrativa me-
reixen que es faci un reconeixement exprés de la seva 
peculiaritat i que s’unifiqui l’organització administrativa 
tradicional de la Cerdanya, degudament actualitzada.

En aquest sentit, aquesta Llei restitueix als cerdans de 
forma actualitzada una estructura administrativa que, 
sens perjudici de l’organització municipal, pot fer pos-
sible la gestió més immediata de les atribucions que 
afecten directament els interessos peculiars del territori, 
com són: la unificació de l’organització administrativa 
pròpia, la conservació de les seves peculiaritats cultu-
rals, així com l’establiment d’un marc legal que permeti 
que el Consell Comarcal pugui assumir les competènci-
es que li delegui o assigni l’Administració de la Genera-
litat d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

El Consell Comarcal, com a poder públic, ha de pro-
moure les condicions perquè la llibertat i la igualtat 
de l’individu i dels grups en els quals aquest s’integra 
siguin reals i efectives, i eliminar els obstacles que im-
pedeixin o dificultin la seva identitat o plenitud.

Títol 1. Disposicions generals

Article 1

1. Aquesta Llei restableix i actualitza l’organització ad-
ministrativa pròpia de la Cerdanya.

2. La Cerdanya és una entitat territorial determinada 
per l’agrupació dels municipis de: Alp, Bellver de Cer-
danya, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils 
de Cerdanya, Isòvol, Lles, Llívia, Meranges, Montellà 
i Martinet, Prats i Sansor, Prullans, Puigcerdà, Riu de 

– Versió de l’Avantprojecte de llei sotmesa a l’informe 
del consell tècnic (juliol de 2009)

– Acta del Consell Tècnic de 21 de juliol de 2009

– Versió final de l’Avantprojecte de llei aprovada pel 
Govern (25/08/09)

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei sobre el règim espe-
cial de la cerdanya
Tram. 202·00075/08

Presentació
President de Consell Comarcal de la Cerdanya
Reg. 59392 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

Fent ús de les atribucions atorgades als consells co-
marcals en l’article 32.6 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, i en els articles 40 a 42 de la Llei 6/187, de 
4 d’abril, d’organització comarcal de Catalunya, concre-
tament en el apratat 2n de l’article 40 de la LOC, que 
estableix que els consells comarcals podran exercir la 
iniciativa legislativa davant el Parlament de Catalunya 
mitjançant la presentació d’una proposició de llei. I que 
en cas que el seu objecte es refereixi a una matèria d’in-
terès exclusiu d’una comarca, no es requerirà el quòrum 
de presentació establert en l’apartat primer de l’article 
(1/5 part dels consells comarcals).

El passat dia 4 de febrer, el Ple del Consell Comarcal 
de la Cerdanya va aprovar per unanimitat exercir la 
iniciativa legislativa comarcal davant del Parlament de 
Catalunya mitjançant la presentació d’una proposició 
de llei específica per a la Cerdanya que pretén restitu-
ir de forma actualitzada una estructura administrativa 
que, sens perjudici de l’organització municipal, pugui 
fer possible la gestió més immediata de les atribucions 
que afecten directament els interessos particulars del 
territori i dels cerdans.

En compliment de l’acord del Ple del Consell Comarcal 
de la Cerdanya, exercim la iniciativa legislativa davant 
del Parlament de Catalunya mitjançant la presentació de 
la Proposició de llei específica de la Cerdanya que s’ad-
junta, així com el certificat de l’acord pel qual s’adopta 
la iniciaitiva legislativa i de la proposició de llei espe-
cífica de la Cerdanya, i els seus antecedents.

Puigcerdà, 19 de juny de 2009

Joan Pous i Porta
President del Consell Comarcal de la Cerdanya
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Es el president nat de tots els òrgans col·legiats i de les 
societats i les empreses dependents del Consell. El Pre-
sident ha de treballar pel bé de la Cerdanya.

5. La Comissió Especial de Comptes, de constitució 
obligatòria, és formada almenys per un Conseller Co-
marcal de cada grup polític representat en el Consell 
Comarcal. Li correspon d’examinar i d’estudiar els 
comptes anuals del Consell Comarcal i d’emetre’n in-
forme abans que el Ple els aprovi.

6. El Consell Comarcal, d’acord amb la potestat d’au-
toorganització, pot crear altres òrgans complementaris 
d’aquesta organització en el seu reglament orgànic.

Article 8

Les competències del President són:

a) Representar el Consell Comarcal.

b) Convocar les sessions del Consell Comarcal i fixar-ne 
l’ordre del dia, en el qual ha d’incloure els informes de 
la Comissió Especial de Comptes i, si escau, les pro-
postes dels òrgans competents.

c) Presidir les sessions del Consell, moderar els debats 
i dirimir els empats amb vot de qualitat.

d) Delegar les seves funcions en els Consellers quan ho 
cregui convenient.

e) Exercir la direcció superior del personal.

f) Presidir subhastes i concursos.

g) Ordenar els pagaments.

h) Impulsar i supervisar l’activitat dels diferents òrgans 
del Consell i dels serveis de la seva competència.

i) Vetllar pel compliment de les lleis i els reglaments en 
el territori de la Cerdanya.

j) Exercir accions judicials i administratives en cas 
d’urgència.

k) Ordenar la publicació dels acords del Consell Co-
marcal.

l) Les que li atribueixin les Lleis, o les que expressa-
ment li delega el Ple del Consell Comarcal.

m) Qualsevol altres que no siguin reservades al Ple del 
Consell Comarcal.

Article 9

Les competències del Ple són:

a) Elegir el President d’acord amb l’article 12.2 d’aques-
ta Llei.

b) Establir l’organització del Consell Comarcal.

c) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

d) Exercir la iniciativa de modificació dels límits terri-
torials de la Cerdanya.

e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els 
comptes, autoritzar i disposar despeses i reconèixer 
obligacions.

Cerdanya i Urús, que té personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat i autonomia per al compliment de les 
seves finalitats.

Article 2

La Cerdanya no pot restar inclosa en cap divisió terri-
torial pròpia de Catalunya que no sigui ella mateixa. En 
aquells casos en què la descentralització de l’Adminis-
tració de la Generalitat faci convenient que la Cerdanya 
s’integri en la demarcació de delegacions o de serveis 
territorials d’àmbit supracomarcal, aquests han d’incor-
porar en la seva denominació la de la Cerdanya.

Article 3

El símbol del Consell Comarcal de la Cerdanya és l’ac-
tual escut de la Cerdanya.

Article 4

La vila de Puigcerdà és la capital de la Cerdanya. El 
Consell Comarcal hi ha de fixar la seva seu.

Títol 2. De l’organització pròpia de la Cerdanya

Article 5

1. El govern i l’administració de la Cerdanya correspo-
nen al Consell Comarcal. Aquest és integrat pel Presi-
dent i pels Consellers Comarcals.

2. Els Consellers Comarcals són elegits d’acord amb 
el que estableix el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Or-
ganització Comarcal de Catalunya.

Article 6

El Consell Comarcal ha d’elaborar i aprovar el seu re-
glament orgànic de funcionament intern d’acord amb 
la legislació vigent.

Article 7

1. Són òrgans del consell comarcal:

a) El ple.

b) La presidència.

c) La vicepresidència.

d) El consell d’alcaldes.

e) La comissió especial de comptes.

2. El gerent del consell comarcal, que exerceix les fun-
cions executives que li encomana aquesta Llei, integra 
també l’organització comarcal.

3. El Ple és format pel President i pels Consellers Co-
marcals. Corresponen al Ple les atribucions que aquesta 
Llei li atorga.

4. El President és el cap de l’administració pròpia de 
la Cerdanya, convoca i presideix el Consell Comarcal, 
té la representació legal i exerceix totes les atribucions 
que el Ple li delega i que no corresponen a aquest últim. 
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membres que la componen, és presidida per una mesa 
d’edat integrada pel Conseller Comarcal de més edat i 
el Conseller Comarcal de menys edat, presents a l’acte, 
i actua com a Secretari el Conseller que és nomenat a 
aquest efecte.

Article 12

1. El President és elegit pels Consellers Comarcals, en-
tre ells, en la sessió constitutiva del Consell Comarcal.

2. Per a ésser elegit President, el candidat ha d’obtenir 
la majoria absoluta en la primera votació o la majoria 
simple en la segona. En cas d’empat, es procedeix a una 
tercera votació i si en aquesta es repeteix un altre cop 
l’empat, és elegit el candidat del partit, la coalició, la fe-
deració o l’agrupació que hagi obtingut més Consellers 
Comarcals, i, si persisteix l’empat, és elegit el candidat 
del grup, la coalició, la federació o l’agrupació que hagi 
obtingut més vots en el conjunt de la Cerdanya.

Article 13

1. El President cessa quan perd la confiança del Consell 
Comarcal.

2. La moció de censura ha d’anar acompanyada del nom 
del candidat i cal que sigui aprovada per la majoria ab-
soluta dels Consellers Comarcals.

3. Pot ésser candidat al càrrec de President qualsevol 
dels Consellers.

Article 14

L’elecció de la Comissió Especial de Comptes té lloc 
en la primera sessió després de la sessió constitutiva 
que celebra el Consell Comarcal, i així successivament 
després de cada renovació.

Article 15

1. La durada del mandat dels membres del Consell 
Comarcal coincideix amb la de les corporacions mu-
nicipals. Un cop finalitzat el mandat, els membres del 
Consell Comarcal continuen en funcions únicament per 
a l’administració ordinària fins a la presa de possessió 
de llurs successors. En cap cas no poden adoptar acords 
per als quals és legalment necessària una majoria qua-
lificada.

2. La pèrdua de la condició de regidor determina també 
la pèrdua de la condició de membre del Consell Co-
marcal.

3. Les condicions per a ésser elector i elegible i les 
causes d’incompatibilitat i intel·ligibilitat per a exercir 
els càrrecs de Conseller Comarcal i el càrrec de Presi-
dent són les que estableix la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General i, si escau, les establertes per la Llei 
Electoral de Catalunya.

Article 16

Realitzada l’elecció, la Junta Electoral competent ha de 
proclamar els membres del Consell Comarcal elegits, 
lliurar les credencials corresponents i remetre a la secre-
taria del Consell Comarcal la certificació acreditativa 

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari 
d’acord amb el que estableix aquesta Llei.

g) Aprovar els plans que afectin el territori de la Cerda-
nya i que siguin de la seva competència.

h) Exercir la potestat expropiatòria.

i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.

j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedi-
ents per a l’exercici de les activitats econòmiques.

k) Delegar competències en els municipis.

l) Aprovar la plantilla de personal, la relació de llocs de 
treball, les bases de les proves per a la selecció de perso-
nal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la 
fixació de la quantia de les retribucions complementà-
ries dels funcionaris, el nombre i el règim del personal 
eventual, tot això d’acord amb les normes reguladores 
de la funció pública local, i també separar del servei 
els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix 
l’article 99.4 de la Llei de Bases de Règim Local, i rati-
ficar l’acomiadament del personal laboral.

m) Plantejar conflictes de competències a altres entitats 
locals i a altres administracions públiques.

n) Exercir accions administratives i judicials.

o) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini 
públic.

p) Alienar el patrimoni.

q) Exercir les altres atribucions que expressament li 
assigni aquesta Llei.

r) Votar la moció de censura al President, d’acord amb el 
que estableix l’article 13 i la legislació de règim local.

s) Determinar el nombre de membres de la Comissió 
Especial de Comptes, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 7.4.

Si un acord del consell comarcal afecta de manera molt 
especial un municipi o més, el president, per iniciativa 
pròpia o a proposta del ple, ha de convocar els alcaldes 
dels municipis afectats perquè puguin participar, amb 
veu però sense vot, en el debat de la sessió plenària en 
què sigui tractat aquell acord.

Títol 3. Elecció i constitució del Consell Comar
cal de la Cerdanya

Article 10

La elecció i constitució del Consell Comarcal de la Cer-
danya es farà d’acord amb el que es preveu en la Llei 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya.

Article 11

1. El Consell Comarcal es constitueix en sessió pública 
a la seu del Consell el primer dia hàbil després de pas-
sats quinze dies naturals a comptar de l’endemà de l’acte 
de proclamació dels membres elegits. La sessió cons-
titutiva, reunida per a l’elecció del President entre els 
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en relació amb les activitats i els serveis de competència 
municipal, l’assistència als municipis i la cooperació 
amb aquests, la planificació territorial i les actuacions 
especials de muntanya.

2. El Consell Comarcal exerceix també les competèn-
cies que li delega o li assigna l’Administració de la Ge-
neralitat d’acord amb el que estableix la legislació de 
règim local.

Article 19

1. El Consell Comarcal de la Cerdanya, a més dels re-
cursos que fixen els articles 20 i 21, es finança amb:

a) Ingressos de dret privat.

b) Taxes per la prestació de serveis i la realització d’ac-
tivitats de la seva competència.

c) Contribucions especials per l’execució d’obres o per 
l’establiment, l’ampliació i la millora dels serveis de la 
seva competència.

d) Participacions en impostos de l’Estat i de la Genera-
litat establertes a favor de les entitats comarcals.

e) Subvencions i altres ingressos de dret públic.

f) Ingressos procedents d’operacions de crèdit.

g) Ingressos que es derivin dels acords de cooperació 
establerts amb la Generalitat.

h) Multes.

i) Altres que es puguin establir.

2. També corresponen al Consell Comarcal participa-
cions en els ingressos provincials de les competències 
assumides de les Diputacions.

3. Integren també les finances del Consell Comarcal 
les aportacions per serveis delegats pels municipis de 
la Cerdanya.

Article 20

1. El Pressupost de la Generalitat ha d’incloure espe-
cíficament les quantitats que resultin dels acords de la 
Comissió Govern de la Generalitat - Consell Comarcal 
establerta per l’article 21 sobre valoració de les compe-
tències transferides.

2. La Llei de Pressupostos de la Generalitat ha d’establir 
els percentatges de participació a favor del Consell Co-
marcal en el Fons de Cooperació Local de Catalunya.

Article 21

1. Es crea la Comissió Govern de la Generalitat - Consell 
Comarcal perquè, d’acord amb el que disposa aquesta 
Llei, determini l’atribució i el traspàs de competències 
i serveis, i en valori la dotació econòmica corresponent. 
En l’anàlisi de les valoracions dels serveis traspassats 
s’han de tenir en compte tant els costos directes i indi-
rectes com els d’inversió que corresponguin.

2. Aquesta Comissió és formada per cinc representants 
del Consell Comarcal i cinc representants del Govern 
de la Generalitat, entre els quals hi ha el titular de la 
Conselleria de Governació i Administracions Públiques, 

corresponent. La composició del Consell Comarcal s’ha 
de fer pública als taulers d’anuncis dels municipis i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Títol 4. De les competències i del finançament 
del Consell Comarcal

Article 17

1. El Consell Comarcal exerceix les competències que 
li atribueix aquesta Llei i qualsevol altra llei del Par-
lament.

2. La Generalitat ha de cedir al Consell Comarcal 
competències i serveis almenys sobre les matèries se-
güents:

a) Ensenyament.

b) Cultura.

c) Sanitat.

d) Serveis socials.

e) Ordenació del territori i urbanisme.

f) Consum i turisme.

g) Protecció, conservació i administració del seu patri-
moni històric i artístic.

h) Protecció de la natura, muntanya i vies forestals. Ges-
tió dels espais naturals.

i) Agricultura, ramaderia, pesca, caça i aprofitaments 
forestals.

j) Salvaments i extinció d’incendis.

k) Joventut.

l) Oci i temps lliure.

m) Esports.

n) Medi ambient.

o) Recollida i tractament de residus sòlids.

p) Salubritat pública.

q) Carreteres locals.

r) Transport interior de viatgers.

s) Artesania.

t) Justícia.

u) Oficina de treball.

v) Gestió i recaptació de tributs delegats.

w) Desenvolupament de les noves tecnologies.

x) Oficina d’Atenció Ciutadana.

3. Les competències esmentades en el punt 2 d’aquest 
article poden ésser plenes en la mesura que ho determi-
nin les lleis del Parlament.

Article 18

1. Corresponen al Consell Comarcal les facultats que la 
legislació de la Generalitat reconegui a les comarques 
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Segona

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publi-
cació en el Diari Oficial de Generalitat de Catalunya 
(DOGC), i aquells preceptes el compliment dels quals 
exigeix la realització de despesa a càrrec dels Pressu-
postos de la Generalitat, produiran efectes a partir de 
l’entrada en vigor de la llei de pressupostos correspo-
nent a l’exercici pressupostari immediatament posterior 
a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició final

S’autoritza el Govern de la Generalitat de Catalunya 
perquè dicti les disposicions necessàries per al des-
plegament, l’execució i el compliment d’aquesta Llei i 
unifiqui, en l’àmbit de la comarca de la Cerdanya, els 
Serveis Territorials dels diferents departaments per tal 
d’evitar duplicitat d’actuacions.

Antecedents

1. Avaluació de l’impacte social, econòmic, jurídic i 
pressupostari de les mesures proposades.

2. Estudi econòmic i pressupostari.

3. Certificat acreditatiu dels acords corresponents, amb 
indicació expressa dels quòrums de presència i decisió.

N. de la R.: Els antecedents corresponents a aques-
ta Proposició de llei i el certificat de l’acord pel qual 
s’adopta la iniciativa poden ésser consultats a l’Arxiu 
del Parlament.

que presideix i convoca les sessions, les quals han de 
tenir lloc almenys dues vegades l’any.

3. La Comissió elabora propostes de convenis i acords 
de cooperació respecte als serveis no traspassats.

Article 22

En tots els altres aspectes relatius al règim de finan-
çament pressupostari, d’intervenció i de comptabilitat, 
s’apliquen les normes generals de la legislació bàsica de 
l’Estat i de la legislació de la Generalitat reguladora de 
les finances locals.

Disposicions addicionals

Primera

El govern i l’administració de la Cerdanya es regeixen 
per aquesta Llei, per les normes complementàries que 
la despleguin i, en tot allò que no hi sigui regulat, per 
la legislació sobre l’organització territorial i el govern 
local de Catalunya.

Segona

El Consell Comarcal pot sol·licitar a la Generalitat de 
Catalunya la delegació o la transferència de competèn-
cies no assumides en aquesta Llei.

Tercera

Les relacions de caràcter polític i administratiu entre el 
Consell Comarcal i la Generalitat de Catalunya es tenen 
per mitjà de la Subdirecció General d’Afers Interdepar-
tamentals del Departament de Presidència.

Quarta

En aquells casos en que la legislació exigeix donar 
publicitat de disposicions i actuacions del Consell Co-
marcal, i per tal de possibilitar una simplificació en els 
instruments de la publicitat normativa existent, es subs-
tituirà la publicació en el Butlletí Provincial de Girona 
i en el de Lleida per una única publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Cinquena

La Generalitat instarà al Govern de l’Estat Espanyol que 
es desenvolupin els mecanismes adients per tal de resol-
dre les disfuncions provocades per la divisió provincial 
que afecta a la comarca de la Cerdanya.

Disposicions transitòries

Primera

La Comissió Govern de la Generalitat - Consell Comar-
cal a què es refereix l’article 21 ha de constituir-se en el 
termini de tres mesos a partir de l’aprovació d’aquesta 
Llei.
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Proposta de resolució sobre l’impuls 
del conreu de la vinya a l’aran
Tram. 250·02159/08

Pròrroga del termini de presentació d’es·
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 59569).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.09.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.09.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es·
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 59832).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.09.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2009.

3.10. PROCEDIMENTS qUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta de resolució sobre els projec-
tes de construcció de dues plantes de 
producció de biodièsel als ports de Bar-
celona i Tarragona i sobre l’ampliació de 
l’ús del biodièsel com a combustible
Tram. 250·02153/08

Pròrroga del termini de presentació d’es·
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 59569).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.09.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.09.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es·
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 59832).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.09.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2009.
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Proposta de resolució sobre la revisió 
del sistema tarifari i de zonificació de 
l’autoritat del Transport metropolità
Tram. 250·02177/08

Pròrroga del termini de presentació d’es·
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 59569).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.09.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.09.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es·
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 59832).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.09.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2009.

Proposta de resolució sobre l’adopció 
de les mesures urgents recomanades a 
l’informe Kindermann per al control de 
la població de corbs marins de terra en-
dins a la xarxa fluvial
Tram. 250·02160/08

Pròrroga del termini de presentació d’es·
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 59569).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.09.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.09.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es·
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 59832).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.09.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2009.
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Proposta de resolució sobre la inclusió 
d’almacelles, almenar i rosselló (se-
grià) en el consorci de l’aeroport d’al-
guaire
Tram. 250·02180/08

Pròrroga del termini de presentació d’es·
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 59569).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.09.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.09.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es·
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 59832).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.09.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2009.

Proposta de resolució sobre l’alimenta-
ció i el control de les colònies de voltors
Tram. 250·02178/08

Pròrroga del termini de presentació d’es·
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 59569).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.09.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.09.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es·
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 59832).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.09.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2009.
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estableixen els articles 145 i 146, presenten la següent 
Proposta de resolució

Exposició de motius

El barri de la Trinitat Vella ubicat al Districte de Sant 
Andreu de Barcelona, compta amb una població de prop 
de 10.000 habitants i es considerat un dels barris amb 
els índex més baixos d’envelliment poblacional.

Un tret característic del barri és la gran diversitat cultu-
ral i d’origen de la seva població la qual ha incrementat 
en els últims anys revitalitzant un barri que havia anat 
perdent població. Els plans urbanístics en execució i 
programats al barri preveuen un altre creixement des-
tacable de la població incrementant les necessitats en 
el camp de l’ensenyament post obligatori.

La Trinitat Vella es caracteritza també per els límits 
territorials que la delimiten, com són el riu Besos, 
l’avinguda Meridiana, el Nus de la Trinitat, el passeig de 
Santa Coloma o la Carretera de Ribes, que per les seves 
dimensions actuen com a elements aïllants i no aproxi-
matius amb la resta de barris veïns com Sant Andreu o 
la Trinitat Nova. Aquest fet ha produït que la població 
del Barri de la Trinitat Vella tendeixi a desplaçar-se 
mínimament a barris veïns intentant satisfer la seves 
necessitats dins del propi barri.

El Secció d’Educació Secundària (SES) Josep Comas i 
Solà és l’únic centre de titularitat pública on s’imparteix 
educació secundaria obligatòria, però no batxillerat. 
És un centre amb un baix índex d’absentisme escolar 
i un alt nivell i qualitat de l’educació que s’hi impar-
teix, prova d’això es el nombrós «palmarès» de premis 
i programes en que participa amb grans èxits (PROA, 
ÀRTIC, CANGUR) i el caracteritza un equip pedagògic 
i docent consolidat que es reflexa i trasllada directament 
en l’alumnat.

L’alumnat és reflex de la diversitat cultural que caracte-
ritza els habitants del barri, i lluita i reivindica l’interès 
per tal que l’esmentat SES esdevingui IES i s’hi im-
parteixi ensenyament secundari postobligatori per tal 
de gaudir de la igualtat d’oportunitats vers tots aquells 
veïns de barris de condicions i característiques similars 
a les seves on s’imparteix secundària post obligatòria.

El fet que el SES Josep Comas i Solà no imparteixi el 
batxillerat fa que molts joves acabin amb èxit l’ESO 
però abandonin els estudis, donada la manca d’acom-
panyament que requereixen, existent en l’actualitat i es 
vegin llençats al mercat laboral sense desenvolupar tota 
la potencialitat intel·lectual i formativa existent al barri 
de la Trinitat. Una educació postobligatòria de qualitat 
i amb arrelament en el seu entorn és fonamental per 
poder accedir a una vida laboral amb garanties d’èxit.

És per tot això que el Grup Parlamentari de CiU pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a portar a terme els tràmits pertinents, en el 
marc de la seva participació al Consorci d’Educació de 
Barcelona per tal que:

Proposta de resolució sobre l’aplicació 
de la revisió mèdica de la política agrà-
ria comuna als sectors oví i cabrum i 
sobre l’elaboració d’un pla de reestruc-
turació per a aquests sectors
Tram. 250·02194/08

Pròrroga del termini de presentació d’es·
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 59569).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.09.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.09.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es·
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 59832).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.09.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.09.2009.

Proposta de resolució sobre la transfor-
mació del ses Josep comas i solà en 
institut d’ensenyament secundari, sobre 
l’ampliació de les instal·lacions i sobre 
l’edificació d’un nou centre educatiu al 
barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 250·02251/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 59094 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió d’educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Anna Figueras i 
Ibàñez, i Irene Rigau i Oliver, diputades del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
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– Que nuclis propers a les poblacions s’hagin abandonat 
i que de manera natural, fins fa pocs anys, també servi-
en per a separar el nucli urbà del medi agrari.

– Un augment dels pagesos amb la pluriactivitat econò-
mica rural, obligant a compatibilitzar l’activitat agrària 
habitual amb una activitat industrial o de serveis. Un 
fet que, a voltes, obliga a les persones del món rural a 
realitzar l’activitat agrària en dies festius.

D’altra banda, l’actitud mediambientalment sostenible 
per part de la pagesia, que sigui el sol i no una assecado-
ra industrial la que faci disminuir la humitat del cereal 
a l’hora de la collita, no pot ser objecte de regulacions 
de caràcter indiscriminat.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Fomentar les franges de protecció en municipis ru-
rals amb conreus de secà cerealístic computables com a 
guaret a efectes de les subvencions de la Política Agrà-
ria Comuna (PAC).

2. Que aquest foment esdevingui amb les mateixes ca-
racterístiques tècniques i d’anàlisi de cost que les im-
plantades per les urbanitzacions en medi rural, per part 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge

3. Reinstaurar, prèviament actualitzades, les dispo-
sicions que indemnitzaven el pagès per a llaurar fora 
de la temporada agronòmicament òptima dels camps 
de cereal collit, garantint unes mesures de prevenció 
davant de possibles incendis i d’acord amb els agents 
social implicats.

4. Fomentar l’adopció de mesures preventives a la ma-
quinària agrícola davant el risc d’ignició dels camps.

5. Donar tot el suport a l’activitat agrària mitjançant 
l’adopció de polítiques adequades per a la valoració eco-
nòmica i productiva dels professionals de la pagesia.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Marta 
Alòs i Lòpez, diputada del G. P. de CiU; Xavier Pallarès 
i Povill, diputat del G. P. de CiU

1. El Servei d’Educació Secundària (SES) Josep Comas 
i Solà esdevingui un Institut d’Ensenyament Secundari 
(IES) per tal que els joves de la Trinitat Vella tinguin 
l’oportunitat de cursar estudis secundaris postobliga-
toris d’alta qualitat a un centre educatiu del seu mateix 
barri, tant de batxillerat, com de cicles formatius.

2. Adequar les instal·lacions existents i incrementar-les 
en 600 m2 adjunts a l’ampliació que es va portar a ter-
me en cursos anteriors per tal de possibilitar impartir 
de manera imminent i provisional els ensenyaments 
d’educació postobligatòria, donat que el SES Josep 
Comas i Solà comparteix espais amb el CEIP Ramon 
Berenguer III.

3. Edificar un nou centre educatiu en els terrenys, que 
l’enderroc de la Presó de Joves alliberarà i aportarà al 
barri de la Trinitat Vella, on traslladar i ubicar definiti-
vament el futur IES Josep Comas i Solà.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Anna 
Figueras i Ibàñez, diputada del G. P. de CiU; Irene Ri-
gau i Oliver, diputada del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre el suport i 
el foment de l’activitat agrària
Tram. 250·02252/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 59096 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Rama
deria i pesca

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Marta Alòs i Lòpez, i 
Xavier Pallarès i Povill, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

No hi ha dubte que els canvis socials, econòmics i es-
tructurals de la nostra societat ha afectat també el món 
agrari. Una realitat que ha comportat:

– Una disminució de la població que es dedica a l’acti-
vitat agrària i a voltes, a un augment de la maquinària 
agrícola pesada.

– L’augment gradual de les superfícies urbanitzades o 
urbanitzables de moltes poblacions de Catalunya que 
fins aleshores eren espais destinats a eres, de zona de 
magatzems comunitaris de maquinària o de pesada de 
material o de proveïment d’aigua per la pagesia, un fet 
aquest darrer que ha afeblit la capacitat de resposta dels 
petits i mitjans municipis de la Catalunya agrària davant 
dels incendis en temps de sega.
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2. Increment de costos de producció per l’alça del cost 
de la terra on aplicar les dejeccions.

3. Modificar els plans de gestió de les dejeccions i tenir 
l’activitat sotmesa als criteris de ponència ambiental a 
l’hora d’ampliar o fer noves granges.

4. Increment de la burocràcia a l’explotació, ja que els 
ramaders es veuen obligats a portar i actualitzar el llibre 
de gestió de fertilitzants.

Actualment la proposta no compta amb el suport del 
sector productor de cap de les zones afectades per l’am-
pliació.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Paralitzar immediatament el procés d’ampliació de 
les Zones Vulnerables a la Contaminació per Nitrats 
procedents de Fonts Agràries a Catalunya i a revisar 
el seu contingut.

2. Valorar la reducció de l’ús de fertilitzants químics a 
l’agricultura que ronda el 60% en els darrers 30 anys, 
i que per tant suposa ja una reducció de la responsabi-
litat del sector agrari en la contaminació d’aigües per 
nitrats.

3. Impulsar els mecanismes necessaris per a fer una 
sol·licitud formal a la Unió Europea per tal que davant 
la realitat productiva de l’agricultura catalana, permeti 
incrementar el volum de fertilitzants orgànics aplicats 
al camp en detriment de l’adob químic, ja que el primer 
és més complert i millora l’estructura i la concentració 
de matèria orgànica del sòl.

4. Tenir en compte que en moltes explotacions es fan 
dos conreus a l’any i, per tant, el sòl necessita una major 
aportació de fertilitzants.

5. Suprimir la incoherència de restringir l’aplicació 
d’adobs orgànics en àrees on la densitat ramadera és 
mínima i que en canvi es permeti en aquestes mateixes 
zones l’aplicació d’adob químic.

6. Obrir una partida pressupostària per a poder atendre 
els cessaments anticipats de les explotacions per la jubi-
lació dels titulars i que es tingui en compte la reducció 
de la cabana ramadera a causa de l’abandonament de 
l’activitat per la manca de rendiment econòmic.

7. Tenir en compte altres fonts emissores de nitrats (de-
puradores, urbana...) i la seva afectació al medi alhora 
que s’habilitin les mesures necessàries per a una cor-
recta gestió d’aquestes.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Mar-
ta Alòs i Lòpez, Xavier Pallarès i Povill, Montserrat 
Ribera i Puig, Ramon Espadaler i Parcerisas, Albert 
Batalla i Siscart, diputats i diputades del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre la paralit-
zació del procés d’ampliació de les zo-
nes vulnerables a la contaminació per 
nitrats procedents de fonts agràries i 
sobre la gestió de l’ús de fertilitzants
Tram. 250·02253/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 59098 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Rama
deria i Pesca

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Marta Alòs i Lòpez, 
Xavier Pallarès i Povill, Montserrat Ribera i Puig, Ra-
mon Espadaler i Parcerisas, i Albert Batalla i Siscart, 
diputats 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

Exposició de motius

El Departament de Medi Ambient i Habitatge i el De-
partament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural han 
presentat una proposta per a l’ampliació de les Zones 
Vulnerables a la Contaminació per Nitrats procedents 
de Fonts Agràries acordada l’any 1998 i revisada l’any 
2004, una proposta que suposa una visió negativa de 
l’activitat ramadera a Catalunya, alhora que es difon a 
la societat catalana la imatge que la contaminació de les 
aigües és d’origen agrari.

Cal tenir en compte que a les Zones Vulnerables només 
es limita l’aportació de Nitrogen Orgànic i no es té en 
compte les aportacions que es fan de Nitrogen Químic 
als conreus.

Així mateix les explotacions ramaderes catalanes han 
donat compliment a les obligacions normatives que 
se’ls ha imposat, assumint les despeses econòmiques 
corresponents.

Ara com ara, el sector agrari ha estat l’únic que ma-
joritàriament ha acomplert la Llei 3/98 d’Intervenció 
Integral de l’Administració Ambiental.

Els punts d’anàlisi mostrejats per a l’ampliació de les 
Zones Vulnerable a la Contaminació de Nitrats proce-
dents de Fonts Agràries no resulten prou representatius 
per a designar com a vulnerables tots els municipis que 
es proposen.

L’afectació que té per a un municipi i els seus ramaders 
la determinació com a zona vulnerable és el següent:

1. Reducció de 210 a 170 kg/N/ha a l’any i, per tant, ne-
cessitat de major superfície agrícola per a l’explotació.
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Proposta de resolució sobre les obres 
de millorament de la sortida a la carre-
tera c-16, en direcció Berga, des de la 
colònia Viladomiu de Gironella
Tram. 250·02255/08

Presentació

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 59100 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Montserrat Ribera i 
Puig, i Josep Rull i Andreu, diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

Els ciutadans de la Colònia Industrial Viladomiu Nou 
(Gironella, Berguedà) disposaven d’un accés per en-
trar a la població venint de Berga i sortir en direcció a 
Manresa i un altre accés que dona sortida en direcció 
a Berga i entrada a la colònia venint de Manresa. En 
aquest sentit, amb la realització del nou tram d’autovia 
Navàs - Berga, aquest accés va quedar en l’antiga C-16 z 
però connectada amb l’autovia per una rotonda situada 
a 1 km direcció Berga.

El passat dia 1 de novembre, l’accés que dona sortida 
cap a Berga i Gironella i entrada a la colònia, va patir 
un despreniment que va tallar bona part de la sortida 
amb la caiguda de diferents roques sobre la calçada. 
Després de fer diferents inspeccions, es va procedir a 
tallar aquest accés, ja que tota la muntanya suposa un 
risc de despreniments al estar poc estabilitzada.

Provisionalment es va habilitar una sortida a la carretera 
C16 z que suposa un greu perill pels habitants de la 
Colònia (havent de realitzar una maniobra d’un angle 
de 90º) i un problema important per al transport públic 
ja que no hi ha espai per a la parada de bus i també 
pels camions que subministren i retiren materials d’una 
empresa situada a les naus de l’antiga fàbrica tèxtil de 
Viladomiu.

Val a dir que els veïns s’han dirigit a Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques per tal de posar 
de manifest aquesta situació sense obtenir cap mena de 
compromís o alternativa pel fet que no quedi clara la 
titularitat d’aquest tram de carretera entre la Generalitat 
i la Diputació de Barcelona.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució sobre el millora-
ment de la carretera n-ii a alcarràs (se-
grià)
Tram. 250·02254/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 59099 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu adjunt, Marta Alòs i Lòpez, i Josep Rull i 
Andreu, Diputats 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,

Exposició de motius

La localitat d’Alcarràs és un dels nuclis de poblacions 
més importants del Segrià, amb una intensa activitat 
fructícola alhora que un centre dinamitzador de l’eco-
nomia i la cultura de la zona.

L’antiga carretera N-II és un dels problemes més im-
portants que actualment té aquesta localitat del Segrià. 
Una carretera que té dos kilòmetres de via en aques-
ta població i per on circulen vehicles de tota mena i, 
especialment, camions pesants. Una carretera que és 
responsable de continuats accidents per la manca de 
rotondes i senyalitzacions que dificulten la vida diària 
dels habitants d’Alcarràs.

La perillositat d’aquest tram ha obligat fins i tot a la 
recollida de signatures impulsant la construcció de ro-
tondes, millora d’interseccions i reordenació dels ac-
cessos.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a instar el Ministeri de Foment a l’execució de 
les següents millores en l’actual carretera N-IIa (an-
tiga N-II) al seu pas pel terme municipal d’Alcarràs 
(Segrià): Rotonda a la cruïlla L-800-Ctra. Valmanya; 
rotonda a la zona IES i carrer Major i execució d’una 
rotonda polígon industrial Reves.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Marta Alòs i Lòpez, diputada del G. P. de CiU; Josep 
Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU
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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 Gene-
ralitat a garantir el servei d’atenció continuada de les 
00:00 hores a les 8:00 hores al Centre d’atenció primà-
ria (CAP) de Molins de Rei.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola  Josep L. Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU  Diputat del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’una residència, centre de dia i 
menjador extern per a la gent gran amb 
dependència a sant Vicenç dels Horts 
(Baix Llobregat)
Tram. 250·02257/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 59102 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Benestar i Immigració

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Lluís Cleries 
i Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

Sant Vicenç dels Horts compta amb una població de 
més de 4.000 persones grans. El 28 de setembre de 2006 
es signà un conveni entre el Departament de Benestar i 
Família i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, per a 
la construcció d’una residència assistida, centre de dia i 
menjador extern per a gent gran amb dependència.

A hores d’ara aquest compromís institucional no s’ha 
portat a terme.

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 Gene-
ralitat a construir amb caràcter d’urgència una residèn-
cia, centre de dia i menjador extern per a gent gran amb 
dependència al municipi de Sant Vicenç dels Horts.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola  Josep L. Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU  Diputat del G. P. de CiU

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a dur a terme les actuacions i les gestions necessàri-
es per tal d’arranjar la sortida a la carretera, en direcció 
Berga, des de la Colònia Viladomiu Nou, de Gironella 
(Berguedà) amb l’objectiu de donar la mobilitat sufici-
ent, eliminar perills i millorar el transport públic de les 
persones que viuen en aquesta Colònia industrial.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; 
Montserrat Ribera i Puig, diputada del G. P. de CiU; 
Josep Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre el garanti-
ment de l’horari d’atenció continuada en 
el caP molins de rei
Tram. 250·02256/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 59101 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Salut

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Lluís Cleries 
i Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució

Exposició de motius

Ateses les converses mantingudes amb els responsa-
bles del servei d’atenció primària del Baix Llobregat 
respecte la reorganització dels serveis d’urgències que 
es posarà en marxa el proper 21 de juliol.

Atesos els contactes que duts a terme des de l’Ajun-
tament de Molins de Rei amb el director del Servei 
d’atenció primària del Baix Llobregat exigint la garan-
tia d’un servei de qualitat que doni cobertura a les ne-
cessitats dels ciutadans dels municipis de la comarca.

Atès que malgrat els molts arguments a favor de man-
tenir el servei continuat les 24 hores, des del Departa-
ment de Salut, emparant-se amb la manca de personal 
mèdic, la baixa utilització del servei en aquella franja 
horària, i l’optimització de recursos, no es considera 
altra opció que suspendre a curt termini l’atenció conti-
nuada al Centre d’Atenció Primària (CAP) de les 00:00 
hores a les 8:00 hores tots els dies de la setmana.

En aquest sentit, el fet que Molins de Rei no tingui ga-
rantida l’atenció continuada, suposa un pas endarrere 
en la qualitat assistencial.

Igualment, cal posar de relleu que el ple de l’Ajunta-
ment de Molins de Rei es mostra contrari al tancament 
d’aquest servei.
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Proposta de resolució sobre la creació 
d’unitats d’atenció psiquiàtrica als cen-
tres penitenciaris
Tram. 250·02259/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 59104 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Salut

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Assumpció Laïlla i 
Jou, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent:

Proposta de resolució sobre la creació d’unitats 
d’atenció psiquiàtrica als centres penitenciaris 
de Catalunya

Exposició de motius

En els últims anys s’ha produït un augment de les per-
sones que pateixen malalties mentals en els centres 
penitenciaris de Catalunya. Aquesta situació, lluny de 
tendir a disminuir o a estabilitzar-se, segueix creixent i 
es manté aquesta perspectiva en els propers anys.

Evidentment manquen recursos comunitaris d’atenció 
als malalts mentals (en règim obert o tancat), i també 
moltes vegades aquestes malalties apareixen associa-
des al consum de tòxics, cosa que complica encara més 
l’atenció sanitària i l’adequació de l’atenció a la persona 
quan aquesta està reclosa en un centre penitenciari; per-
què precisament per la patologia que pateix –que mol-
tes vegades deriva en conductes anòmales–, requereix 
d’una cura i percepció especial dels professionals dels 
centres penitenciaris que se’n fan càrrec.

Per aquests motius el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a ins-
taurar unitats d’atenció psiquiàtrica en les infermeries 
dels centres penitenciaris, diferenciades de les que es 
dediquen a l’atenció sanitària a la patologia somàtica, 
que permetin una atenció més especialitzada en aquest 
àmbit.

Palau de Parlament, 15 de juliol 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Assumpció Laïlla i Jou
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre la formació 
especialitzada en patologia psiquiàtri-
ca dels professionals dels centres pe-
nitenciaris
Tram. 250·02258/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 59103 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Salut

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Assumpció Laïlla i 
Jou, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent:

Proposta de resolució sobre la formació especia
litzada en patologia psiquiàtrica per als profes
sionals dels centres penitenciaris

Exposició de motius

En els últims anys s’ha produït un augment de les per-
sones que pateixen malalties mentals en els centres 
penitenciaris de Catalunya. Aquesta situació, lluny de 
tendir a disminuir o a estabilitzar-se, segueix creixent i 
es manté aquesta perspectiva en els propers anys.

Evidentment manquen recursos comunitaris d’atenció 
als malalts mentals (en règim obert o tancat), i també 
moltes vegades aquestes malalties apareixen associa-
des al consum de tòxics, cosa que complica encara més 
l’atenció sanitària i l’adequació de l’atenció a la persona 
quan aquesta està reclosa en un centre penitenciari; per-
què precisament per la patologia que pateix –que mol-
tes vegades deriva en conductes anòmales–, requereix 
d’una cura i percepció especial dels professionals dels 
centres penitenciaris que se’n fan càrrec.

Per tot l’exposat el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

1. Dur a terme formació específica i especialitzada di-
rigida als professionals sanitaris que hagin de tractar 
amb els reclusos que presenten malalties mentals que 
no estan en unitats especialitzades en Psiquiatria pe-
nitenciària.

2. Establir formació específica i especialitzada dirigida 
al cos de funcionaris que hagin de tractar amb els re-
clusos que presenten malalties mentals.

Palau de Parlament, 15 de juliol 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Assumpció Laïlla i Jou
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU



7 de setembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 531

26

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta de resolució sobre la retira-
da de la proposta de desplegament de 
l’acuT Bages - Berguedà i sobre el ga-
rantiment del sistema actual d’atenció 
continuada a les àrees bàsiques de sa-
lut de sant Joan de Vilatorrada, sant 
fruitós de Bages, navarcles i sant Vi-
cenç de castellet
Tram. 250·02261/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 59106 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Salut

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Francesc Sancho i 
Serena, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

Exposició de motius

La posada en marxa del nou ACUT (Atenció Continu-
ada Urgències de base Territorials) Bages - Berguedà 
ha de suposar organitzar tot un dispositiu assistencial 
de les ABS de Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós 
de Bages - Navarcles i Sant Vicenç de Castellet per 
tal de coordinar tots els recursos de què disposen a 
través del telèfon 061.

A partir de les vuit del vespre fins a les vuit del matí 
l’usuari que presenti una urgència nocturna pot despla-
çar-se al Punt d’Atenció Continuada de Manresa o tru-
car al 061. Aleshores el SEM-061 ha de donar resposta 
a la urgència i mobilitzar el recurs sanitari més adient 
en funció de cada necessitat. Cal tenir en compte que la 
posada en marxa de l’ACUT no només ha de servir per 
atendre la demanda urgent, sinó que també per atendre 
tots els tractaments de continuïtat.

Un dels punts forts de l’ACUT ha de ser l’atenció domi-
ciliària amb l’adquisició de dos nous vehicles per facili-
tar i millorar aquesta modalitat d’assistència, però serà 
difícil d’aconseguir aquest objectiu havent d’atendre a 
128.792 persones. Tampoc s’han valorat ni la distància 
entre Manresa i Aguilar de Segarra que és de 20 minuts, 
entre Manresa - Mura hi ha 30 minuts, entre Aguilar 
de Segarra - Mura hi ha 43 minuts i entre Manresa i 
Talamanca hi ha 42 minuts, ni tampoc s’ha tingut en 
compte que aquestes poblacions són rurals, per tant, 
tenen moltes masies disseminades per tot el terme mu-
nicipal, i tampoc que en molts punts es perd cobertura 
de telefonia mòbil.

El nou ACUT amb l’ampliació dels recursos humans 
disponibles en el Centre d’Atenció Continuada hauria 
de permetre atendre les sortides a domicili sense que el 

Proposta de resolució sobre la crea-
ció d’un centre d’excel·lència en sord-
ceguesa
Tram. 250·02260/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 59105 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Benestar i Immigració

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Josep Lluís Cleries 
i Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

A Catalunya, hi ha unes 2.850 persones sordcegues. 
Aquestes persones amb discapacitat sensorial doble té 
diferents efectes sobre els factors clau de la seva vida 
independent:

– sobre l’autonomia i l’habilitat per decidir i prendre 
control de la seva vida

– salut i seguretat

– gestió de rutines diàries de vida personal i domès-
tica

– implicació en educació, treball, família, activitats so-
cials i comunitàries

També una altra qüestió que cal resoldre és quan els 
pares o tutors de les persones sordcegues no poden fer-
se’n càrrec.

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 Gene-
ralitat a crear un Centre d’Excel·lència en Sordceguesa 
que tingui en compte l’assessorament i els coneixements 
de l’Associació Catalana de Persones Sordcegues, com 
també els coneixements dels centres francesos i dane-
sos. Aquest equipament disposarà com a mínim d’un 
centre residencial, d’un centre d’atenció especial i d’un 
centre de recursos i suport.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola  Josep L. Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU  Diputat del G. P. de CiU
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dalisme, etc., moltes vegades pel fet d’estar situats en 
zones rurals i disseminades.

Els Mossos d’Esquadra ja estan fent esforços per cobrir 
aquestes necessitats, en molts casos amb menys efectius 
dels que es consideren necessaris (2,5 agents per cada 
1.000 habitants), i tenen molt territori per cobrir, sobre-
tot en comarques amb molts pobles petits i disseminats 
o amb molts nuclis agregats.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a dotar dels efectius de Mossos d’esquadra 
adients per a cobrir les necessitats dels municipis de 
menys de 2.000 habitants i garantir la seguretat dels 
seus ciutadans.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; 
Montserrat Ribera i Puig, Dolors Rovirola i Coromí, 
Elena Ribera i Garijo, diputades del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre l’eix occi-
dental
Tram. 250·02263/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 59108 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, Josep Rull i Andreu, Josep Grau 
i Seris, Carme Vidal Huguet, Albert Batalla i Siscart, 
Agustí López i Pla, Anna Miranda i Torres, Marta Alòs 
i Lòpez, Francesc Sancho i Serena, Carles Pellicer i Pu-
nyed, Xavier Pallarès i Povill, i Meritxell Ruiz i Isern, 
diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
presenten la següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

L’Eix Occidental és el traçat viari que discorre de sud a 
nord pel límit oest del territori de Catalunya i que està 
format per tres carreteres: la N-340 entre Alcanar i Am-
posta, la C-12 entre Amposta i Lleida, i la N-230, que 
inclou la futura autovia A-14, entre Lleida i la frontera 
amb l’Estat francès. Les carreteres N-340 i N-230 són 
titularitat de l’Administració General de l’Estat, i pel 
que fa a la carretera C-12 és la Generalitat de Catalunya 
qui en té les competències.

Aquestes vies travessen les següents comarques: Mont-
sià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Segrià, Pallars Jussà, 

centre quedi mai sense personal sanitari. Sortiran dos 
metges i dues infermeres i restaran el centre amb 1 met-
ge i 1 infermera. La mitjana de pacients, que cadascun 
d’aquests professionals ha d’atendre, és de 42.930’66 
persones, amb l’agreujant esmentat anteriorment, del 
quilometratge que hi ha entre els punts més allunyats i 
la característica afegida de masies allunyades del nucli 
urbà.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a retirar la proposta i cronograma del desple-
gament de l’ACUT (Atenció Continuada Urgències de 
base Territorials) Bages - Berguedà, i a garantir, com a 
mínim, l’actual dispositiu assistencial d’atenció conti-
nuada a les àrees bàsiques de salut (ABS) de Sant Joan 
de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages - Navarcles i Sant 
Vicenç de Castellet.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Francesc Sancho i Serena
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre la cobertu-
ra dels municipis de menys de dos mil 
habitants amb efectius dels mossos 
d’esquadra
Tram. 250·02262/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 59107 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Montserrat Ribera i 
Puig, Dolors Rovirola i Coromí, i Elena Ribera i Gari-
jo, diputades 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

Exposició de motius

Molts municipis de menys de 2.000 habitants, no poden 
disposar de Policia Local, no perquè no sigui neces-
sària, sinó per manca de recursos. Disposar d’aquest 
servei vol dir contractar almenys 2-3 persones per co-
brir els diferents torns i una despesa molt important i 
inassolible.

En aquest sentit, es posa de manifest la dificultat dels 
petits municipis per garantir la seguretat que demanen 
els seus conciutadans ja que pateixen robatoris, van-
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1. Assumir la importància estratègica de l’Eix Occiden-
tal per al desenvolupament de Catalunya.

2. Realitzar una aposta decidida per convertir-lo en rea-
litat, per la qual cosa cal planificar inversions pròpies i 
comprometre inversions estatals, sobretot aquelles pro-
cedents de la disposició addicional tercera de l’Estatut 
de Catalunya.

3. Prioritzar les obres planificades en el Pla d’Infraes-
tructures del Transport en aquest traçat i circumscriure-
les als propers 10 anys.

4. Exigir al govern de l’Estat espanyol que realitzi una 
aposta per l’Eix Occidental de Catalunya com a part de 
l’eix València-Tolosa enfront d’altres alternatives.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Josep Rull i Andreu, Josep Grau i Serís, Carme Vidal 
i Huguet, Albert Batalla i Siscart, Agustí López i Pla, 
Anna Miranda i Torres, Marta Alòs i Lòpez, Francesc 
Sancho i Serena, Carles Pellicer i Punyed, Xavier Palla-
rès i Povill i Meritxell Ruiz i Isern, diputats i diputades 
del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre la progra-
mació de l’estudi geològic Geotreball iV 
per a la potenciació del conreu de la vi-
nya a l’alt Pirineu
Tram. 250·02264/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 59109 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Rama
deria i Pesca

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Agustí López i Pla, i 
Albert Batalla i Siscart, diputats, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

Recentment l’Institut Geològic de Catalunya, organisme 
depenent del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, creat per la 
Llei 19/2005, de 27 de desembre, ha participat a la 6a 
edició de la Euregeo, European Congress on Regional 
Geoscientific Cartography and Information Systems, 
presentant la ponència: The earth’s skin in Catalonia. 
The soil mapping programmes in the Institut Geològic 
of Catalunya.

També recentment el Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques, mitjançant l’Institut Geològic 

Alta Ribagorça i Val d’Aran. A més de la Llitera i la 
Ribagorça de la Franja de Ponent, a la Comunitat Au-
tònoma d’Aragó.

L’Eix Occidental de Catalunya, amb aquesta mateixa 
denominació, està inclòs al Pla d’Infraestructures del 
Transport de Catalunya (PITC) 2006-2026, redactat i 
aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en 
l’apartat de Xarxa Transeuropea. Aquest Pla recomana 
la transformació en autovia de tot el traçat de l’Eix Oc-
cidental fins arribar al Pont de Suert. A les actuacions 
que es consideren prioritàries, el Pla els assigna un ho-
ritzó temporal de 2016. Les que no són prioritàries, es 
planifiquen de cara a l’any 2026. La inversió prevista 
per l’Eix Occidental de Catalunya és de 1.865 milions 
d’euros. D’aquests, solament un 17 per cent es considera 
prioritari i per tant és previst que sigui executat abans 
de l’any 2016.

Segons la planificació del Ministeri de Foment, l’au-
tovia A-14, que seguirà el corredor de l’actual N-230, 
començarà a Lleida i finalitzarà a Sopeira, abans de 
l’embassament d’Escales, just on la vall es fa més estre-
ta. Des d’allí hi ha previst realitzar un condicionament 
de l’actual carretera, entrant a la Val d’Aran, i fins ar-
ribar a França.

Considerem d’importància cabdal per a Catalunya po-
tenciar aquest eix viari en la mesura que ha de permetre 
descongestionar i complementar l’Eix del Mediterrani, 
incorporar-hi les Terres de l’Ebre, de Lleida i de l’Alt 
Pirineu i connectar-lo amb Tolosa i el centre de Fran-
ça, a l’entorn de Clermont-Ferrand, un veritable centre 
d’alta tecnologia aeroespacial, química i farmacèutica, 
entre d’altres.

A més, els ports de Barcelona, Tarragona i els Alfacs, els 
centres integrals de mercaderies, Logis Ebre i CIM Llei-
da, i la imminent posada en funcionament de l’aeroport 
de Lleida-Alguaire, dotaran a aquest corredor d’una po-
tencialitat logística vital per competir amb d’altres pos-
sibles traçats. Es convertiria en una sortida alternativa 
a l’Eix Mediterrani des de les Terres de l’Ebre, i també 
de tot l’Eix logístic, industrial i de serveis en què s’està 
convertint la N-IIa entre Lleida i Cervera, en el corredor 
Barcelona-Madrid.

Una actuació decidida sobre l’Eix Occidental de Cata-
lunya permetrà situar el rerepaís català al centre del de-
senvolupament econòmic de la mediterrània. La pèrdua 
d’aquesta oportunitat en favor d’altres alternatives (com 
la connexió València-Terol-Saragossa-Tolosa) deixaria 
les comarques occidentals de Catalunya en mig del no 
res i en condicionaria molt negativament el seu desen-
volupament econòmic i social, comprometent el paper 
de Catalunya com a motor econòmic de la mediterrània 
occidental.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:
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és a dir un estudi acurat dels aspectes fisicoquímics i 
biològics dels sòls d’aquests terrenys.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, mitjançant el Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural i l’Institut Geològic de Ca-
talunya a programar el Geotreball IV: Mapa de sòls 
de Catalunya a escala 1/25.000, full 68-22, Organyà, 
durant l’any 2010, per tal de potenciar el conreu de la 
vinya a les comarques de l’Alt Pirineu.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Agus-
tí López i Pla, diputat del G. P. de CiU, Albert Batalla 
i Siscart, diputat del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre l’aturada de 
les convocatòries de places per al cos 
bombers de la Generalitat fins a l’elimi-
nació del límit màxim d’edat per a ac-
cedir-hi
Tram. 250·02265/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 59110 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Elena Ribera i Ga-
rijo, diputada 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.

Exposició de motius

En data 5 de maig de 2009, el Grup Parlamentari Con-
vergència i Unió va presentar una Proposició de llei 
de modificació de l’apartat 4 de l’article 17 de la llei 
5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de pre-
venció i extinció d’incendis i salvaments de Catalunya 
en el sentit d’eliminar el límit d’edat màxim per accedir 
al cos de bombers de la Generalitat.

En data 19 de maig, la Comissió de Peticions del Parla-
ment de Catalunya per resolució de tots els grups parla-
mentaris va instar al Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació a presentar, abans que fina-
litzi el proper període de sessions, un projecte de llei que 
modifiqui la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels 
serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments 
de Catalunya, per a eliminar el límit d’edat màxim per 
accedir al cos de bombers de la Generalitat.

de Catalunya, i el Departament d’Agricultura, Alimen-
tació i Acció Rural han arribat a un acord per tal de 
col·laborar en la redacció dels fulls successius del Mapa 
Edafològic de Catalunya a escala 1/25.000.

La referida Llei 19/2005, de creació de l’Institut Geolò-
gic de Catalunya, atorga a aquest ens la responsabilitat 
de l’estudi dels sòls a Catalunya i l’elaboració dels ma-
pes edafològics del nostre país.

El contracte programa signat entre el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques i l’Institut Geolò-
gic de Catalunya per al període 2009-2012 contempla 
la redacció de 45 fulls del Mapa de sòls de Catalunya 
a escala 1/25.000.

És ben cert que els mapes de sòl d’un país a una escala 
adequada, i la d’1/25.000 ho és òbviament, són eines 
necessàries per a dur a terme estratègies de desenvolu-
pament sostenible dels recursos edàfics, i són irrenun-
ciables per a una diagnosi correcta dels possibles canvis 
d’ús dels sòls agrícoles per tal de millorar la producció 
agrària i ramadera i, d’aquesta manera, fixar població 
jove a les àrees rurals, i molt especialment en territoris 
de muntanya.

Vistes les conseqüències que el canvi climàtic, la reduc-
ció del contrast tèrmic entre el dia i la nit, tenen sobre 
els ceps, i concretament en els calendaris de maduració 
del raïm, que ocasiona canvis en els seus continguts 
en sucres i es manifesta també en variacions del grau 
d’acidesa, sobretot als territoris amb una major influèn-
cia mediterrània, que les pateixen amb més intensitat 
durant els darrers decennis.

Vist que les veus dels científics, i també les dels empre-
saris viticultors, apunten un i altre cop a la conveniència 
d’ocupar amb vinyes els terrenys solans del Prepirineu 
i del Pirineu occidental català a altures superiors als 
1.000 metres, per tal de neutralitzar les conseqüències 
del canvi climàtic, de la reducció del contrast tèrmic; 
veus com la de Carles Sumarroca, empresari viticultor 
de reconegut prestigi del Penedès i fill de Llimiana, el 
Pallars Jussà, que en declaracions recollides el proppas-
sat 8 de juliol a la «Contra» de La Vanguardia insistia 
en el futur vitivinícola de diversos paratges agrícoles de 
les muntanyes pirinenques, avui erms.

Coneixedors de les darreres cites de la literatura piri-
nenca sobre l’existència segles enrere de vinyes a les 
comarques del Pallars Sobirà i de l’Alt Urgell, com ara 
la del llibre recentment publicat Catorze generacions 
d’una casa pairal del Pallars, de Montserrat de Moner: 
«Els bancals més solans estaven plantats de vinya. Devia 
ser una delícia veure raïms rossos entre pàmpols i blats 
colrats i esquitxats de vermelles roselles... Però tants 
camps anomenats vinyes, vinyers, o vinyetes, canemar 
i olivers que avui podem trepitjar, avalen els productes 
que els pagesos conreaven en aquell temps.»

Coneixedors de què a l’entorn geogràfic d’Organyà, Alt 
Urgell, s’estan fent proves de plantació de ceps amb la 
voluntat dels inversos i dels pagesos que les promouen 
de consolidar els nous vinyers, i que per assolir aquests 
objectius i encertar en la tria de les varietats de raïm 
més adequades cal un coneixement del mosaic edàfic, 
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ia l’eixamplament de la carretera, millora dels revolts, 
així com la renovació del ferm. Un total d’uns 7 km. A 
més s’incloïa el reforçament del ferm de la travessera 
de Solivella (1,1km).

Degut a la perillositat de l’estat actual de la carretera, 
es fa necessària una actuació urgent d’arranjament de 
la C-14 en el seu tram entre Montblanc i Solivella per 
tal de millorar les condicions per a la construcció i la 
seguretat viària.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Establir mesures provisionals per millorar la segure-
tat de la carretera C-14 entre Montblanc i Solivella.

2. Agilitzar les obres d’adequació de la carretera C-14 
entre Montblanc i Solivella.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Me-
ritxell Ruiz i Isern, Carles Sala i Roca, Josep Rull i 
Andreu, diputada i diputats del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre l’anul·lació 
de les sancions imposades per l’estat 
a vaixells de pesca catalans durant les 
mobilitzacions del 2005
Tram. 250·02267/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 59112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, Xavier Dilmé i Vert, Elena Ri-
bera i Garijo, i Benet Maimí i Pou, diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb allò 
que es preveu a l’article 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent

Proposta de resolució per deixar sense efecte les 
sancions imposades a un centenar de pesquers ca
talans durant les mobilitzacions de l’any 2005

Exposició de motius

A finals del mes d’octubre de 2005, els pescadors ca-
talans van iniciar una vaga motivada per la pujada del 
preu del petroli, que juntament amb el baix preu del 
peix, feia inviable l’activitat pesquera. Les aturades es 
van centrar en manifestacions de vaixells de pesca als 

Com sigui que totes dues iniciatives pretenen eliminar 
els límits d’edat màxim per accedir al cos de bombers, 
no tindria cap sentit que mentre es produeix la tramita-
ció oportuna per efectuar el canvi normatiu, es procedís 
a publicar una convocatòria d’accés en la qual les bases 
de mantinguessin encara aquesta limitació que impli-
caria una burla a l’acord adoptat pel Parlament i que 
deixaria en paper mullat el text de l’acord, al mateix 
temps que posaria en dubte el posicionament del govern 
respecte a l’acord assolit en la Comissió de Peticions 
del Parlament.

Per tot això, el Grup parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta e l Govern de la Gene-
ralitat a no convocar més places de bombers, fins que 
no s’hagi produït la modificació de la Llei 5/1994, del 
4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i ex-
tinció d’incendis i salvaments de Catalunya en el sentit 
d’eliminar el límit d’edat màxim per accedir al cos de 
bombers de la Generalitat.

Palau de Parlament, 22 de juliol de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Elena Ribera i Garijo
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre les obres 
de millorament de la carretera c-14 en-
tre montblanc i solivella
Tram. 250·02266/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 59111 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Meritxell Ruiz i Isern, 
Carles Sala i Roca, i Josep Rull i Andreu, diputats del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent Proposta 
de resolució

Exposició de motius

La C-14 és una carretera de la xarxa bàsica que discorre 
entre la Costa Daurada i el Pirineu. El seu tram entre 
Montblanc i Solivella és molt transitat i presenta uns 
punts perillosos on ja s’han provocat molts i reiterats 
accidents. Revolts molt tancats, ferm de la carretera en 
molt mal estat i carretera estreta.

A data 17 de març del 2008 es publicava al DOGC els 
anuncis d’informació pública dels estudis informatius 
i d’impacte ambiental de les actuacions de millora a la 
carretera C-14 entre Montblanc i Solivella. Es preve-
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Proposta de resolució sobre els criteris de la ca
pitania marítima de palamós per establir les tri
pulacions mínimes a les embarcacions de pesca

Exposició de motius

La Capitania Marítima de Palamós va dictar en el seu 
moment una resolució clarament perjudicial per al sec-
tor pesquer. En concret, es va establir que una barca de 
més de 7,5 metres d’eslora que navegui menys de 12 
hores necessita dos tripulants per poder sortir. Abans 
s’exigia, amb molta flexibilitat, a les embarcacions de 
més de 8 metres i el canvi s’ha justificat per motius de 
seguretat.

Tanmateix, no s’ha tingut en compte que l’esforç pes-
quer d’una d’aquestes embarcacions no pot cobrir dos 
sous, ni tampoc que barques construïdes complint la 
normativa vigent ara passen a no poder operar dins la 
legalitat, causant un greuge i al mateix temps generant 
inseguretat a noves inversions per possibles nous canvis 
de normatives. Un altre element obviat és que les noves 
tecnologies permeten ja una major seguretat a les em-
barcacions, a la qual també ajuden les característiques 
de la badia de Roses, per exemple, a recés del vent i 
la mala mar. Finalment, tampoc s’ha tingut en compte 
que no és el mateix feinejar a menys d’una milla de la 
costa que fer-ho a més de seixanta, com poden fer les 
embarcacions d’esbarjo.

Per aquest motiu 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 fer totes les gestions necessàries davant el 
Govern de l’Estat per resoldre el problema que ocasiona 
als ports pesquers dependents de la Capitania Marítima 
de Palamós, la resolució d’aquesta capitania sobre els 
criteris per a la determinació de les persones mínimes 
en embarcacions de pesca, emesa el juny de 2007.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; Xa-
vier Dilmé i Vert, Elena Ribera i Garijo, Benet Maimí 
i Pou, diputats i diputada del G. P. de CiU

ports de Barcelona i Tarragona. La mobilització es va 
acabar després d’un acord amb el Ministeri d’Agricul-
tura i Pesca, que es va comprometre també a interce-
dir davant el Ministeri de Foment per evitar possibles 
multes al sector.

Malgrat aquest acord tàcit, el Ministeri de Foment ha 
imposat un seguit de sancions a diferents pesquers que 
van participar el 2005 en aquesta protesta als ports de 
Barcelona i Tarragona. Un centenar de vaixells catalans 
–prop d’una trentena a Girona– han estat sancionats 
amb 6.000 euros cadascun.

Atesa la delicada situació en que es troba el sector pes-
quer català a dia d’avui, el pagament d’aquestes elevades 
sancions comporta una greu problemàtica per a moltes 
famílies i, fins i tot en alguns casos, fa perillar la con-
tinuïtat de l’activitat.

Per aquest motiu 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 fer totes les gestions necessàries davant el 
Govern de l’Estat per resoldre el conflicte creat amb 
pescadors catalans per haver-los imposat, per part del 
Ministeri de Foment, un seguit de sancions a diferents 
pesquers que van participar l’any 2005 en una protes-
ta als ports de Barcelona i Tarragona motivada per la 
pujada del preu del petroli juntament amb el baix preu 
del peix i, per tant, que quedin sense efecte les sancions 
imposades.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; Xa-
vier Dilmé i Vert, Elena Ribera i Garijo, Benet Maimí 
i Pou, diputats i diputada del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre els criteris 
de la capitania marítima de Palamós per 
a establir les tripulacions mínimes a les 
embarcacions de pesca
Tram. 250·02268/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 59113 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu Adjunt, Xavier Dilmé i Vert, Elena Ri-
bera i Garijo, i Benet Maimí i Pou, diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb allò 
que es preveu a l’article 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

Prendre les mesures oportunes per tal que, a través de 
convocatòria pública per al curs 2009-2010 per al soste-
niment de llars d’infants, s’inclogui un apartat específic 
per al sosteniment de les llars d’infants de caràcter labo-
ral durant el període que inclogui amb caràcter retroactiu 
els ajuts corresponent al període gener - agost 2009.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Irene Rigau i Oliver
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre el mante-
niment de l’emplaçament de la comis-
saria dels mossos d’esquadra del barri 
de Vista alegre, a Girona
Tram. 250·02270/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 59115 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Elena Ribera i Gari-
jo, i Carles Puigdemont i Casamajó, diputats 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.

Exposició de motius

En poc temps, els ciutadans de Girona s’han assabentat 
per la premsa que dos serveis bàsics –els bombers i 
la comissaria regional de policia– deixen el municipi 
i es traslladen a municipis veïns sense que s’ofereixi 
cap proposta ni per compensar aquesta pèrdua, ni per 
evitar el perjudici en la prestació de servei que això 
comportarà.

La ciutat de Girona perdria la comissaria regional dels 
Mossos, que es traslladaria a un solar de Salt. Pel que 
sembla la Comissaria actual de Vista Alegre ha quedat 
petita i no es pot ampliar.

Tot i reconeixent la necessitat reclamada reiteradament 
per CiU i per tots els grups polítics de l’Ajuntament de 
Salt de tenir una comissaria, aquest pas no ha de ser en 
decrement dels serveis de Girona, sinó completant-los 
i millorant-los.

L’establiment o desplaçament de la seu de la policia 
regional a un altre municipi és perfectament compatible 
amb el manteniment de la comissaria actual de Vista 
Alegre adaptada a les funcions que li pertoquin.

Proposta de resolució sobre la inclusió 
específica dels ajuts del 2009 amb ca-
ràcter retroactiu a les llars d’infants la-
borals en la convocatòria d’ajuts a les 
llars d’infants per al curs 2009-2010
Tram. 250·02269/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 59114 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universi
tats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Irene Rigau i Oli-
ver, diputada, del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió fent ús del que disposa l’article 145 del Regla-
ment de la Cambra, presenten la següent Proposta de 
resolució:

Exposició de motius

Les famílies que escolaritzen els seus fills en llars d’in-
fants vinculades a la categoria laboral (guarderies infan-
tils laborals) es beneficien cada any de les subvencions 
que, a través de convenis amb el Ministerio de Trabajo, 
es fan públiques al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. La darrera convocatòria es va fer pública al 
DOGC 5372 de 5 de maig de 2009, en la qual es dóna 
publicitat a la concessió i distribució de 1.272.247,27 
euros destinats al sosteniment de les guarderies infantils 
laborals a l’any 2008.

Fonts del Departament de Treball han comunicat als 
centres infantils laborals la supressió de la subvenció 
per part del Ministerio de Trabajo.

D’altra banda, fonts del Departament d’Educació han 
comunicat que per tal d’obtenir ajut per al sosteniment 
d’aquests centres cal que s’acullin a la convocatòria que 
el Departament d’Educació, amb caràcter general, pu-
blicarà per al curs 2009-2010.

Aquesta proposta deixa sense cobertura aquests centres 
pel que fa al període gener - agost de 2009.

Atès que els centres van fixar els preus d’acord amb la 
previsió de rebre el finançament que els darrers anys 
venien rebent.

Atès que cap dels Departaments del Govern implicats 
en la gestió d’aquests fons (Acció Social i Ciutadania, 
Treball i Educació) van alertar d’aquests canvis, i que 
s’han perjudicat les previsions econòmiques d’aquests 
centres d’iniciativa social.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent
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Davant aquesta nova normativa, el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) va decidir suspendre de 
forma cautelar una part important de les disposicions 
del decret aprovat pel Govern. Els articles del decret 
que han motivat la suspensió cautelar són els que fan 
referència a l’acreditació d’especialistes naturòpates 
que utilitzen el criteri homeopàtic, ja que els magistrats 
van considerar que aquests especialistes podrien causar 
perjudicis d’impossible o difícil reparació futura. La 
decisió del Tribunal Superior de Justícia, però, no va su-
posar que les teràpies naturals siguin il·legals, sinó que 
es poden continuar aplicant com fins ara s’havia fet.

Dos anys després de la suspensió cautelar del decret 
pel que es regula el sector de les teràpies naturals, el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya finalment ha 
decidit anul·lar la totalitat del decret de teràpies naturals 
per invasió de competències de l’Estat. La decisió del 
Tribunal Superior de Justícia assenyala que el decret 
incorre en arbitrarietat en permetre als qui no són pro-
fessionals sanitaris exercir una professió sanitària amb 
una simple acreditació d’un formació que substitueix la 
formació reglada indicada a la legislació de l’Estat.

El considerar il·legal el decret de teràpies naturals apro-
vat pel Govern de la Generalitat ens ha tornat a la ma-
teixa situació que abans de la seva aprovació. No hi ha 
criteris d’accés a la professió, ni criteris de formació, ni 
mecanismes homogenis per a la acreditació dels establi-
ments on es practiquen aquest tipus de teràpies naturals, 
etc., el que sens dubte recau en la seguretat tant de les 
persones que practiquen aquestes teràpies, com els pa-
cients que es sotmeten a les teràpies naturals.

L’important increment de la demanda de les anome-
nades medicines naturals, així com la proliferació de 
professionals i establiments que ofereixen aquest tipus 
de teràpies obliguen al Govern tornar a elaborar una 
regulació de les teràpies naturals de tal forma que un 
cop aprovada no sigui anul·lada pels tribunals de justí-
cia, que compti amb el vist-i-plau i el recolzament del 
sector implicat, tan mateix pel que fa als professionals 
de la sanitat, per tal de ser debatut en el si del Parlament 
de Catalunya.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent,

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar al Parlament un avantprojecte de 
llei de regulació del sector de les teràpies naturals que 
reguli les matèries contingudes al Decret 31/2007 de 
Teràpies Naturals anul·lat pel Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, tot eliminant els aspectes que han 
conduït al Decret a la seva anul·lació.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, M. Belén Pajares i Ri-
bas, Rafael López i Rueda

El que la ciutadania exigeix i mereix és el manteniment 
dels serveis actuals i la seva millora i adaptació a les 
noves circumstàncies. En cap cas un retrocés en el nivell 
de prestació de serveis de seguretat.

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 mantenir la comissaria de Mossos d’Es-
quadra de Vista Alegre de Girona amb independència 
d’on s’acabi ubicant la comissaria regional dels Mossos 
d’Esquadra.

Palau de Parlament, 2 de juliol de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Elena 
Ribera i Garijo, diputada del G. P. de CiU; Carles Puig-
demont i Casamajó, diputat del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre la presen-
tació al Parlament d’un avantprojecte de 
llei de regulació del sector de les terà-
pies naturals
Tram. 250·02271/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 59261 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

María Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, M. Belén Pajares i Ribas, Rafael López i Rueda, 
diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
proposta de resolució, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El 30 de gener de 2007, Catalunya va ser pionera a Es-
panya en la regulació del sector de les teràpies naturals. 
El Decret 31/2007 aprovat pel Govern pretenia establir 
els requisits tècnics necessaris i la formació específica 
que han d’acreditar els establiments, les escoles i els 
professionals que exerceixen aquest tipus de teràpies, 
així com la creació de la comissió assessora per a la 
regulació de les teràpies naturals.

A Catalunya s’estima que prop d’un trenta per cent dels 
ciutadans fan ús d’aquestes teràpies alguna vegada al 
llarg de la seva vida, el que ha fet proliferar els establi-
ments on es s’apliquen les teràpies naturals. Actualment 
existeixen uns 3.500 establiments, 5.000 practicants i 60 
escoles de teràpies naturals, el que ha motivat l’oportu-
nitat de regular aquest tipus de teràpies a Catalunya.

Fascicle segon
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ajuts i el recolzament que fins ara rep la reserva marina, 
el que també suposarà un deteriorament immediat de 
la zona i la pèrdua de l’actual biomassa existent a la 
reserva marina.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent,

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a realitzar davant el Govern central totes les ges-
tions necessàries perquè el Ministeri de Medi Ambient 
i Medi Rural i Marí replantegi la decisió de suspendre 
la qualificació de zona protegida a la reserva marina de 
Masia Blanca (el Vendrell) el 31 de desembre de 2009 i 
estudiï la viabilitat de conservar la reserva marina amb 
les obres d’ampliació del Port de Coma-ruga.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafel Luna i Vivas, 
Santi Rodríguez i Serra

Proposta de resolució sobre l’increment 
de les mesures de seguretat ciutadana 
als espais i als recorreguts turístics de 
gran afluència a Barcelona
Tram. 250·02273/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 59263 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

María Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Montserrat Nebrera González, Jordi Montanya i 
Mías, diputats, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten 
la següent proposta de resolució, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana.

Exposició de motius

Any rere any un major nombre de turistes visiten Cata-
lunya, i de forma molt destacada la ciutat de Barcelona. 
La presència de turistes a la capital catalana és pràcti-
cament contínua al llarg de l’any, però hi ha un major 
increment especialment durant l’estiu i les èpoques amb 
millors condicions meteorològiques.

Els visitants arriben per avió, per tren, per carretera, 
però en els darrers anys s’ha notat un important incre-
ment de les visites que arriben a Barcelona en vaixell. 
El tràfic de passatgers no ha deixat d’augmentar des de 
l’any 1999. L’any 2008, Catalunya va rebre 3,23 milions 
de turistes que van arribar pel mar, dels que 2,07 mili-
ons hi van fer en creuers, i la resta en ferris.

Proposta de resolució sobre la coexis-
tència de la reserva marina de la masia 
Blanca, del Vendrell, amb el port espor-
tiu de coma-ruga (Baix Penedès)
Tram. 250·02272/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 59262 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

María Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, Rafael Luna i Vivas, Santi Rodríguez i Serra, 
Diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
proposta de resolució, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Medi Ambient i Habitatge.

Exposició de motius

La coexistència del port esportiu de Coma-ruga (El 
Vendrell) amb la reserva marina de la Masia Blanca mai 
ha comportat cap problema. Darrerament, concretament 
al mes de maig de 2009, en una reunió de seguiment 
de la reserva marina de Masia Blanca convocada pel 
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, es 
va debatre la viabilitat de la reserva marina davant les 
futures obres de remodelació del port de Coma-ruga.

Les obres que s’han de realitzar al port de Coma-ruga 
estan promogudes per la Generalitat de Catalunya dins 
del nou pla de ports, y recolzades tant per l’Ajuntament 
del Vendrell, la Cofraria de Pescadors de Torredembar-
ra, el Port de Coma-ruga, entitats de submarinistes, etc. 
Aquestes obres però compten amb l’oposició de l’Admi-
nistració General de l’Estat, que a través del Ministeri 
de Medi Ambient han manifestat la seva preocupació 
pel manteniment de la reserva marina dins d’un marc 
de sostenibilitat en cohabitació amb les obres del port, 
i el futur port de Coma-ruga un cop remodelat.

L’objectiu del Ministeri es suspendre la qualificació de 
zona protegida a l’actual reserva marina a 31 de desem-
bre de 2009, eliminant la subvenció i el recolzament in-
dispensable del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural 
i Marí per mantenir la reserva marina de la Masia Blan-
ca. Aquesta decisió no està avalada per cap expert, ni cap 
estudi d’impacte previ, només s’ha adoptat per raons de 
coherència segons el Ministeri, ja que es considera que 
no és admissible l’existència i preservació d’una reserva 
marina al costat d’una zona portuària en expansió.

Si el Ministeri no canvia d’opinió, a finals d’aquest any 
la reserva marina Masia Blanca desapareixerà del mapa 
com a reserva pesquera i es convertirà en una zona d’in-
terès ecològic que no rebrà per a la seva conservació els 
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Proposta de resolució sobre l’establi-
ment de descomptes en les tarifes del 
transport d’autobús interurbà per a per-
sones amb discapacitat
Tram. 250·02274/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 59436 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

María Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, Josep Llobet Navarro, portaveu adjunt, Santi 
Rodríguez i Serra, diputat, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent proposta de resolució, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Política Ter-
ritorial.

Exposició de motius

Més enllà de les capitals de províncies i de les grans 
ciutats, la comunicació entre els centenars de pobles 
i ciutats de Catalunya es realitza a través d’autobusos 
interurbans. Catalunya disposa d’una gran xarxa de 
transport interurbans que és utilitzada dia rere dia per 
milers de ciutadans que han de desplaçar-se per diver-
sos motius entre els seus municipis i altres punts de 
Catalunya.

Com qualsevol altre transport públic els usuaris han de 
satisfer un preu per la seva utilització, però a diferència 
d’altres transports públics de Catalunya, els usuaris dels 
transport interurbà per carretera no gaudeix de cap tipus 
de descompte ni per la seva utilització, ni per la situació 
de cadascun dels usuaris. En alguns mitjans de trans-
port com els ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i els 
serveis de Renfe, hi ha descomptes per a col·lectius com 
les persones que pateixen algun tipus de discapacitat 
legalment reconeguda.

Moltes persones amb discapacitat han d’utilitzar el 
transport interurbà per carretera com a única opció, ja 
que la discapacitat que pateixen els impedeix desplaçar-
se en un altre mitjà, ja sigui privat o perquè l’únic mitjà 
de transport col·lectiu que arriba a aquests municipis és 
el autobús. Juntament a aquesta situació, la manca de 
recursos i els elevats preus d’aquest tipus de transport 
dificulta, la ja de per si complicada economia familiar 
de molts ciutadans.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent,

L’increment de turistes que arriben per ferris o creuers 
a Catalunya, en nou anys 1,86 milions de persones, ha 
condicionat les infraestructures necessàries perquè 
aquest tipus d’embarcacions puguin entrar en els ports 
de Catalunya, principalment en el de Barcelona. Les 
instal·lacions del port de Barcelona han estat objecte, en 
els últims anys, d’una important transformació. Noves 
terminals amb capacitat suficient per poder atendre a les 
persones que arriben a aquesta ciutat en vaixell, noves 
instal·lacions, nous i millors accessos, etc.

Però una de les queixes que més repeteixen els visitants, 
i els professionals del món del turisme és la manca de 
vigilància en els principals punts turístics de la ciutat de 
Barcelona, així com en els punt d’arribada dels turistes, 
com per exemple les terminals del port de Barcelona on 
arriben els creuers i els ferris. Són continus els robatoris 
a turistes en les terminals del port de Barcelona.

No només en aquests punts es produeixen robatoris. Els 
delinqüents aprofiten les concentracions de turistes per 
actuar. La Sagrada Família, la Rambla, el Parc Güell, 
el barri Gòtic, l’Estadi del F.C. Barcelona, el Passeig 
de Gràcia, les platges de la ciutat, etc., són escenaris 
habituals de robatoris a turistes.

Els delinqüents actuen amb total impunitat davant l’ab-
sència de suficient vigilància per part de la policia i la 
guàrdia urbana i aprofitant-se de la desorientació dels 
turistes que es troben en un país estranger, sense docu-
mentació, diners, ni saber on dirigir-se.

Les zones de gran afluència de turistes, així com els 
punt d’arribada, com el port de Barcelona, necessiten 
d’una vigilància addicional coordinada entre els Mossos 
d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, per tal de 
dissuadir als delinqüents dels seus plans, així com pro-
porcionar una major seguretat als milions de visitants 
que escullen Barcelona i Catalunya com a destí durant 
les seves vacances.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent,

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a implantar mesures de reforç de la seguretat 
ciutadana als espais i recorreguts turístics de gran aflu-
ència de la ciutat de Barcelona que incorporin: 

1. L’increment d’efectius dels Mossos d’Esquadra en 
coordinació amb la resta de cossos de seguretat en les 
zones de gran afluència turística de Barcelona.

2. L’increment d’efectius dels Mossos d’Esquadra en 
coordinació amb la resta de cossos de seguretat en els 
punts d’arribada de turistes, principalment en les termi-
nals de creuers i ferris del Port de Barcelona.

3. L’increment de la vigilància en els mitjans de transport 
públic com el metro, l’autobús i el tramvia, i especialment 
en les immediacions de les parades del bus turístic.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Montserrat Nebrera 
González, Jordi Montanya i Mías
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La configuració de la connexió de la C-31 amb la B-22, 
que és la via per la que s’accedeix a la nova terminal 
de l’aeroport, complica la circulació dels ciclistes per la 
c-31, ja que per continuar per aquesta via, al arribar a la 
connexió amb la B-22 els ciclistes han de travessar els 
carrils de la nova via, amb el perill que això suposa.

Tot i que la velocitat està, generalment, limitada a 
80 km/h, s’ha de buscar alguna solució al problema i 
el perill que representa pels ciclistes que vulguin con-
tinuar per la C-31 al arribar a la B-22 haver de creuar 
més de dos carrils. L’elevat trànsit de la zona dificulta 
aquesta operació, però tot i que encara no s’ha produït 
cap incident, és molt probable que si no s’actua amb 
urgència, s’hagi de lamentar la pèrdua d’alguna vida 
humana com en altres ocasions s’ha produït.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent,

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a, juntament amb el Ministeri de Foment, estudiar les 
alternatives possibles a l’actual configuració de la C-31 en 
la seva connexió amb la B-22 per tal que aquells ciclistes 
que vulguin continuar el seu trànsit per la C-31 arribats 
en aquest punt no hagin de travessar dos carrils de molta 
circulació amb el perill que això suposa per la integritat 
física de les persones que practiquen el ciclisme.

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Santi Rodríguez i Serra

Proposta de resolució sobre l’establi-
ment d’un protocol entre els departa-
ments de salut i d’educació amb rela-
ció a la grip del virus a(H1n1)
Tram. 250·02276/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 59500 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Belén Pajares 
i Ribas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent Proposta de resolució per tal que sigui subs-
tanciada a la Comissió de Salut 

Exposició de motius

Durant el proper mes de setembre els nens i joves 
catalans iniciaran un nou curs escolar marcat per la 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar els tràmits necessaris, juntament amb les 
empreses prestadores del transport d’autobús interurbà 
a Catalunya, per establir descomptes en les tarifes per 
la utilització d’aquest mitjà de transport per aquelles 
persones que pateixen algun tipus de discapacitat le-
galment reconeguda. 

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Santi Rodríguez i Serra

Proposta de resolució sobre l’adequació 
de la connexió de la carretera c-31 amb 
la B-22 per a la circulació de ciclistes
Tram. 250·02275/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 59444 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

María Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, Josep Llobet Navarro, portaveu adjunt, Santi 
Rodríguez i Serra, diputat, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent proposta de resolució, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Política Ter-
ritorial.

Exposició de motius

La carretera C-31 al seu pas entre les poblacions de El 
Prat de Llobregat i Castelldefels és una ruta freqüentada 
per centenars de ciclistes que aprofiten el seu temps lliu-
re per practicar el seu esport preferit. És habitual veure 
grups de ciclistes circulant pels vorals d’aquesta via.

Tot i que la convivència entre cotxes i bicicletes sem-
pre és complicada i difícil, la constant presència de 
persones practicant ciclismes per la C-31, el diversos 
incidents que durant els últims anys han tingut lloc en 
aquesta via, ha fet que ambdós col·lectiu siguin consci-
ents de la importància de respectar-se mútuament per 
arribar a una convivència sense perill ni per ciclistes ni 
per conductors.

Durant els últims anys, fruit de les múltiples obres i 
transformació de la C-31 la existència de ciclistes i ve-
hicles a motor s’ha complicat, però un cop acabes les 
obres s’ha de tornar a vigilar per tornar a una situació 
de total coexistència. Una de les majors transformacions 
de la C-31 en aquest tram ha estat la connexió d’aquesta 
via amb els vials d’entrada i sortida de la nova T-1 de 
l’Aeroport del Prat.
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ció e higiene que cal adoptar per prevenir l’expansió 
de la grip A.

6. Informar als pares i mares d’alumnes, amb la col-
laboració de les associacions de mares i pares d’alum-
nes (AMPA), dels passos a seguir en cas de sospita de 
contagi de la grip A.

7. Establir mesures de suport per a les famílies que te-
nen dificultats per tenir cura dels infants malalts duran 
la jornada laboral a fi d’evitar que els alumnes vagin a 
l’escola amb símptomes de la grip.

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Belén Pajares i Ribas

3.10.40. PROCEDIMENTS RELATIUS AL CONTROL 
DE LA LEGISLACIó DELEGADA

control de la legislació delegada amb 
relació al Projecte de decret legislatiu 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de carreteres
Tram. 262·00002/08

Text presentat
Reg. 59495 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

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 Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques s’aprova el Projecte de Decret legislatiu pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. El 
text aprovat s’adjunta a l’Acta.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-cinc d’agost de dos mil 
nou.

Barcelona, 25 d’agost de 2009

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres

Sia notori a tota la ciutadania que el Govern ha aprovat i 
jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 
67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo 
el Decret legislatiu següent:

situació generada per l’aparició de la grip A o grip 
nova (H1N1), per tal de donar resposta davant del més 
que possible increment de casos un cop comencin les 
classes a les escoles catalanes, cal establir els mecanis-
mes de informació necessaris per tal que les mesures 
de prevenció i higiene arribin d’una manera adequada 
depenent de l’edat i el coneixement dels nostres nens 
i joves.

L’alerta sanitària davant de la pandèmia produïda per 
la Grip A ens obliga a la màxima coordinació, no tan 
sols entre diferents administracions publiques, sinó que 
aquesta coordinació pren més sentit quan parlem del 
mateix nivell d’administració, com són els departa-
ments de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit 
el Departament de Salut i el Departament d’Educació 
són els departaments directament implicats, sent el 
departament de Salut el primer responsable de posar 
en funcionament els mecanismes de coordinació i col-
laboració. No oblidem que ja existeix un programa con-
junt entre els dos departaments com és el «Programa 
Salut i Escola», i per tant la situació obliga a establir 
un protocol entre els dos departaments que posi en 
marxa una campanya informativa sobre les mesures 
de prevenció.

Donat que les vacunes contra la Grip A no estaran dis-
ponibles quan s’iniciï el curs i que fins a data d’avui es 
desconeix la disponibilitat de les mateixes, cal tenir en 
compte que les mesures de prevenció poden ajudar a 
que les persones contagiades no augmentin d’una ma-
nera tant significativa com s’està produint fins al mo-
ment fent nostre aquell refrany de «val més prevenir 
que curar».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir un protocol entre els departaments de 
Salut i Educació pel tal que els centres educatius: 

1. Informin de manera actualitzada dels casos de con-
tagis que es puguin declarar en cada centre, per tal que 
el Departament de Salut pugui prendre les mesures i 
actuacions necessàries depenent dels números d’alum-
nes contagiats en cada centre.

2. Recollir en els centres de salut la informació sobre 
el centre escolar on es troba escolaritzat el pacient per 
tal disposar de la informació actualitzada d’on s’estan 
produint els casos de grip A i poder adoptar mesures 
especials o si és necessari, excepcionals de prevenció 
del contagi.

3. Disposin del suport i la informació necessària al per-
sonal docent, administratiu i de serveis per tal de poder 
actuar correctament en cas de sospita o declaració de la 
presencia de casos de grip A en el centre escolar.

4. Donin a conèixer una campanya informativa amb 
les mesures de prevenció i higiene adequades a l’edat 
d’aprenentatge dels infants i joves a Catalunya.

5. Garantir que en tots els centres escolars de Catalunya 
es rebin i s’expliquin a l’alumnat les mesures de preven-
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3. La Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 
7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.

4. La Llei 11/2008, de 31 de juliol, de modificació de la 
Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.

Disposició final

Aquest Decret legislatiu i el Text refós que aprova entren 
en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret legislatiu cooperin en el seu 
compliment i que els tribunals i les autoritats als quals 
pertoqui el facin complir.

Barcelona, 25 d’agost de 2009

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Text Refós de la Llei de carreteres

Títol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

És objecte d’aquesta Llei la regulació de les carreteres 
de Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat, 
mitjançant l’establiment dels instruments necessaris 
per garantir la seva adequada ordenació, funcionalitat 
i protecció.

Article 2. Àmbit d’aplicació

2.1 Es consideren carreteres les vies de domini i ús pú-
blics projectades i construïdes fonamentalment per a la 
circulació de vehicles automòbils.

2.2 Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
Llei:

a) Les vies i els accessos als nuclis de població que in-
tegren la xarxa viària municipal, sempre que no tinguin 
la consideració de tram urbà o de travessera.

b) Les pistes forestals i els camins rurals.

c) Els camins de servei o d’accés, de titularitat pública 
o privada, construïts com a elements auxiliars o com-
plementaris de les activitats específiques de les perso-
nes titulars. L’obertura d’aquests camins a l’ús públic es 
pot acordar per raons d’interès general, de conformitat 
amb la normativa específica aplicable, supòsit en el qual 
s’han d’aplicar les normes d’ús i seguretat pròpies de les 
carreteres i, si s’escau, als efectes d’indemnització, la 
Llei d’expropiació forçosa.

d) Les noves vies que siguin executades pels ajunta-
ments d’acord amb el planejament vigent.

Exposició de motius

La disposició final segona de la Llei 11/2008, de 31 de 
juliol, de modificació de la Llei 7/1993, de 30 de setem-
bre, de carreteres, autoritza el Govern perquè, en el ter-
mini d’un any des de la seva entrada en vigor, refongui 
en un text únic la Llei 7/1993 i les disposicions que la 
modifiquen, i perquè regularitzi, aclareixi i harmonitzi 
els textos de les disposicions esmentades.

El Text refós de la Llei de carreteres elaborat en exercici 
d’aquesta delegació recull en un text únic les modifi-
cacions de la Llei de carreteres derivades de les lleis 
21/2001, de 28 de desembre; 6/2005, de 2 de juny, i 
11/2008, de 31 de juliol, i, a l’empara de l’habilitació 
per regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals 
objecte de refosa, introdueix les precisions necessàries 
per tal d’ajustar la numeració dels articles i de les re-
missions entre articles, de precisar i unificar la termi-
nologia, de substituir termes androcèntrics que suposin 
una discriminació de sexe, de corregir errades de con-
cordança i de contribuir a l’aclariment dels preceptes. 
Així mateix, l’existència de tres règims transitoris, el 
que preveu la Llei 7/1993 i els previstos en relació amb 
l’aplicació de les modificacions introduïdes per les lleis 
6/2005 i 11/2008, ha exigit l’adequació necessària de les 
disposicions transitòries per regular totes les situacions 
de transitorietat que es puguin produir. Finalment, les 
disposicions addicionals i finals del Text refós regula-
ritzen i harmonitzen les disposicions corresponents dels 
dos textos legals objecte de refosa.

En conseqüència, en exercici de l’autorització esmen-
tada, d’acord amb el dictamen emès pel Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya, atesa la in-
tervenció de la Comissió de Govern Local de Catalunya 
i l’audiència donada a les diputacions i d’acord amb el 
dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, a 
proposta del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, el text del 
qual es publica a continuació.

Disposició addicional

Totes les referències realitzades a altres disposicions 
en les lleis objecte de refosa s’entendran realitzades als 
articles corresponents del Text refós que s’aprova.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang 
o inferior que s’oposin a aquest Decret legislatiu i al 
Text refós que aprova i, particularment, les següents:

1. La Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.

2. L’article 57 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de 
mesures fiscals i administratives.
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Article 5. Classificació tècnica

5.1 Les carreteres es classifiquen, en consideració a llurs 
característiques tècniques, en vies segregades i carrete-
res convencionals.

5.2 Les vies segregades poden ser autopistes o vies pre-
ferents.

5.3 Són autopistes les carreteres destinades a la circu-
lació exclusiva d’automòbils i senyalitzades com a tals 
que reuneixen les característiques següents:

a) No hi tenen accés directe les propietats confrontants, 
i les seves incorporacions i sortides estan dotades sem-
pre de vies d’acceleració i de desacceleració, respecti-
vament.

b) No creuen ni són creuades a nivell per cap via de 
comunicació, ni servitud de pas.

c) Tenen calçades diferents per a cada sentit de circu-
lació, separades entre si per una franja de terreny no 
destinada a la circulació o, en supòsits excepcionals, 
per altres mitjans.

5.4 Són vies preferents les carreteres d’una o més calça-
des, amb limitació d’accessos a les propietats confron-
tants i enllaços a diferent nivell.

5.5 Són carreteres convencionals les que no reuneixin 
les característiques pròpies de les categories anteriors. 
Es poden establir per via reglamentària, segons llurs 
característiques de disseny i construcció, categories di-
verses de carreteres convencionals.

Article 6. Titularitat de les carreteres

6.1 La Generalitat té la titularitat de les carreteres de les 
xarxes bàsica i comarcal de Catalunya no reservades a 
la titularitat de l’Estat.

6.2 S’atribueix a les diputacions de Barcelona, Tarra-
gona, Lleida i Girona, o als ens supramunicipals que 
les substitueixin d’acord amb el que estableix l’Estatut 
d’autonomia, la titularitat de les carreteres de la xarxa 
local en llurs àmbits territorials respectius.

6.3 Es poden afegir a la xarxa local de carreteres les que 
defineixin com a tals els plans zonals que, amb aquesta 
finalitat, redactin les diputacions o els ens supramuni-
cipals que les substitueixin. Aquests plans zonals han 
de ser aprovats pel departament competent en matèria 
de carreteres.

Article 7. Catàleg de carreteres

7.1 El Catàleg de carreteres conté la relació detallada i 
la classificació per categories de totes les carreteres de 
titularitat de la Generalitat, amb expressió de totes les 
circumstàncies necessàries per identificar-les.

Igualment, a l’objecte de compendiar la totalitat de la 
xarxa de carreteres de Catalunya no reservades a la 
titularitat de l’Estat, conté la relació i classificació de 
les carreteres de titularitat de les diputacions o els ens 
supramunicipals que les substitueixin.

7.2 Correspon al Govern, a proposta del departament 
competent en matèria de carreteres, aprovar el Catàleg 

Article 3. Conceptes tècnics

Per a la interpretació i l’aplicació d’aquesta Llei, es de-
fineixen els conceptes tècnics següents:

a) Àrees de servei: les zones confrontants amb les car-
reteres que són dissenyades expressament per situar-hi 
instal·lacions i serveis destinats a resoldre les necessitats 
dels vehicles i donar seguretat i comoditat a les persones 
usuàries de la carretera.

b) Aresta exterior de la calçada: l’extrem exterior de la 
part de la carretera destinada a la circulació de vehicles 
en general.

c) Aresta exterior d’esplanació: la intersecció del terreny 
natural amb els talussos de desmunt, del terraplenament 
o, si s’escau, dels murs de sosteniment.

d) Element funcional de la carretera: qualsevol zona 
permanentment afectada en la conservació de la carre-
tera o en l’explotació del servei públic viari, com les des-
tinades a descans, estacionament, serveis de control del 
trànsit, instal·lacions per a l’explotació de la via, auxili i 
atenció mèdica d’urgència, peatges, parades d’autobusos 
i altres finalitats auxiliars de la via.

e) Estació de servei i unitat de subministrament: les 
instal·lacions destinades a la venda al públic de gaso-
lines i gasoils d’automoció que disposin dels elements 
determinats a aquest efecte per la normativa aplicable 
en aquesta matèria.

Article 4. Classificació funcional

4.1 Les carreteres es classifiquen, segons llur funció, 
dins les xarxes següents:

a) Xarxa bàsica: és la que serveix de suport al trànsit de 
pas i al trànsit intern de llarga distància, i inclou també 
les vies intercomarcals i intracomarcals d’una especial 
importància viària.

Inclou igualment la xarxa arterial, integrada per les 
vies segregades d’accés als nuclis de població que, pas-
sant totalment o parcialment per zones urbanes, tenen 
com a funció compatibilitzar el trànsit local i el trànsit 
de pas.

b) Xarxa comarcal: és la que serveix de suport al trànsit 
generat entre les capitals comarcals i els principals mu-
nicipis i nuclis de població i activitat de la mateixa co-
marca o de comarques limítrofes, al trànsit generat en-
tre cadascun d’aquests centres i a la connexió d’aquests 
nuclis amb itineraris de la xarxa bàsica.

c) Xarxa local: és la que serveix de suport al trànsit in-
termunicipal, integrada pel conjunt de vies que faciliten 
l’accés als municipis i nuclis de població i activitat no 
situats sobre les xarxes bàsica i comarcal, i comprèn 
totes les carreteres que no figuren en la xarxa bàsica ni 
en la comarcal.

4.2 En funció de llurs característiques tècniques i 
funcionals, el Pla d’infraestructures del transport de 
Catalunya pot establir per a cada una de les xarxes a 
què es refereix l’apartat 1 les categories de primària i 
secundària.
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Article 12. Canvi de titularitat de carreteres 
entre les administracions catalanes

12.1 L’Administració de la Generalitat, per raons d’inte-
rès públic degudament fonamentades, pot acordar amb 
altres administracions públiques el canvi de titularitat 
de les carreteres. Amb aquesta finalitat, l’administració 
titular de la carretera ha d’incoar i tramitar l’expedient 
corresponent, el qual, amb l’acord de les administra-
cions interessades, s’ha d’elevar al Govern perquè, si 
escau, l’aprovi. Els canvis de titularitat comporten el 
traspàs dels béns de domini públic afectes a les carre-
teres traspassades.

12.2 L’assumpció de la titularitat de les carreteres és 
plenament efectiva a partir del moment en què les ad-
ministracions implicades signin les corresponents actes 
formals del traspàs, en les quals s’han d’especificar amb 
precisió les característiques dels trams que se cedeixin 
i s’ha de fer constar la documentació que les adminis-
tracions bescanviïn.

12.3 Els acords de canvi de titularitat s’han de recollir 
en el Catàleg de carreteres.

12.4 El que estableix aquest article no és aplicable al cas 
de traspàs de vies urbanes que regula l’article 48.

Títol segon. Planificació i projectes

Capítol I. Planificació

Article 13. El Pla d’infraestructures del trans
port de Catalunya

13.1 El sistema d’infraestructures viàries, en el marc de 
les directrius de l’ordenació territorial, s’ordena mitjan-
çant el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya, 
creat per la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària.

13.2 El Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 
té caràcter de pla territorial sectorial, d’acord amb la 
Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, 
i de pla específic, als efectes del que estableix la Llei 
9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

13.3 Correspon al Pla d’infraestructures del transport de 
Catalunya, en matèria de carreteres, definir la xarxa bà-
sica i la xarxa comarcal i assenyalar les condicions per 
definir la xarxa local, i també establir el règim general 
de les vies pertanyents a totes les xarxes.

13.4 El Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 
s’ha de revisar, com a mínim, cada cinc anys.

Article 14. Coordinació amb el planejament ur
banístic

14.1 Els instruments de planejament urbanístic s’han 
de trametre, una vegada aprovats inicialment, a la di-
recció general competent en matèria de carreteres, per 
tal que pugui informar sobre les qüestions de la seva 
competència.

El règim jurídic aplicable a aquests informes és el que 
regula la legislació urbanística per a les administracions 
sectorials que han d’informar sobre els instruments de 

de carreteres. Un cop aprovat, el departament competent 
en matèria de carreteres l’ha de presentar a la comissió 
corresponent del Parlament.

7.3 El departament competent en matèria de carreteres 
ha de mantenir permanentment actualitzat el Catàleg de 
carreteres. Les actualitzacions del catàleg han de ser co-
municades a la comissió corresponent del Parlament.

7.4 El Catàleg de carreteres i les seves actualitzacions 
han de ser publicats al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Article 8. Règim jurídic

8.1 Les carreteres que són objecte d’aquesta Llei són de 
domini públic, i correspon a les administracions titulars 
acomplir-ne l’execució, la gestió i la conservació.

8.2 Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, per al 
desenvolupament de les funcions esmentades es poden 
establir, en la forma i amb els efectes previstos en la 
normativa vigent, convenis o altres mecanismes de col-
laboració interadministrativa.

Article 9. Normes complementàries

El Govern de la Generalitat, a proposta del departament 
competent en matèria de carreteres, ha d’establir nor-
mes i criteris tècnics per al disseny, el servei i la segu-
retat viària de les carreteres i per a la informació a les 
persones usuàries, d’acord amb la normativa específica 
que sigui aplicable.

Article 10. Seguretat viària

10.1 El projecte de qualsevol nova infraestructura viària 
ha d’observar tots els requisits necessaris en matèria de 
seguretat.

10.2 El manteniment de la xarxa viària objecte d’aques-
ta Llei ha de donar sempre prioritat a totes les obres i 
actuacions que incideixin en la millora de la seguretat 
viària.

10.3 El Govern de la Generalitat ha d’elaborar i apro-
var anualment un pla de millora dels trams amb un 
major índex d’accidentabilitat, i l’ha de comunicar al 
Parlament.

Article 11. Coordinació

11.1 Les actuacions de les diverses administracions 
en la xarxa de carreteres de Catalunya s’han de fer 
d’acord amb els principis de coordinació, col·laboració, 
respecte mutu en l’àmbit competencial i informació pel 
que fa a les incidències mútues en el sistema de comu-
nicacions.

11.2 Per tal de vetllar per la coherència del model d’orde-
nació territorial, sens perjudici del que estableix l’apar-
tat 1, l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat ha 
de trametre un exemplar de cadascun dels projectes de 
carreteres que promogui en el territori de Catalunya, 
abans de fer-ne l’aprovació definitiva, a la Generalitat, a 
fi que aquesta, en el termini d’un mes des de la remissió 
del projecte, emeti l’informe corresponent.
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16.2 Els estudis informatius previs i, si escau, els pro-
jectes de traçat que s’hagin de sotmetre a informació 
pública han d’incorporar, com a document diferenciat, 
un estudi d’impacte ambiental, amb el contingut que 
determina la legislació vigent d’avaluació d’impacte 
ambiental. Així mateix, han de preveure les afeccions 
que comportarà la realització dels treballs topogràfics 
i els estudis geotècnics necessaris per a la redacció del 
projecte constructiu.

Article 17. Procediment

17.1 L’estudi informatiu previ o, si escau, el projecte 
de traçat i el corresponent estudi d’impacte ambiental 
s’han de sotmetre durant un termini de trenta dies hàbils 
a informació pública, mitjançant un anunci que s’ha de 
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya perquè les persones interessades puguin formular 
al·legacions sobre l’interès general de la carretera, la 
concepció global del seu traçat i la seva compatibilitat 
mediambiental. Aquesta informació pública és inde-
pendent de la prescrita pel procediment d’expropiació 
forçosa.

17.2 Simultàniament a la informació pública, l’estudi 
informatiu previ o, si escau, el projecte de traçat s’ha de 
sotmetre a informe de les administracions locals afecta-
des. Si havent transcorregut un mes del termini fixat per 
l’apartat 1 les administracions pertinents no han emès 
informe, aquest es considerarà favorable.

17.3 Si una carretera no és prevista en el planejament 
urbanístic vigent o és incompatible amb les determi-
nacions d’aquest planejament i els ens locals afectats 
manifesten llur disconformitat amb l’estudi o el pro-
jecte, la qual necessàriament ha de ser motivada, l’ex-
pedient ha de ser elevat al Govern, que ha de decidir si 
és procedent aprovar-lo i executar-lo, i en aquest cas ha 
d’ordenar la modificació o la revisió del planejament 
urbanístic afectat.

17.4 La resolució d’aprovació dels estudis informatius 
previs i, si escau, dels projectes de traçat es publica al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i es noti-
fica a les entitats locals afectades, a les quals s’ha de 
trametre una còpia íntegra de l’estudi i del projecte, a 
efectes urbanístics i de coordinació administrativa.

Article 18. Protecció del medi

18.1 L’estudi informatiu previ o el projecte de traçat 
a què fa referència l’article 15.2 s’han de sotmetre al 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental quan ho 
determini la normativa vigent.

18.2 En el supòsit que els projectes esmentats afectin 
espais naturals, s’han d’ajustar a les determinacions que 
estableix la normativa ambiental.

Article 19. Aprovació i efectes

19.1 Els estudis i projectes de carreteres han de ser 
aprovats pel departament competent en matèria de car-
reteres.

19.2 L’aprovació dels projectes de carreteres comporta 
la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació 

planejament, si bé el termini per emetre’ls no pot ser en 
cap cas de durada inferior a un mes.

14.2 Els estudis i els projectes a què es refereix l’article 
15.2, un cop aprovats definitivament, tenen la condició 
de xarxa viària bàsica, als efectes de planejament urba-
nístic, i prevalen sobre les determinacions d’aquest.

14.3 L’Administració competent ha de promoure, si 
escau, les modificacions puntuals del planejament als 
efectes d’incorporar-hi les determinacions que resultin 
dels projectes a què fa referència l’apartat 2, incloent-
hi la reclassificació i la qualificació de sòl que resulti 
congruent amb les determinacions d’aquells.

14.4 La iniciativa particular té les mateixes facultats i 
limitacions establertes per l’apartat 3, en relació amb 
aquells instruments de planejament en què els és reco-
neguda la iniciativa per a la seva formulació.

Capítol II. Estudis i projectes

Article 15. Tipologia

15.1 Per construir noves carreteres o modificar les exis-
tents, s’han de redactar els estudis i els projectes corres-
ponents, d’acord amb la tipologia següent:

a) L’estudi informatiu previ, que consisteix en l’anàlisi 
de les dades necessàries per definir i valorar, en línies 
generals, les diferents alternatives a un problema viari 
determinat, i proposar-hi solucions.

b) El projecte de traçat, que consisteix en la determina-
ció dels aspectes geomètrics de l’actuació a executar i en 
la definició completa dels béns i els drets afectats.

c) El projecte de construcció, que consisteix en el de-
senvolupament complet de la solució òptima, amb el 
detall suficient per fer factible la construcció i la pos-
terior explotació.

15.2 L’elaboració de l’estudi informatiu previ és pre-
ceptiva, llevat que es tracti d’executar actuacions que 
tinguin per objecte el condicionament, l’eixamplament 
de plataforma o millores puntuals de traçat de la car-
retera existent en una longitud inferior a 10 km, o la 
millora o la modificació d’un nus, intersecció o enllaç 
existent, o qualsevol altra actuació relacionada amb la 
millora i conservació del ferm, la senyalització de la 
via o l’execució d’elements tècnics complementaris. En 
aquests supòsits, en funció de l’abast de l’actuació, el 
projecte es pot sotmetre a audiència de les persones 
afectades. Això no obstant, en el cas que per la natura-
lesa o les circumstàncies de l’actuació en comptes d’un 
estudi informatiu previ es redacti un projecte de traçat, 
aquest últim resta subjecte a la mateixa tramitació i a 
les mateixes conseqüències que si es tractés d’un estudi 
informatiu.

Article 16. Contingut

16.1 Els estudis informatius i projectes inclosos a l’arti-
cle 15 han de constar dels documents que siguin deter-
minats per via reglamentària i, en tot cas, els que asse-
nyala la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.
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del conjunt de les obres incorporades en el projecte, 
els termes i l’abast de la col·laboració, i les facultats de 
direcció i control de les obres d’ambdues administra-
cions.

Capítol III. Projectes a executar mitjançant el 
contracte de concessió d’obra pública

Article 21. Gestió de carreteres en règim de con
cessió d’obra pública

21.1 La Generalitat pot construir, explotar i gestionar les 
carreteres de les quals és titular mitjançant el contracte 
de concessió d’obra pública.

21.2 Les concessions, pel que fa a l’objecte, el procedi-
ment d’adjudicació, el contingut, els efectes i l’extinció, 
s’han de regir pel que preveu la legislació de contractes 
del sector públic. La tramitació de la fase preparatòria 
dels contractes es fa d’acord amb el procediment esta-
blert en la legislació esmentada, amb les especificitats 
establertes per aquesta Llei.

Article 22. Estudi de viabilitat

22.1 Prèviament a la decisió de construir i explotar una 
carretera en règim de concessió d’obra pública, l’Admi-
nistració ha d’elaborar i aprovar un estudi de viabilitat 
del contracte, que ha de permetre determinar si és pro-
cedent construir i explotar una determinada obra per 
mitjà del contracte esmentat, atenent els factors econò-
mics, socials i ambientals.

22.2 L’estudi de viabilitat ha d’incloure la documentació 
següent:

a) Un estudi informatiu a escala 1:5000. L’estudi infor-
matiu ha d’incloure, també, les dades, les anàlisis, els 
informes o els estudis que calguin en relació amb els 
punts següents:

Finalitat i justificació de l’obra, amb la definició de les 
característiques essencials, les necessitats de mobilitat 
a satisfer, els factors socials, tècnics, econòmics, am-
bientals i administratius considerats per atendre l’ob-
jectiu fixat i la justificació de la solució que es proposa 
enfront de solucions basades en altres infraestructures 
de mobilitat.

Valoració de les dades i els informes existents que fan 
referència al planejament sectorial, territorial o urba-
nístic.

Justificació de la solució elegida, amb indicació de les 
característiques del traçat. En l’anàlisi d’alternatives 
s’ha d’estudiar també la que consisteix a mantenir la 
solució viària ja existent, atenent la seva funcionalitat i 
el compliment dels requeriments tècnics i de seguretat 
corresponents.

Determinació dels riscos operatius i tecnològics en la 
construcció i l’explotació de l’obra.

b) Un estudi de viabilitat economicofinancera, que ha 
de contenir:

dels béns i d’adquisició dels drets corresponents, als 
efectes de l’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i 
la imposició o modificació de servituds. Així mateix, 
implica l’aplicació de les limitacions a la propietat que 
estableix el capítol I del títol quart.

19.3 La declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocu-
pació es refereixen també als béns i els drets compresos 
en el replantejament del projecte i en les modificacions 
d’obres que es puguin aprovar posteriorment.

19.4 Per tal que es produeixin els efectes que estableixen 
els apartats 1, 2 i 3, els projectes de carreteres i les modi-
ficacions corresponents han de comprendre la definició 
del traçat i la determinació dels terrenys, les construc-
cions i els altres béns i drets que es consideri necessari 
adquirir o ocupar per a la construcció, la defensa o el 
servei de la via i la seguretat de la circulació.

19.5 L’expropiació de béns i drets i la imposició de les 
servituds necessàries per a l’execució dels projectes de 
carreteres s’han d’efectuar d’acord amb la legislació 
d’expropiació forçosa. En la taxació dels terrenys que 
s’expropien no es poden incloure les plusvàlues gene-
rades per la construcció de la carretera.

19.6 No és procedent la reversió dels terrenys que hagin 
estat expropiats d’acord amb aquesta Llei i hagin esde-
vingut innecessaris per a la prestació del servei viari si 
resulten afectats pel planejament urbanístic a un altre fi 
d’utilitat pública o d’interès social i es compleixen les 
circumstàncies establertes per la legislació vigent.

Article 20. Execució

20.1 Els projectes de carreteres són immediatament 
executius des de llur aprovació.

20.2 Els projectes de carreteres i les obres de construc-
ció i explotació d’aquestes, pel fet que constitueixen 
obres públiques d’interès general, no estan sotmesos 
a llicència municipal ni als altres actes de control pre-
ventiu a què es refereix l’article 236 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. L’execució 
d’aquestes obres, sempre que es realitzi d’acord amb els 
projectes aprovats, només pot ser suspesa per l’autoritat 
judicial.

20.3 La Generalitat ha de comunicar a les entitats locals 
afectades l’execució de les obres corresponents abans 
de llur iniciació.

20.4 No obstant el que estableix l’apartat 2, queden sot-
meses a llicència municipal prèvia, i a les taxes i els 
impostos corresponents, les obres de construcció que es 
realitzen, de conformitat amb aquesta Llei, en les àrees 
de servei, sens perjudici del que estableix l’article 182 
del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

20.5 L’execució dels projectes de carreteres pot ser duta 
a terme per l’administració titular de la via o per ter-
ceres persones. L’Administració de la Generalitat i els 
ens locals, quan es tracta de projectes que incorporen 
actuacions en l’àmbit de la mateixa carretera i en la 
zona d’influència d’aquesta, poden subscriure convenis 
per determinar quina administració assumeix l’execució 
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Article 26. Avantprojecte de construcció i ex
plotació

26.1 Aprovat l’estudi de viabilitat, s’ha d’elaborar 
l’avantprojecte de construcció i explotació, que ha de 
contenir, com a mínim, la documentació següent:

a) Una memòria, en què s’han d’exposar les necessitats a 
satisfer, els factors socials, tècnics, econòmics, mediam-
bientals i administratius considerats a l’hora d’atendre 
l’objectiu fixat, i també la justificació de la solució que 
es proposa. La memòria s’ha d’acompanyar de les dades 
i els càlculs bàsics corresponents.

b) Els annexos de la memòria, que han d’incloure totes 
les dades que identifiquen el traçat, l’estudi geotècnic, 
els criteris de valoració de l’obra, dels terrenys i drets 
afectats i del desplaçament dels serveis afectats. També 
han d’incloure els documents necessaris per promoure 
les autoritzacions administratives prèvies a l’execució 
de les obres i la relació concreta i individualitzada de 
tots els béns i drets afectats, amb la descripció material 
d’aquests en un plànol parcel·lari.

c) Un estudi relatiu al règim d’utilització i explotació 
de l’obra, en què s’ha d’indicar la forma de finança-
ment i el règim tarifari que regirà la concessió, i que 
ha d’incloure, si s’escau, la incidència o contribució 
en aquests dels rendiments que puguin correspondre 
a les zones d’explotació comercial complementàries de 
l’avantprojecte.

d) Els plànols de traçat, en què s’han d’incloure els gene-
rals de traçat i els de definició general de les obres de pas, 
seccions tipus, tipologies d’estructures, avantprojecte de 
túnels i obres accessòries i complementàries. L’escala de 
definició ha de ser, com a mínim, 1:1000 en el traçat, i 
d’escala superior en les estructures i els túnels.

e) El pressupost, que ha de comprendre les despeses 
d’execució de l’obra, inclòs el cost de les expropiacions 
que s’hagin de dur a terme, partint dels amidaments 
aproximats i les valoracions corresponents.

26.2 Si s’ha substituït l’estudi de viabilitat per l’estudi 
de viabilitat economicofinancera, a més dels documents 
esmentats en l’apartat anterior, s’ha d’elaborar, si ho exi-
geix la normativa sectorial aplicable, un estudi d’impac-
te ambiental, que s’ha de tramitar de conformitat amb 
la legislació sectorial, i l’estudi d’avaluació de l’impacte 
sobre la mobilitat que preveu l’article 22.

Article 27. Informació pública

27.1 L’avantprojecte de construcció i explotació s’ha de 
sotmetre a informació pública per un període de tren-
ta dies hàbils, període que pot ser prorrogat en quinze 
dies hàbils, com a màxim, per raó de la complexitat 
de l’avantprojecte, a fi que les persones interessades 
puguin presentar al·legacions sobre els aspectes propis 
de l’avantprojecte de construcció i explotació. Aquest 
tràmit es regeix pel que disposa la legislació de proce-
diment administratiu.

27.2 L’avantprojecte de construcció i explotació s’ha de 
sotmetre a informe de les entitats locals afectades i, si 
escau, de l’Administració de l’Estat, simultàniament a 
la informació pública i pel mateix període determinat 

La determinació de les previsions sobre la demanda d’ús 
i incidència econòmica i social de l’obra en la seva àrea 
d’influència i sobre la rendibilitat de la concessió, tenint 
en compte l’equilibri econòmic entre ambdues parts.

El cost de la inversió a realitzar i el sistema de finan-
çament proposat per a la construcció de l’obra, amb la 
justificació de la procedència del finançament. El cost 
ha d’incloure l’estimació de la inversió de l’obra i dels 
terrenys, els drets i els serveis afectats, a més dels costos 
d’estudis, projectes i altres serveis, sobre la base dels 
criteris de valoració establerts en l’estudi informatiu.

c) Un estudi d’impacte ambiental, si és preceptiu d’acord 
amb la legislació sectorial aplicable.

d) Un estudi d’avaluació de l’impacte sobre la mobilitat 
que comporta la implantació o modificació de la infra-
estructura respecte d’altres serveis viaris i sistemes de 
transport de l’entorn, atenent l’increment potencial de 
desplaçaments que aquesta implantació o modificació 
de la infraestructura genera. L’estudi ha de preveure, 
també, les mesures necessàries per gestionar de manera 
sostenible la nova mobilitat que es generarà.

22.3 L’estudi de viabilitat es pot substituir per un estu-
di de viabilitat economicofinancera, amb el contingut 
que estableix la lletra b) de l’apartat anterior, si per la 
naturalesa i la finalitat de l’obra o per la quantia de la 
inversió requerida es considera suficient.

Article 23. Informació pública

23.1 L’estudi de viabilitat, o l’estudi de viabilitat econo-
micofinancera, si s’escau, s’ha de sotmetre a informació 
pública per un període de trenta dies hàbils, període que 
pot ser prorrogat en quinze dies hàbils, com a màxim, 
per raó de la complexitat de l’estudi.

23.2 L’estudi de viabilitat s’ha de sotmetre a informe 
de les entitats locals afectades i, si escau, a informe de 
l’Administració de l’Estat, simultàniament a la infor-
mació pública, i per un període improrrogable de trenta 
dies hàbils. Si l’informe no s’emet en el període indicat 
es poden prosseguir les actuacions corresponents.

23.3 El tràmit d’informació pública determinat per 
l’apartat 1 d’aquest article es regeix pel que disposa la 
legislació sobre procediment administratiu.

Article 24. Avaluació d’impacte ambiental

L’estudi de viabilitat s’ha de sotmetre a l’avaluació 
d’impacte ambiental d’acord amb allò que estableix la 
normativa sectorial aplicable.

Article 25. Aprovació

25.1 L’estudi de viabilitat, o l’estudi de viabilitat eco-
nomicofinancera, si s’escau, és aprovat per la persona 
titular del departament competent en matèria de car-
reteres.

25.2 L’aprovació de l’estudi de viabilitat comporta la 
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació 
dels béns i d’adquisició dels drets corresponents, als 
efectes de l’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i 
la imposició o modificació de servituds.
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30.4 Per a la quantificació de les quotes que han de sa-
tisfer els subjectes passius a què es refereix l’apartat 2 es 
tenen en compte els criteris objectius següents:

a) La superfície de les finques beneficiades i els metres 
lineals de façana o front de la infraestructura.

b) El coeficient d’edificabilitat i els tipus d’usos, en sòls 
urbans i urbanitzables.

c) La situació de les finques, els establiments i les ur-
banitzacions respecte a la carretera, pel que fa a la pro-
ximitat i a l’accés.

d) Les bases imposables dels tributs de base territorial 
de les finques beneficiades.

e) Tots els altres criteris que siguin determinats en con-
sideració a les circumstàncies particulars que concorrin 
per establir la contribució especial.

30.5 Correspon al Govern de la Generalitat acordar, 
mitjançant un decret, l’establiment de les contribucions 
especials a què es refereix aquest precepte.

Capítol II. Explotació

Article 31. Principis generals

31.1 L’explotació de la carretera comprèn les operacions 
de conservació i manteniment, i les actuacions dirigides 
a la defensa de la via i a millorar-ne l’ús, incloses les ac-
tuacions referents a senyalització, ordenació d’accessos 
i ús de les zones de domini públic, de servitud i d’afec-
tació, i també les adreçades a assegurar la integració de 
la via en el seu entorn i, especialment, el compliment 
de les mesures correctores establertes.

31.2 La Generalitat explota les carreteres de què és ti-
tular directament o per mitjà de qualsevol dels proce-
diments de gestió indirecta que estableix la legislació 
vigent.

31.3 Les carreteres en règim de concessió adminis-
trativa es regeixen pel que disposa la normativa sobre 
contractació del sector públic aplicable a Catalunya o, 
en el seu cas, per la normativa en matèria d’autopistes 
de peatge.

31.4 El departament competent en matèria de carrete-
res ha d’efectuar controls periòdics de la prestació del 
servei per les empreses concessionàries de les autopis-
tes de peatge incloses en el Catàleg de carreteres. Dels 
resultats d’aquest control, n’ha d’informar anualment al 
Parlament de Catalunya.

Article 32. Àrees i instal·lacions de servei

32.1 Les àrees de servei han d’estar dotades de serveis 
sanitaris d’ús públic i de telèfons d’ús públic, i poden 
incloure, a més d’estacions de servei i d’unitats de sub-
ministrament de carburants, tallers de reparació, hotels, 
restaurants i altres serveis similars.

32.2 Els projectes de noves carreteres o de variants han 
d’incloure, llevat que se’n justifiqui la impossibilitat, 
la previsió de les esmentades àrees i de les estacions 
de servei i unitats de subministrament de carburants, 

en l’apartat anterior. Si l’informe no s’emet en el perí-
ode indicat es poden prosseguir les actuacions corres-
ponents.

Article 28. Aprovació

Correspon a la persona titular del departament compe-
tent en matèria de carreteres aprovar l’avantprojecte de 
construcció i explotació.

Títol tercer. Finançament i explotació

Capítol I. Finançament

Article 29. Modalitats de finançament

El finançament de les inversions i les despeses derivades 
de la construcció, l’explotació, la millora, la conserva-
ció, l’ordenació d’accessos i, en general, les actuacions 
exigides per al bon funcionament de les carreteres re-
gulades per aquesta Llei, pot adoptar una o més d’una 
de les modalitats següents:

a) Amb càrrec a les consignacions que s’incloguin en els 
pressupostos públics i a les transferències, subvencions 
o aportacions rebudes amb aquest fi.

b) Mitjançant els mecanismes previstos per la legislació 
urbanística.

c) Amb capital públic, privat o mixt, finançat mitjançant 
el pagament de peatge o altres fórmules d’explotació de 
la via, com el contracte de concessió d’obra pública.

d) Mitjançant la imposició de contribucions especials 
a les persones físiques o jurídiques que resultin espe-
cialment beneficiades per l’actuació, en els termes que 
determina l’article 30.

Article 30. Contribucions especials

30.1 Només es poden imposar contribucions especials 
si de l’execució de les obres que es realitzin per a la 
construcció o l’explotació de carreteres, accessos i vies 
de servei deriva un benefici especial a favor de persones 
físiques o jurídiques, encara que no es pugui quantificar 
d’una manera específica. A aquests efectes, l’augment 
del valor de determinades finques com a conseqüència 
de l’execució de les obres té la consideració de benefici 
especial.

30.2 Són subjectes passius de les contribucions a què es 
refereix l’apartat 1 els que es beneficien d’una manera 
directa de les actuacions realitzades i, especialment, 
les persones titulars de les finques i els establiments 
confrontants amb la carretera i les de les urbanitzacions 
la comunicació de les quals resulti millorada.

30.3 La base imposable de les contribucions a què es 
refereix l’apartat 1 es determina pels percentatges se-
güents, referits al cost total del projecte:

a) Amb caràcter general, fins al 25%.

b) En les vies de servei, fins al 50%.

c) En els accessos d’ús particular per a finques, urbanit-
zacions o establiments determinats, fins al 90%.
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en tot cas, es considera de domini públic el terreny ocu-
pat pels suports de l’estructura. En el cas dels túnels, 
la determinació de la zona de domini públic s’efectua 
de conformitat amb les característiques geomètriques 
i geològiques del terreny i amb l’alçada d’aquest sobre 
el túnel.

34.3 Si la definició de la zona de domini públic en una 
carretera ja existent a l’entrada en vigor d’aquesta Llei 
comporta que hi resultin compresos béns de titularitat 
privada, es pot acordar, si és convenient o necessària, 
l’expropiació d’aquests béns. La declaració d’utilitat 
pública i la necessitat d’ocupació s’entenen implícites 
en l’aprovació d’un projecte per a la determinació de la 
zona de domini públic.

34.4 La zona de domini públic es pot ampliar a cada 
costat de la carretera per tal d’incloure una o dues vies 
de serveis per a vianants, bicicletes, ciclomotors o ma-
quinària agrícola.

Article 35. Utilització de la zona de domini pú
blic

35.1 En la zona de domini públic només es poden realit-
zar les obres i les actuacions directament relacionades 
amb la construcció i l’explotació de la via i els seus 
elements funcionals, sens perjudici del que estableix 
l’apartat 2.

35.2 El departament competent en matèria de carreteres 
podrà autoritzar, en funció de les exigències del sistema 
viari, l’ocupació del subsòl de la zona de domini públic, 
preferentment a la franja d’un metre situada a la part 
més exterior d’aquesta zona, per a la implantació o la 
construcció de les infraestructures imprescindibles per 
a la prestació de serveis públics essencials. S’han de 
determinar per reglament les condicions a què s’han de 
subjectar aquestes autoritzacions a precari, els drets i 
les obligacions que assumeix la persona autoritzada, el 
termini de duració de l’autorització, el cànon d’ocupació 
que es fixi, si s’escau, i els supòsits de revocació.

Article 36. Zona de servitud

La zona de servitud consisteix en dues franges de 
terreny, a banda i banda de la carretera, delimitades 
interiorment per la zona de domini públic definida en 
l’article 34 i exteriorment per dues línies paral·leles a 
les arestes exteriors de l’esplanació, a una distància de 
vint-i-cinc metres en les autopistes i vies preferents i de 
vuit metres en la resta de carreteres, mesurats des de les 
arestes esmentades.

Article 37. Utilització de la zona de servitud

37.1 En la zona de servitud només es poden realitzar els 
usos i les activitats prèviament autoritzats que siguin 
compatibles amb la seguretat de la via i amb la finalitat 
pròpia d’aquesta zona.

37.2 Es poden autoritzar tancaments diàfans o arbus-
tius, sempre que no afectin les condicions de visibilitat 
i seguretat de la carretera ni puguin menyscabar les 
facultats dels òrgans administratius en relació amb la 
protecció i l’explotació del domini públic viari.

i han de garantir una protecció adequada del paisatge 
i de l’entorn.

L’aprovació dels projectes produeix els efectes determi-
nats per l’article 19.

Les àrees de servei i les estacions de servei i unitats 
de subministrament previstes en els projectes poden 
ser explotades per qualsevol dels sistemes de gestió de 
serveis públics establerts per la normativa vigent. En el 
plec de condicions administratives s’han d’establir els 
requisits d’ocupació, gestió i conservació.

32.3 En la resta de supòsits, s’han d’establir per via re-
glamentària les condicions per a l’establiment d’àrees 
de servei i d’instal·lacions de subministrament de carbu-
rants, a fi de proporcionar la major seguretat i comoditat 
a les persones usuàries de la carretera, i el procediment 
d’atorgament de les autoritzacions corresponents pel de-
partament competent en matèria de carreteres.

32.4 Les àrees de servei, les estacions de servei i els 
elements funcionals de la carretera han d’adaptar llurs 
instal·lacions al que disposa la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques.

32.5 L’atorgament de les concessions i de les autoritza-
cions administratives a què fan referència els apartats 
precedents és sens perjudici de les llicències i autorit-
zacions que s’hagin d’obtenir d’altres organismes de 
l’Administració de la Generalitat i de les altres admi-
nistracions públiques, de conformitat amb la normativa 
que sigui aplicable.

Títol quart. Règim d’ús i de protecció

Capítol I. Delimitació del domini públic viari i 
zones de protecció

Article 33. Tipologia

Amb la finalitat de garantir la funcionalitat del domini 
públic viari i assegurar-ne la protecció, s’estableixen 
a les carreteres les zones següents, que es mesuraran 
sempre horitzontalment i perpendicularment a l’eix de 
la via: de domini públic, de servitud i d’afectació. Tam-
bé s’assenyala a ambdós costats de la carretera la línia 
d’edificació.

Article 34. Zona de domini públic

34.1 La zona de domini públic comprèn els terrenys 
ocupats o d’ocupació futura prevista en el projecte cons-
tructiu per a la carretera i els seus elements funcionals i, 
llevat que excepcionalment es justifiqui per raons geo-
tècniques del terreny que és innecessària, una franja de 
terreny, a cada costat de la via, mesurada des de l’aresta 
exterior de l’esplanació, de vuit metres d’amplada en 
les autopistes i les vies preferents i de tres metres en les 
carreteres convencionals.

34.2 En els supòsits especials de ponts, de viaductes i 
d’altres estructures o obres similars, es pot fixar com 
a aresta exterior de l’esplanació la línia de projecció 
ortogonal dels extrems de les obres sobre el terreny i, 
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Article 42. Publicitat i rètols informatius i indi
catius

42.1 Amb caràcter general, es prohibeix instal·lar pu-
blicitat en una franja de cent metres mesurada des de 
l’aresta exterior de la calçada i es prohibeix, en qual-
sevol cas, la publicitat visible des de la zona de domini 
públic de la carretera. Aquesta prohibició no dóna dret 
a indemnització.

42.2 Les prohibicions que estableix l’apartat 1 no són 
aplicables en els casos següents:

a) Als trams urbans de carreteres amb una calçada úni-
ca per a ambdós sentits de circulació.

b) Als trams urbans de carreteres amb calçades separa-
des en què la velocitat màxima permesa sigui inferior a 
vuitanta quilòmetres per hora.

c) Als trams urbans de carreteres amb calçades separa-
des en què la velocitat màxima permesa sigui inferior a 
noranta quilòmetres per hora dels municipis de Badalo-
na, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Es-
plugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, 
Montcada i Reixac, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de 
Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de 
Gramenet i Viladecans.

42.3 Als efectes del que estableix l’apartat 1, no es con-
sideren publicitat els rètols informatius, ni els rètols o 
les instal·lacions similars indicatius d’establiments mer-
cantils o industrials, sempre que se situïn en el mateix 
edifici o en la seva immediata proximitat i no incloguin 
cap tipus d’informació addicional.

42.4 Són rètols informatius:

a) Els senyals de servei.

b) Els que assenyalen indrets, centres o activitats 
d’atracció o interès turístics o culturals.

c) Els que exigeix la normativa internacional.

42.5 La forma, els colors, les dimensions i les determi-
nacions lingüístiques dels rètols informatius i de llurs 
elements funcionals s’han d’ajustar als criteris que es-
tableix la Generalitat, d’acord amb la normativa general 
aplicable a aquesta matèria.

42.6 Sens perjudici de la normativa general aplicable en 
la matèria, els indicadors de senyalització de la circu-
lació a les carreteres de Catalunya han de ser, almenys, 
en català. La toponímia hi ha de figurar en català o en 
aranès, d’acord amb la normativa de la Generalitat de 
Catalunya.

42.7 Els rètols a què fa referència l’apartat 3 requerei-
xen l’autorització prèvia del departament competent en 
matèria de carreteres.

Article 43. Autorització administrativa

43.1 Correspon al departament competent en matèria de 
carreteres atorgar les autoritzacions per a la realització 
de les obres o activitats a què es refereix aquest capítol, 
sens perjudici d’altres competències concurrents. L’ator-
gament d’autoritzacions per a la realització d’obres o 

37.3 El departament competent en matèria de carreteres 
pot utilitzar la zona de servitud, o autoritzar-ne la utilit-
zació, per motius d’interès general o si ho requereix el 
millor servei de la carretera, en els termes que estableix 
l’article 50.

Article 38. Zona d’afectació

La zona d’afectació consisteix en dues franges de ter-
reny a banda i banda de la carretera, delimitades interi-
orment per la zona de servitud i exteriorment per dues 
línies paral·leles a les arestes exteriors de l’esplanació, 
a una distància de cent metres en les autopistes i vies 
preferents, de cinquanta metres en les carreteres con-
vencionals de la xarxa bàsica i de trenta metres en la 
resta de carreteres de les altres xarxes, mesurats des de 
les arestes esmentades.

Article 39. Utilització de la zona d’afectació

En la zona d’afectació, l’execució de qualsevol tipus 
d’activitat, la realització d’obres o instal·lacions, fixes o 
provisionals, el canvi d’ús o de destinació i la plantació 
o la tala d’arbres requereixen l’autorització prèvia del 
departament competent en matèria de carreteres, sens 
perjudici d’altres competències concurrents. Només es 
poden realitzar sense autorització prèvia els treballs 
propis dels conreus agrícoles, sempre que no en resul-
tin afectades de cap manera la zona de domini públic 
ni la seguretat viària.

Article 40. Línia d’edificació

40.1 La línia d’edificació s’estableix a banda i banda de 
la carretera. En la zona compresa entre la línia i la car-
retera es prohibeix qualsevol tipus d’obra de construc-
ció, reconstrucció o ampliació, llevat de les que siguin 
imprescindibles per a la conservació i el manteniment 
de les construccions existents.

40.2 La línia d’edificació s’ha de situar, respecte a 
l’aresta exterior de la calçada, a cinquanta metres en 
les autopistes, les vies preferents i les variants que es 
construeixen amb l’objecte de suprimir les travesseres 
de població, i a vint-i-cinc metres en la resta de les 
carreteres.

Article 41. Supòsits especials de la línia d’edi
ficació

41.1 En les carreteres o trams que transcorren per sòl 
urbà, el planejament urbanístic, amb l’informe favorable 
previ de la direcció general competent en matèria de 
carreteres, pot establir la línia d’edificació a una dis-
tància inferior a la que regula l’article 40.

41.2 El departament competent en matèria de carreteres, 
amb l’informe favorable previ dels ajuntaments afectats, 
pot establir la línia d’edificació, si les circumstàncies 
geogràfiques o socioeconòmiques ho aconsellen, a una 
distància inferior a la regulada amb caràcter general, en 
zones concretament delimitades.

41.3 S’han de determinar per via reglamentària les 
circumstàncies que poden justificar la reducció de la 
distància de la línia d’edificació en els supòsits a què es 
refereix aquest article.



Núm. 531 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de setembre de 2009

47

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.40.

45.3 L’establiment d’accessos diferents dels regulats a 
l’apartat 2 i l’obertura de connexions a les vies que inte-
gren la xarxa de carreteres requereixen, un cop presentat 
el projecte corresponent per les persones interessades, 
la consulta prèvia i preceptiva dels ajuntaments afectats 
i l’autorització preceptiva del departament competent 
en matèria de carreteres. Aquesta autorització no pot 
afectar en cap cas la funcionalitat de la via.

45.4 Les actuacions que per llurs característiques pu-
guin generar un gran nombre de desplaçaments han de 
preveure una avaluació de llur impacte potencial sobre 
el sistema viari.

Capítol III. Trams urbans i travesseres

Article 46. Concepte i règim jurídic

46.1 Els trams urbans i les travesseres es regeixen per 
les disposicions d’aquest capítol i, en allò que els sigui 
aplicable, per les altres disposicions d’aquesta Llei.

46.2 Es considera tram urbà la part de carretera que 
transcorre per sòl classificat com a urbà pel planejament 
urbanístic o per terrenys que, en execució del planeja-
ment urbanístic i d’acord amb la legislació urbanística, 
hagin assolit aquesta classificació. Es considera també 
tram urbà la part de carretera que confronta amb el 
sòl o els terrenys esmentats. En qualsevol cas, aquesta 
circumstància s’ha de donar als dos marges de la car-
retera.

46.3 Es considera travessera la part de tram urbà en la 
qual hi ha edificacions consolidades almenys en dues 
terceres parts de la seva longitud i que té un entramat de 
carrers almenys en un dels costats. La determinació de 
les travesseres s’ha de fer d’acord amb el procediment 
que s’estableixi per reglament.

46.4 En cap cas no es consideren travesseres les vies 
segregades. Es poden establir per reglament altres supò-
sits en els quals les vies no es consideren travesseres.

Article 47. Autoritzacions

47.1 Correspon als ajuntaments, amb l’informe previ favo-
rable del departament competent en matèria de carreteres, 
atorgar les autoritzacions per realitzar a la zona de domini 
públic exterior a la calçada, en els trams urbans i les tra-
vesseres de les carreteres, les obres i actuacions esmen-
tades a l’article 35.1. Les obres i les actuacions que han 
de ser realitzades per l’administració titular del domini 
no requereixen l’autorització esmentada, però han de ser 
notificades prèviament a l’ajuntament corresponent.

Correspon a l’administració titular de la carretera ator-
gar l’autorització per a la realització d’obres o actuaci-
ons que afectin la calçada o les que preveu l’article 35.2, 
sens perjudici de les altres autoritzacions o llicències 
que siguin preceptives.

47.2 Correspon als ajuntaments atorgar les autoritzaci-
ons d’usos i obres a les zones de servitud i d’afectació en 
els trams urbans i les travesseres. Si es tracta de trams 
urbans que no tenen la condició de travessera, s’ha de 

activitats en les travesseres i els trams urbans és regulat 
pel capítol III d’aquest títol.

43.2 En els supòsits en què siguin preceptives les auto-
ritzacions a què es refereix l’apartat 1, cal fer constar 
expressament en les llicències urbanístiques la neces-
sitat d’obtenir aquesta autorització abans de l’inici de 
les obres.

Capítol II. Funcionalitat de la via i accessos

Article 44. Funcionalitat de la via

44.1 El departament competent en matèria de carreteres 
pot imposar, en l’àmbit de les seves competències, si 
les condicions, la situació, les exigències tècniques o la 
seguretat de la via ho exigeixen, limitacions temporals 
o permanents a la circulació en determinats trams o 
parts d’una carretera.

Correspon al departament competent en matèria de 
carreteres fixar les condicions per a l’atorgament, per 
l’autoritat competent, d’autoritzacions excepcionals per 
limitar l’ús general d’una via i la senyalització corres-
ponent.

44.2 El departament competent en matèria de carreteres 
pot establir en punts estratègics de la xarxa de carreteres 
instal·lacions de recompte i estacions de pesatge per 
al coneixement i el control de les característiques del 
trànsit a les diverses infraestructures viàries.

44.3 Es poden establir, amb l’informe previ dels òrgans 
afectats, limitacions a la circulació de diferents tipus de 
vehicles en funció de la naturalesa i les característiques 
de les carreteres.

44.4 Els usos singulars d’una via que impliquin una 
perillositat o una intensitat especials, en trams amb so-
brecàrrega de trànsit, han de ser objecte d’autorització 
específica. L’obtenció d’aquesta autorització especial 
està subjecta, entre d’altres requisits, a l’obligació de 
constituir una garantia per l’import dels possibles danys, 
estimat contradictòriament, en funció del trànsit diari.

44.5 Les obres d’execució d’un projecte de carretera, 
si impliquen un increment en la intensitat de pas de 
vehicles pesants per carreteres adjacents o en trams con-
crets de la mateixa via o un increment de trànsit en vies 
alternatives, han d’incloure en el pressupost una partida 
destinada a reparar els danys que es puguin produir en 
les vies esmentades.

Article 45. Accessos

45.1 El departament competent en matèria de carrete-
res pot limitar els accessos a les carreteres i establir, 
amb caràcter obligatori, els punts on s’han de construir 
aquests accessos.

45.2 Igualment, el departament competent en matèria de 
carreteres pot ordenar els accessos o reordenar els exis-
tents, mitjançant l’aprovació del projecte corresponent, 
que produeix, si s’escau, els efectes que estableixen els 
apartats 2 i 3 de l’article 19.
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i produeixi una situació de perill imminent per a les 
persones usuàries de la carretera, l’administració titular 
de la via pot executar d’ofici, d’una manera immediata, 
les actuacions necessàries per mantenir la seguretat de 
la carretera.

Títol cinquè. Protecció de la legalitat i règim 
sancionador

Capítol I. Mesures de protecció

Article 52. Mesures cautelars

52.1 El departament competent en matèria de carreteres 
ha d’ordenar la paralització immediata de les obres i la 
suspensió dels usos que manquin de l’autorització pre-
ceptiva o no s’ajustin a les condicions de l’autorització 
atorgada.

52.2 El departament competent en matèria de carreteres 
pot acordar, per assegurar l’efectivitat de la resolució a 
què es refereix l’apartat 1, el precintatge de les instal-
lacions i la retirada dels materials i la maquinària que 
s’utilitzin en les obres, a càrrec de les persones inte-
ressades.

52.3 En el termini d’un mes de la notificació de l’ordre 
de suspensió, les persones interessades han de sol·licitar 
l’autorització pertinent o, si escau, ajustar les obres a 
l’autorització concedida.

52.4 Si transcorre el termini a què es refereix l’apartat 
3 i les persones interessades no han sol·licitat l’autorit-
zació o no han ajustat les obres a les condicions prescri-
tes, el departament competent en matèria de carreteres 
ha d’ordenar la demolició de les obres, a càrrec de les 
persones interessades, i ha de procedir a impedir defi-
nitivament els usos. El departament ha de procedir de 
la mateixa manera si l’autorització és denegada perquè 
no resulta ajustada a la normativa vigent.

Article 53. Suspensió dels efectes de les autorit
zacions i les llicències

Si el contingut d’una autorització o d’una llicència cons-
titueix una infracció viària de caràcter notori i greu, 
l’òrgan que l’ha atorgada ha d’acordar la suspensió dels 
seus efectes i la paralització immediata de les obres 
iniciades i ha de procedir a revisar l’acte en via adminis-
trativa de conformitat amb el que estableix la normativa 
de procediment administratiu.

Article 54. Nul·litat d’autoritzacions i llicèn
cies

Són nul·les de ple dret les autoritzacions administratives 
i les llicències que hagin estat atorgades contravenint al 
que estableix aquesta Llei.

Article 55. Danys al domini públic viari

55.1 La producció de danys en una carretera i en els seus 
elements funcionals origina la incoació i la tramitació 
de l’expedient administratiu corresponent al presumpte 
responsable, per tal de determinar la indemnització dels 

sol·licitar prèviament l’informe de la direcció general 
competent en matèria de carreteres.

47.3 La línia d’edificació en els trams urbans i les tra-
vesseres es pot fixar d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 41.

47.4 L’explotació dels trams urbans i de les travesseres 
correspon, llevat el que estableix aquest capítol, a l’Ad-
ministració de la Generalitat.

Article 48. Traspàs de vies urbanes

48.1 Les carreteres de la Generalitat o els trams con-
crets que passin a integrar-se a la xarxa viària municipal 
es poden traspassar als ajuntaments respectius, a pro-
posta d’aquests o per iniciativa de l’Administració de 
la Generalitat, si hi ha acord entre les administracions 
cedent i cessionària.

48.2 Igualment, la Generalitat i els ajuntaments poden 
subscriure convenis per a l’explotació de les vies, en la 
forma i els termes establerts per la normativa vigent.

Capítol IV. Delimitació del dret de propietat per 
a la preservació del domini públic viari

Article 49. Règim general

Les limitacions d’usos i activitats imposades per aques-
ta Llei als propietaris o propietàries o titulars de drets 
sobre immobles configuren el contingut ordinari del 
dret de propietat i no donen lloc a indemnització.

Article 50. Afectacions singulars

L’ocupació per l’Administració de la zona de servitud 
o de la zona d’afectació i els danys i perjudicis que, si 
s’escau, es produeixin són indemnitzables en els termes 
que determina la legislació general aplicable.

Article 51. Conservació d’immobles

51.1 Els propietaris o propietàries de terrenys, cons-
truccions i qualssevol altres béns afectats per les de-
terminacions d’aquesta Llei han de mantenir-los en les 
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic 
exigibles, d’acord amb la legislació urbanística. L’Admi-
nistració de la Generalitat ha de posar en coneixement 
de la corporació local corresponent l’incompliment 
d’aquesta obligació, als efectes del que estableix la le-
gislació urbanística.

51.2 En el supòsit que una construcció, pel seu estat 
ruïnós, pugui ocasionar danys a la carretera o ser motiu 
de perill per a la circulació, l’Administració de la Ge-
neralitat o l’ajuntament corresponent han d’adoptar les 
mesures cautelars que siguin necessàries per garantir 
la seguretat de la via. L’ajuntament ha d’acordar el que 
resulti procedent per incoar l’expedient corresponent 
de declaració de ruïna o de demolició, en el supòsit 
que la ruïna sigui imminent, d’acord amb la normativa 
vigent.

51.3 En el supòsit que l’element confrontant amb la 
carretera comporti un estat de deteriorament molt greu 
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aquesta actuació no impedeixi que l’element continuï 
complint la seva funció.

e) Destruir, deteriorar, sostreure o modificar qualsevol 
instal·lació de la carretera o dels seus elements funcio-
nals, quan no afecti ni la calçada ni els vorals.

f) Col·locar, llençar o abandonar objectes o materials 
de qualsevol naturalesa a la plataforma de la carretera 
o dins la zona de domini quan impliquin un risc per a 
les persones usuàries de la via.

g) Vulnerar les prescripcions establertes per aquesta 
Llei en relació amb la línia d’edificació, quan l’actuació 
no pugui ser objecte de legalització posterior.

h) Col·locar rètols o instal·lacions similars en la zona de 
domini públic sense l’autorització preceptiva, d’acord 
amb l’article 42.6, o fer aquestes actuacions en la zona 
de servitud o d’afectació, quan no puguin ser objecte 
de legalització.

i) Fer qualsevol classe de publicitat que vulneri les pres-
cripcions d’aquesta Llei.

j) Les infraccions qualificades com a lleus, quan s’hi 
apreciï reincidència.

56.5 Són infraccions molt greus:

a) Fer obres, instal·lacions o actuacions en la zona de la 
plataforma viària en contravenció de les prescripcions 
establertes per aquesta Llei, o, en general, en la zona de 
domini públic, quan aquelles no siguin legalitzables o 
afectin la seguretat de la via.

b) Deteriorar, destruir, sostreure o retirar qualsevol 
element de la carretera directament relacionat amb 
l’ordenació i la seguretat de la circulació, o modificar-
ne intencionadament les característiques o la situació, 
quan amb aquesta actuació s’impedeixi que l’element 
continuï complint la seva funció.

c) Destruir, deteriorar, alterar, sostreure o modificar 
qualsevol instal·lació de la carretera o dels seus elements 
funcionals, quan afecti la calçada o els vorals.

d) Fer activitats en la zona de servitud o d’afectació 
que resultin perilloses o insalubres per a les persones 
usuàries de la via.

e) Danyar o deteriorar la carretera pel fet de circular-hi 
amb pesos o càrregues que excedeixin els límits auto-
ritzats.

f) Fer, en la zona de domini públic, creuaments aeris o 
subterranis sense l’autorització preceptiva o sense ajus-
tar-se a les condicions de l’autorització atorgada.

g) Les qualificades com a greus, quan s’hi apreciï re-
incidència.

Article 57. Prescripció

El termini de prescripció de les infraccions és de quatre 
anys per a les greus i les molt greus i d’un any per a 
les lleus, comptadors des de la data de comissió de la 
infracció o, si aquesta és continuada, des de la data de 
realització de l’últim acte en què es consuma.

danys i els perjudicis causats, que és exigible per via de 
constrenyiment.

55.2 En el supòsit que la reparació d’un dany sigui ur-
gent per al servei normal de la carretera, el departament 
competent en matèria de carreteres ha de portar-la im-
mediatament a terme, a càrrec de la persona que l’ha 
causat.

Capítol II. Infraccions

Article 56. Tipificació

56.1 La vulneració de les prescripcions contingudes en 
aquesta Llei té la consideració d’infracció administra-
tiva.

56.2 Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i 
molt greus.

56.3 Són infraccions lleus:

a) Fer obres, instal·lacions o actuacions en la zona de 
servitud o d’afectació sense les autoritzacions precepti-
ves, quan puguin ser objecte de legalització posterior.

b) Fer obres, instal·lacions o actuacions en la zona de 
servitud o d’afectació, amb incompliment de les condi-
cions de l’autorització atorgada, quan puguin ser objecte 
de legalització posterior.

c) Col·locar, llençar o abandonar dins la zona de domini 
públic no constituïda per la plataforma de la carretera 
objectes o materials de qualsevol naturalesa, quan no 
impliqui risc per a les persones usuàries de la via.

d) Vulnerar les prescripcions establertes per aquesta 
Llei en relació amb la línia d’edificació, quan l’actuació 
pugui ser objecte de legalització posterior.

e) Col·locar rètols o instal·lacions similars en la zona 
de servitud o d’afectació sense l’autorització precepti-
va, quan puguin ser objecte de legalització posterior, 
d’acord amb l’article 42.6.

56.4 Són infraccions greus:

a) Fer, amb vulneració de les prescripcions establertes 
per aquesta Llei, obres, instal·lacions o actuacions en 
la zona de servitud o d’afectació, quan no puguin ser 
objecte de legalització posterior.

b) Fer obres, instal·lacions o actuacions en la zona de 
servitud o d’afectació amb incompliment de les con-
dicions de l’autorització atorgada, quan no puguin ser 
objecte de legalització posterior.

c) Fer obres, instal·lacions o actuacions en la zona de 
domini públic no constituïda per la plataforma viària 
sense l’autorització corresponent o sense ajustar-se a 
les seves condicions, sempre que puguin ser objecte 
de legalització posterior o no afectin la seguretat de 
la via.

d) Destruir, deteriorar, alterar o sostreure qualsevol ele-
ment de la carretera directament relacionat amb l’or-
denació i la seguretat de la circulació, o modificar-ne 
intencionadament les característiques o la situació, quan 
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infracció de la mateixa naturalesa, quan així hagi estat 
declarat per resolució ferma.

60.4 La imposició de sancions per infraccions correspon 
als òrgans següents:

a) Al director o directora general competent en matèria 
de carreteres, les sancions de fins a 30.050,61 euros.

b) A la persona titular del departament competent en 
matèria de carreteres, les sancions entre 30.050,62 i 
300.506,05 euros.

c) Al Govern de la Generalitat, les sancions de quantia 
superior, com a conseqüència del major benefici obtin-
gut per la persona infractora.

Article 61. Exigibilitat

61.1 L’import de les multes i de les despeses ocasio-
nades per l’execució subsidiària de les actuacions de 
restitució dels béns a l’estat anterior a la comissió de la 
infracció pot ser exigit per via administrativa de cons-
trenyiment.

61.2 La suspensió dels acords d’imposició de sancions 
o de reparació dels danys ocasionats requereix que les 
persones interessades en garanteixin l’import.

Article 62. Multes coercitives

62.1 Per a l’execució dels actes administratius que impli-
quin, de conformitat amb aquesta Llei, una obligació per 
a les persones destinatàries, es poden imposar multes 
coercitives, d’acord amb el que disposa el procediment 
sancionador administratiu general, amb el requeriment 
i l’advertència previs corresponents.

62.2 Les multes coercitives, que poden ser reiterades, 
no poden ser d’una quantia superior a 601,01 euros cada 
una.

62.3 La imposició de multes coercitives és independent 
de la imposició de multes en concepte de sanció, i hi 
és compatible.

Article 63. Restitució del medi a l’estat anterior

63.1 La imposició de sancions és independent de l’obli-
gació, exigible en qualsevol moment, de restituir el medi 
físic a l’estat anterior a la comissió de la infracció i de 
l’obligació d’indemnitzar dels danys i perjudicis ocasi-
onats, d’acord amb el que estableix l’article 55.

63.2 Correspon a l’Administració titular de la via fi-
xar, mitjançant la resolució corresponent, el termini en 
què la persona infractora ha de procedir a la restitució 
dels béns a l’estat anterior a la comissió de la infracció 
i l’import de la indemnització dels danys i perjudicis 
ocasionats.

Disposicions addicionals

Primera. Atribució de competències a les admi
nistracions titulars de carreteres

Les competències que aquesta Llei atribueix a l’Admi-
nistració de la Generalitat corresponen també a les altres 

Capítol III. Procediment sancionador

Article 58. Responsabilitat

58.1 Són responsables de les infraccions administrati-
ves la persona que ha promogut l’activitat, l’empresari 
o empresària o la persona que l’executa i el tècnic o la 
tècnica director o directora. A aquests efectes, es con-
sidera com a promotor el propietari o propietària del 
sòl sobre o sota el qual es comet la infracció, i també la 
persona agent, gestora o impulsora.

58.2 Si les infraccions són imputades a una persona ju-
rídica, poden ser considerades com a responsables sub-
sidiàries les persones físiques que n’integren els òrgans 
rectors o de direcció, llevat de les que hagin dissentit 
dels acords adoptats.

Article 59. Tramitació

59.1 El procediment sancionador s’ha d’ajustar al pro-
cediment que sigui establert per via reglamentària i a 
la normativa general aplicable.

59.2 Si s’aprecia que els fets objecte d’un expedient san-
cionador poden ser constitutius de delicte o falta, l’Ad-
ministració ha de traslladar les actuacions a l’autoritat 
judicial competent i deixar en suspens el procediment 
sancionador fins que aquesta no es pronunciï. Aquesta 
suspensió no afecta l’expedient incoat per al restabli-
ment de la situació anterior a la comissió de la infracció 
o, si s’escau, per a l’abonament de les indemnitzacions 
pels danys i perjudicis ocasionats.

59.3 La sanció de l’autoritat judicial a què es refereix 
l’apartat 2 exclou la imposició de multa administrativa. 
Si la resolució judicial és absolutòria, l’Administració pot 
continuar la tramitació de l’expedient sancionador, respec-
tant els fets que els tribunals hagin declarat provats.

Capítol IV. Sancions

Article 60. Graduació

60.1 Les infraccions regulades per aquesta Llei són san-
cionades amb les multes següents:

a) Les infraccions lleus, amb una multa de fins a 
6.010,12 euros.

b) Les infraccions greus, amb una multa de fins a 
30.050,61 euros.

c) Les infraccions molt greus, amb una multa de fins a 
300.506,05 euros.

En qualsevol cas, les multes assenyalades per les lletres 
anteriors s’han d’incrementar fins al total del benefici 
obtingut per la persona infractora.

60.2 Les sancions s’han de graduar d’acord amb la grave-
tat del fet constitutiu de la infracció, tenint en consideració 
els danys i perjudicis produïts, el risc objectiu que derivi 
de la infracció per al domini públic o per a tercers, l’exis-
tència d’intencionalitat o de reiteració i la reincidència.

60.3 Als efectes d’aquesta Llei, es considera reincidèn-
cia la comissió en el termini d’un any de més d’una 
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Disposicions finals

Primera. Actualització de les sancions

S’autoritza el Govern de la Generalitat per actualitzar, 
mitjançant un decret, les quanties de les sancions i les 
multes coercitives fixades per aquesta Llei, d’acord amb 
les variacions de l’índex de preus de consum.

Segona. Actualització de les determinacions del 
títol cinquè

S’autoritza el Govern perquè modifiqui les determi-
nacions contingudes en el títol cinquè susceptibles de 
ser objecte de regulació reglamentària d’acord amb el 
procediment administratiu vigent i, particularment, les 
referents a les mesures cautelars i als òrgans administra-
tius competents per a la imposició de les sancions.

Tercera. Habilitació reglamentària

Es faculten el Govern de la Generalitat i la persona titu-
lar del departament competent en matèria de carreteres 
perquè dictin les normes necessàries per al desplega-
ment i l’aplicació d’aquesta Llei.

Quarta

La xarxa de camins rurals es regula per la normativa 
específica que dicti la Generalitat de Catalunya.

administracions públiques que són titulars de carreteres 
de Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat, i 
als òrgans competents d’aquestes, inclòs l’exercici de la 
potestat sancionadora, que s’ha d’exercir d’acord amb el 
que estableix el títol V d’aquesta Llei.

Segona. Avaluació del compliment dels objectius 
en matèria de publicitat

1. En el termini de dos anys a comptar de l’entrada en 
vigor de la Llei 11/2008, de 31 de juliol, de modificació 
de la Llei de carreteres, el departament competent en 
matèria de carreteres ha d’avaluar el compliment dels 
objectius relatius a l’aplicació de les mesures en matèria 
de publicitat que aquesta Llei estableix.

2. S’autoritza el departament competent en matèria de 
carreteres perquè constitueixi un grup de treball que 
faci el seguiment i l’avaluació de les actuacions en matè-
ria de publicitat que estableix aquesta Llei, especialment 
l’article 42.

Disposicions transitòries

Primera. Transferència de titularitat

1. El procés dels traspassos entre la Generalitat i les di-
putacions, d’acord amb l’atribució de competències que 
estableix l’article 6 d’aquesta Llei, s’ha de fer per mitjà 
d’un conveni, que ha de ser aprovat pel Govern i pels 
òrgans corresponents de cada diputació. Aquest conveni 
ha d’establir els recursos econòmics necessaris.

2. Les transferències de titularitat aprovades són ple-
nament efectives a partir del moment en què les admi-
nistracions implicades signen les corresponents actes 
formals del traspàs, en les quals s’han d’especificar amb 
precisió les característiques dels trams que se cedeixen i 
s’ha de fer constar la documentació que les diputacions 
i la Generalitat han de bescanviar per prestar els serveis 
acordats.

3. Mentre les transferències de titularitat que estableix 
aquesta disposició transitòria no siguin efectives, cadas-
cuna de les administracions ha de continuar exercint les 
competències i les funcions que exercia fins al moment 
de l’entrada en vigor de la Llei 11/2008, de 31 de juliol, 
de modificació de la Llei de carreteres.

Segona. Retirada de la publicitat dels trams 
urbans

1. La publicitat situada als trams urbans de carreteres 
de calçades separades i amb una velocitat permesa igual 
o superior a vuitanta quilòmetres per hora, o a noranta 
quilòmetres per hora en el cas dels municipis a què fa 
referència l’article 42.2.c), s’ha de retirar en el termini 
de dos anys si té autorització vigent i d’un any si no en 
té, a comptar a partir de l’entrada en vigor de la Llei 
11/2008, de 31 de juliol, de modificació de la Llei de 
carreteres.

2. La retirada de la publicitat no genera en cap cas dret 
a indemnització.
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control del compliment de la resolució 
368/Viii, sobre l’aturada biològica en la 
pesca de la gamba a la costa de la pro-
víncia de Girona
Tram. 290·00322/08

Informe relatiu al compliment de la Reso·
lució
Reg. 59122 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00322/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 368/VIII, 
sobre l’aturada biològica en la pesca de la gamba a la 
costa de la província de Girona.

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 368/VIII, sobre l’atu-
rada biològica en la pesca de la gamba a la costa de 
la província de Girona (núm. tram. 290-00322/08), us 
informo del següent: 

Per part de la Direcció General de Pesca i Acció Maríti-
ma, en el marc del Reglament 744/2008 del Consell de 
4 de juliol, es va traslladar a l’Administració Pesquera 
de l’Estat el conjunt de mesures que per part de Catalu-
nya es volien endegar. Entre aquestes mesures es va in-
corporar una parada temporal de les embarcacions que 
es dediquen a la pesqueria de la gamba a la demarcació 
de Girona. Per part de la Direcció General de Pesca i 
Acció Marítima es va manifestar que aquesta mesura es 
duria a terme sempre i quant es fes una aportació eco-
nòmica suficient per part de l’Administració de l’Estat. 
En diferents reunions mantingudes amb l’Administració 
pesquera de l’Estat, ens han manifestat que en el marc 
normatiu actual no es farà cap aportació en càrrec als 
pressupostos de l’Estat per finançar una parada tempo-
ral de la flota d’arrossegament dedicada a la gamba.

Barcelona, 28 de juliol de 2009

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

4. INFORMACIó

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO·
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

control del compliment de la resolució 
290/Viii, sobre la integració urbana de 
l’autopista c-31 al pas per Badalona
Tram. 290·00247/08

Informe relatiu al compliment de la Reso·
lució
Reg. 59072 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00247/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 290/VIII, 
sobre la integració urbana de l’autopista C-31 al pas per 
Badalona.

Comissió Competent: Política territorial

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 290/VIII, sobre la in-
tegració urbana de l’autopista C-31 al pas per Badalona, 
em plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

S’ha fet l’esmentada anàlisi i com a conseqüència de 
l’anterior s’han impulsat determinades millores de la 
l’autopista C-31 dins d’aquest àmbit.

Una de les actuacions ja implementades ha consistit en 
la limitació de la velocitat màxima autoritzada, així 
com la col·locació d’un aglomerat sonoreductor.

D’altra banda s’està treballant en la implantació d’un 
carril BUS-VAO a tot el llarg de la C-31 en aquest àm-
bit, per tal de millorar la fluïdesa del trànsit i al mateix 
temps disminuir l’impacte d’aquest sobre les edificaci-
ons properes.

Per últim, s’ha iniciat la redacció del projecte de traçat 
de millora de la C-31, que inclourà la millora de l’acces-
sibilitat a la viabilitat urbana, i així mateix incrementa-
rà la seva connectivitat i permeabilitat. També aquest 
projecte inclourà l’acabament de les calçades laterals 
de la C-31.

Barcelona, 27 de juliol de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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4.50.01.

control del compliment de la resolució 
410/Viii, sobre la viabilitat de completar 
els enllaços per a la bona connectivitat 
dels pobles del maresme
Tram. 290·00355/08

Informe relatiu al compliment de la Reso·
lució
Reg. 59074 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00355/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 410/VIII, 
sobre la viabilitat de completar els enllaços per a la bona 
connectivitat dels pobles del Maresme.

Comissió Competent: Política territorial

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent les següents consideracions: 

En aquest moment es troba en redacció per part d’aquest 
Departament un estudi de mobilitat del corredor del 
litoral del Maresme. Dins d’aquest estudi s’estan con-
siderant les diferents actuacions de la xarxa local i mi-
llora dels enllaços per tal d’augmentar l’actual nivell 
d’accessibilitat de la xarxa viària en el Maresme.

D’altra banda, està en redacció l’Estudi Informatiu de 
la nova ronda del Maresme «Millora accessibilitat al 
Maresme des de la B-20/C-31, fins a l’inici de la variant 
de Mataró». Aquest estudi informatiu desenvoluparà les 
conclusions de l’estudi de mobilitat esmentat anterior-
ment, en el tram que va des de Montgat fins a Cabrera 
de Mar.

Per últim està en redacció el Projecte constructiu de 
«Millora d’accessibilitat a la Variant de Mataró a l’au-
topista C-32 PK 97+00 al 104+100. Tram: Cabrera de 
Mar - Mataró».

Barcelona, 27 de juliol de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

control del compliment de la resolució 
405/Viii, sobre la regularització de les 
vies d’accés i de la circulació dels vehi-
cles motoritzats en el medi natural
Tram. 290·00352/08

Informe relatiu al compliment de la Reso·
lució
Reg. 59065 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00352/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 405/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre la regularització de 
les vies d’accés i de la circulació del vehicles motorit-
zats en el medi natural

Comissió Competent: Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge

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 405/VIII (núm. tram. 
290-00352/08), sobre la regularització de les vies d’ac-
cés i de la circulació del vehicles motoritzats en el medi 
natural, us informo del següent: 

Informe de compliment

La Direcció General del Medi Natural està estudiant 
possibles modificacions de la Llei 9/1995, de 27 de ju-
liol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, 
tenint en compte entre d’altres, les qüestions plantejades 
pel Parlament de Catalunya: 

– si la prohibició general de circular per camins d’am-
plada inferior a quatre metres, establerta per llei, ha de 
ser modificada, introduint paràmetres diferents que la 
simple amplada

– els requeriments de senyalització de camins en la mo-
dificació de la llei actual, tenint en compte definicions 
i elements que facilitin el coneixement per part dels 
destinataris de la norma - usuaris, propietaris, servidors 
públics, etc.

– la creació d’una llicència verda; la millora de l’enllaç 
amb les entitats interessades, federacions i ajuntaments 
entre altres.

Barcelona, 27 de juliol de 2009

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
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4.50.01.

control del compliment de la resolució 
412/Viii, sobre l’ús del català en la com-
pra de bitllets de tren per internet
Tram. 290·00357/08

Informe relatiu al compliment de la Reso·
lució
Reg. 59077 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00357/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 412/VIII, 
sobre l’ús del català en la compra de bitllets de tren per 
Internet.

Comissió Competent: Política territorial

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 412/VIII, sobre l’ús 
del català en la compra de bitllets de tren per Internet, 
em plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

Aquest Departament ha dut a terme diverses gestions 
amb Renfe per tal de millorar la possibilitat d’accés a 
la venda de bitllets emprant el català en les adquisicions 
via Internet.

Per tal d’insistir en aquest tema i atenent al previst a 
la Resolució del Parlament de Catalunya, s’ha adreçat 
un escrit a la Direcció General de Transport Terrestre 
del Ministeri de Foment tot instant que amb la màxima 
urgència es duguin a terme les actuacions pertinents 
per tal de garantir que els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya puguin emprar el català per accedir al con-
junt d’informació de les pàgines web de les empreses 
ferroviàries que presten serveis a Catalunya inclosa la 
possibilitat d’adquirir bitllets via Internet.

Barcelona, 27 de juliol de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

control del compliment de la resolució 
411/Viii, sobre les mesures per a garan-
tir la seguretat dels viatgers dels trens 
de rodalia de renfe
Tram. 290·00356/08

Informe relatiu al compliment de la Reso·
lució
Reg. 59075 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00356/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 411/VIII, 
sobre les mesures per a garantir la seguretat dels viatgers 
dels trens de rodalia de Renfe.

Comissió Competent: Política Territorial 

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 411/VIII, sobre les 
mesures per a garantir la seguretat dels viatgers dels 
trens de rodalia de Renfe, em plau fer-vos avinent les 
següents consideracions: 

Aquest Departament s’ha adreçat al president de Renfe, 
per comunicar-li la necessitat de revisar totes les me-
sures de seguretat que s’estan aplicant actualment, per 
tal de detectar i corregir tots aquells punts susceptibles 
de millora.

Barcelona, 27 de juliol de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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4.50.01.

control del compliment de la resolució 
414/Viii, sobre l’estudi d’un projecte de 
creació d’un carril bici al tram de costa 
entre cambrils i miami Platja, a mont-
roig del camp
Tram. 290·00359/08

Informe relatiu al compliment de la Reso·
lució
Reg. 59079 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00359/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 414/VIII, 
sobre l’estudi d’un projecte de creació d’un carril bici al 
tram de costa entre Cambrils i Miami Platja, a Mont-
roig del Camp.

Comissió Competent: Política Territorial 

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 414/VIII, sobre 
l’estudi d’un projecte de creació d’un carril bici al tram 
de costa entre Cambrils i Miami Platja, em plau fer-vos 
avinent les següents consideracions: 

Aquest Departament va proposar que s’estudiés el pro-
jecte d’implantació de l’esmentat carril bici en el sí de 
«l’estudi informatiu d’implantació d’un sistema ferrovi-
ari al Camp de Tarragona» que s’està redactant.

Barcelona, 27 de juliol de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

control del compliment de la resolució 
413/Viii, sobre el seguiment dels treballs 
i els estudis del Govern de l’estat rela-
tius al corredor del mediterrani i sobre 
l’opció de recorregut més positiva
Tram. 290·00358/08

Informe relatiu al compliment de la Reso·
lució
Reg. 59085 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00358/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 413/VIII, 
sobre el seguiment dels treballs i els estudis del Govern 
de l’Estat relatius al corredor del Mediterrani i sobre 
l’opció de recorregut més positiva.

Comissió Competent: Política territorial

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 413/VIII, sobre el 
seguiment dels treballs i els estudis del Govern de l’Es-
tat relatius al corredor del Mediterrani i sobre l’opció 
de recorregut més positiva, em plau fer-vos avinent les 
següents consideracions: 

El Govern mitjançant aquest Departament ha fet un 
seguiment de l’estudi previ que estava realitzant el Mi-
nisteri de Foment per a la formació de l’autovia A-68 
entre Valdealgorfa i el Mediterrani.

El Govern ha participat activament en el procés de 
reunions institucionals i de la societat civil de l’opció 
catalana d’aquest projecte.

Malgrat aquesta actuació, el Ministeri de Foment ha 
optat per continuar l’A-68 per l’actual corredor Alcañiz-
Morella-Vinaròs.

El Ministeri de Foment ha manifestat la seva voluntat 
d’impulsar la millora del corredor Alcañiz - Gande-
sa - Falset - Reus i de acordar-la amb el Govern de la 
Generalitat.

El Govern de Catalunya ha reiterat la seva exigència de 
desdoblament de la N-420 entre Alcañiz i el Camp de 
Tarragona, de la construcció de l’autovia de l’Ebre i la 
connexió Gandesa - Benifallet.

El compromís del Govern es recull en el document 
presentat per formular el Pacte Nacional per a les in-
fraestructures.

Barcelona, 27 de juliol de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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4.50.01.

control del compliment de la resolució 
416/Viii, sobre la necessitat de garantir 
les tasques de manteniment i del servei 
d’atenció al públic de les línies de roda-
lia i regionals de renfe
Tram. 290·00361/08

Informe relatiu al compliment de la Reso·
lució
Reg. 59083 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00361/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 416/VIII, 
sobre la necessitat de garantir les tasques de manteniment 
i del servei d’atenció al públic de les línies de rodalia i 
regionals de Renfe.

Comissió Competent: Política Territorial

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 416/VIII, sobre 
la necessitat de garantir les tasques de manteniment i 
del servei d’atenció al públic de les línies de rodalia i 
regional de Renfe, em plau fer-vos avinent les següents 
consideracions:

Aquest Departament s’ha adreçat al president de Renfe 
per comunicar-li la necessitat que continuïn aplicant-se 
totes les mesures encaminades a realitzar satisfactòria-
ment les tasques de manteniment i el servei d’atenció al 
públic a les línies de rodalia i regionals, i que se’n realit-
zi una avaluació continuada dels resultats, per poder-los 
mantenir o millorar en la mesura del possible.

Barcelona, 27 de juliol de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

control del compliment de la resolució 
415/Viii, sobre les gestions amb els ope-
radors de mercaderies multiclient entre 
Barcelona i Bilbao per a posar en marxa 
serveis directes entre els ports d’amb-
dues ciutats
Tram. 290·00360/08

Informe relatiu al compliment de la Reso·
lució
Reg. 59081 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00360/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 415/VIII, 
sobre les gestions amb els operadors de mercaderies 
multiclient entre Barcelona i Bilbao per a posar en marxa 
serveis directes entre els ports d’ambdues ciutats.

Comissió Competent: Política Territorial 

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 415/VIII, sobre les 
gestions amb els operadors de mercaderies multiclient 
entre Barcelona i Bilbao per a posar en marxa serveis 
directes entre els ports d’ambdues ciutats, em plau fer-
vos avinent les següents consideracions: 

Aquest Departament s’ha adreçat al Director General 
de Mercaderies i Logística de Renfe, perquè l’empresa 
pública Renfe Operadora consideri la recuperació de la 
línia històrica de mercaderies Barcelona-Bilbao, si la 
demanda de serveis en un futur així ho justifica i sempre 
que no es comprometi l’eficiència de la prestació, amb 
serveis directes entre els ports d’ambdues ciutats.

Barcelona, 27 de juliol de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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4.50.01.

control del compliment de la resolu-
ció 419/Viii, sobre les obres d’ampliació 
i millorament del ceiP Pompeu fabra, 
de Parets del Vallès (Vallès oriental)
Tram. 290·00365/08

Informe relatiu al compliment de la Reso·
lució
Reg. 59260 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00365/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 419/VIII, 
sobre les obres d’ampliació i millorament del CEIP 
Pompeu Fabra, de Parets del Vallès (Vallès Oriental).

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 419/VIII, sobre les 
obres d’ampliació i millorament del CEIP Pompeu Fa-
bra, de Parets del Vallès (Vallès Oriental) (núm. tram. 
290-00365/08), us informo del següent: 

El Govern va aprovar en data 28 de juliol de 2009 la 
inversió de 107.275.519 euros per a la reforma, ampli-
ació i construcció de 24 centres educatius d’arreu de 
Catalunya durant el proper curs escolar. Amb aquest 
pressupost es podran dur a terme un seguit d’actuacions, 
la majoria de millora i reforma, alhora que destaca la 
construcció de nous centres educatius.

Entre aquestes actuacions aprovades, hi figuren les 
obres d’ampliació i millora del CEIP Pompeu Fabra 
del municipi de Parets del Vallès, per un import de 
2.671.716,30 euros.

Barcelona, 29 de juliol de 2009

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

control del compliment de la resolució 
417/Viii, sobre els estudis de millora-
ment de la capacitat de les infraestruc-
tures dels corredors ferroviaris d’accés 
a l’àrea de Barcelona
Tram. 290·00362/08

Informe relatiu al compliment de la Reso·
lució
Reg. 59084 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00362/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 417/VIII, 
sobre els estudis de millorament de la capacitat de les 
infraestructures dels corredors ferroviaris d’accés a l’àrea 
de Barcelona.

Comissió Competent: Política Territorial 

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 417/VIII, sobre els 
estudis de millorament de la capacitat de les infraes-
tructures dels corredors ferroviaris d’accés a l’àrea de 
Barcelona, em plau fer-vos avinent les següents consi-
deracions: 

Aquest Departament ha encarregat a GISA la realitza-
ció del treball «Contracte de serveis per a l’assistència 
tècnica per a la redacció de l’estudi de viabilitat de la 
millora de la capacitat dels corredors ferroviaris d’accés 
a Barcelona». Aquest estudi ha estat adjudicat i s’han 
iniciat els treballs previs de redacció. El termini de re-
dacció és de 9 mesos.

Barcelona, 27 de juliol de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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4.50.02.

la nova normativa, els Estatuts del SEM estan en fase 
de nova redacció.

Cultura de gestió: 

Des del SEM s’ha impulsat i aprofundit en la cultura de 
la responsabilització, acreditant-se per a cada actuació 
una adequada justificació formal.

Per tal de reforçar i garantir una adequada suficiència 
econòmica, una tramitació adequada i l’aprovació prèvia 
de l’òrgan competent, s’ha reforçat el paper del circuit 
de gestió com a garant d’aquest procés.

D’altra banda i amb coherència amb les línies del Pla de 
sistemes, s’han iniciat els tràmits que han de permetre la 
licitació d’un sistema integral de gestió (ERP), el qual 
ha de facilitar la planificació adequada dels recursos de 
l’empresa mitjançant l’automatització de la majoria del 
processos de les diferents àrees de l’empresa.

S’estan formalitzant els diferents acords de la Gerència 
sota el format de disposició.

Pla estratègic: 

L’etapa de reestructuració s’ha iniciat pel disseny or-
ganitzatiu, un dels processos operatius cabdals pel bon 
funcionament de tota empresa, que com ja s’ha citat 
anteriorment culminarà durant el mes de setembre.

Fruit de l’informe de la sindicatura i de l’obertura 
d’aquesta nova etapa s’han iniciat els tràmits per a la 
confecció del Pla Estratègic de l’organització. En aquest 
sentit la propera sessió del Consell d’Administració que 
se celebrarà el proper mes de setembre obrirà els tre-
balls de concreció del mateix.

No obstant, donada la importància del nivell estratègic 
pel bon govern d’una organització i el fort component 
estratègic de la tecnologia en una empresa de les ca-
racterístiques de SEM, s’ha creat una Comissió amb la 
participació del Departament de Salut per l’elaboració 
d’un Pla de Sistemes. Els treballs d’aquesta comissió, 
en aquests moments en fase final, establiran la política 
d’inversió, disseny, gestió i manteniment del SEM en 
matèria tecnològica.

Quadre de control de transparència en matèria de con-
tractació: 

S’han revisat els procediments de contractació de SEM, 
introduint mesures de reforç en la fase de planificació 
i preparació de la contractació, reforçant l’aplicació de 
la instrucció de contractació i incorporant la figura del 
responsable de contracte, que mitjançant nomenament 
formal, és la figura troncal del procediment contractual 
des de l’etapa inicial de preparació fins a la mateixa fase 
d’execució del contracte. Així mateix i com a mesura de 
major concreció i de reforç formal a la contractació, les 
propostes de contractació són específiques, concretes 
i degudament validades pel responsable del contracte 
nomenat de forma expressa mitjançant disposició.

Pla de bones pràctiques: 

S’ha tramitat un recull d’instruccions i procediments in-
terns en matèria econòmica administrativa que es troba 
en fase d’aprovació i que seran l’eix central de l’actuació 

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

control del compliment de la moció 47/
Viii, sobre la política sanitària, especial-
ment pel que fa a la gestió de sistema 
d’emergències mèdiques
Tram. 390·00047/08

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 59388 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. de moció: 390-00047/08

Sobre: Control compliment de la Moció 47/VIII, sobre 
la política sanitària, especialment pel que fa a la gestió 
de Sistema d’Emergències Mèdiques

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 47/VIII, sobre la política sanitària, 
especialment pel que fa a la gestió de Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (núm. de tram. 390-00047/08), us 
informo del següent: 

Des del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), s’ha 
realitzat diverses accions per a consolidar la nova etapa 
aplicant una cultura de gestió adequada al marc norma-
tiu i financer vigents.

Mesures de reestructuració: 

En relació a la governança s’ha impulsat un nou Con-
sell d’administració, en el que participen a més del De-
partament de Salut, els Departaments de Presidència, 
Economia i Finances, Interior i Relacions Institucionals, 
Governació i Administracions Públiques, així com la 
Federació Catalana de Municipis i l’Associació Catala-
na de Municipis. Aquest nou Consell d’Administració 
s’ha constituït i ha celebrat la seva primera sessió el 
passat 15 de juliol de 2009.

En relació a la gestió, s’ha contractat, a través d’un pro-
cés de selecció mitjançant empresa especialitzada en 
selecció de directius, un nou gerent amb data d’incor-
poració 1 de maig d’enguany. Aquest procés ha pivotat 
en els eixos bàsics de concurrència, transparència, mèrit 
i capacitat.

S’ha realitzat també l’anàlisi i el diagnòstic de les ne-
cessitats organitzatives del SEM per donar compliment 
amb eficàcia i eficiència als seus propòsits estatutaris. 
El Consell d’Administració està aprofundint en aquest 
anàlisi i diagnòstic juntament amb la Gerència i té pre-
vist aprovar una nova estructura organitzativa a la ses-
sió que tindrà lloc el proper mes de setembre. Amb la 
finalitat d’adaptar-se a les noves necessitats així com a 
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI·
xENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIxENçA

sol·licitud de compareixença de Jo-
sep montasell, president de la funda-
ció agroterritori, davant la comissió 
d’agricultura, alimentació i acció rural 
perquè exposi els objectius d’aquesta 
entitat
Tram. 356·00498/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
57874).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, sessió del 02.09.2009.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI·
xENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

compareixença d’una representació de 
l’associació Plataforma pel Dret de De-
cidir davant la comissió de Peticions 
perquè informi sobre l’escrit de peti-
ció relatiu al traspàs a la Generalitat de 
l’autorització de convocatòria de refe-
rèndums
Tram. 357·00337/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Peticions en la sessió núm. 25, tinguda 
el dia 14.07.2009 (DSPC-C 617).

del SEM en aquesta matèria i d’obligada observació per 
a l’organització.

D’altra banda tots aquells actes que tinguin efectes a ter-
cers es formalitzen mitjançant disposició de la gerència, 
raó per la qual, s’ha obert un registre a tal efecte.

Barcelona, 28 de juliol de 2009

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

control del compliment de la moció 
48/Viii, sobre la situació de la sanitat 
pública
Tram. 390·00048/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 59385 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.09.2009

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la moció amb número de tramitació 
390-00048/08, de Control del compliment de la Moció 
48/VIII, sobre la situació de la sanitat pública.

Barcelona, 29 de juliol de 2009

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 
59385).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies més 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 30 de 
setembre de 2009, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.09.2009.
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4.90. RèGIM INTERIOR

4.90.10. CàRRECS I PERSONAL

resolució de nomenament de personal 
eventual del Parlament de catalunya

Resolució de nomenament de Gemma Ruiz Pérez 
com a secretària de la Secretaria Quarta del 
Parlament de Catalunya

El secretari quart de la Mesa proposa nomenar Gemma 
Ruiz Pérez secretària de la Secretaria Quarta de la Mesa 
del Parlament, com a personal eventual del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement 
pel president del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa 
vigent

Resolc: 

Nomenar Gemma Ruiz Pérez secretària de la Secretaria 
Quarta de la Mesa del Parlament, com a personal even-
tual del Parlament, amb efectes del dia 1 de setembre de 
2009, amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via admi-
nistrativa, les persones interessades poden interposar, 
d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, 
del 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de ge-
ner, un recurs potestatiu de reposició davant el president 
del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la notificació, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 10 d’agost de 2009

El president del Parlament
Ernest Benach i Pasqual

compareixença de la síndica de greu-
ges d’igualada davant la comissió de 
Peticions perquè informi sobre l’escrit 
relatiu a la modificació del termini d’ins-
cripció a les llars d’infants públiques
Tram. 357·00338/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Peticions en la sessió núm. 26, tinguda 
el dia 23.07.2009 (DSPC-C 620).

compareixença de la direcció general 
del Departament d’educació competent 
en la matèria davant la comissió de Pe-
ticions perquè informi sobre el contin-
gut de l’escrit relatiu a la modificació del 
termini d’inscripció a les llars d’infants 
públiques
Tram. 357·00339/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Peticions en la sessió núm. 26, tinguda 
el dia 23.07.2009 (DSPC-C 620).
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cessament i nova adscripció d’una fun-
cionària de carrera

Acord
Mesa del Parlament, sessió de l’01.09.2009

Secretaria General

Vist que Lluïsa Gaya i Jorba és funcionària de l’esca-
la general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris, adscrita amb caràcter 
definitiu al lloc de treball de secretària dels membres 
de la Mesa i d’alts càrrecs.

Vist l’Acord de la Mesa del Parlament del 19 de maig 
de 2009, pel qual s’ha modificat la relació de llocs de 
treball del Parlament, i vist que s’ha suprimit el lloc 
de treball de secretari o secretària dels membres de la 
Mesa i d’alts càrrecs.

Vist el que estableix el Reglament general de provisió 
de llocs de treball i promoció professional dels funcio-
naris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel Decret 123/1997, del 13 de maig.

Vist que el cap del Departament d’Infraestructures, Equi-
paments i Seguretat ha emès un informe amb relació a la 
necessitat de proveir el lloc de treball de cap de la Unitat 
de Compres, grup C1, nivell 8, actualment vacant.

De conformitat amb el que disposa l’article 106 del Re-
glament general de provisió de llocs de treball i promo-
ció professional dels funcionaris de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, amb relació al nomenament 
d’encàrrec de funcions.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 

Primer. Fer cessar Lluïsa Gaya i Jorba com a secretària 
dels membres de la Mesa i d’alts càrrecs, amb efectes 
del dia 1 de setembre de 2009.

Segon. Encarregar a Lluïsa Gaya i Jorba les funcions 
del lloc de treball de cap de la Unitat de Compres, grup 
C1, nivell 8, del Departament d’Infraestructures, Equi-
paments i Seguretat, amb efectes del dia 1 de setembre 
de 2009.

Tercer. Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-
nistrativa, es pot interposar, de conformitat amb el que 
estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 

resolució de nomenament de personal 
eventual del Parlament de catalunya

Resolució de nomenament de Rut Garrido i Gar
cia com a secretària de la Secretaria Tercera del 
Parlament de Catalunya

El secretari tercer de la Mesa proposa nomenar Rut 
Garrido i Garcia secretària de la Secretaria Tercera 
de la Mesa del Parlament, com a personal eventual del 
Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement 
pel president del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa 
vigent

Resolc: 

Nomenar Rut Garrido i Garcia secretària de la Secre-
taria Tercera de la Mesa del Parlament, com a perso-
nal eventual del Parlament, amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2009, amb els drets i deures inherents al 
càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via admi-
nistrativa, les persones interessades poden interposar, 
d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, 
del 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de ge-
ner, un recurs potestatiu de reposició davant el president 
del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la notificació, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 10 d’agost de 2009

El president del Parlament
Ernest Benach i Pasqual
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Segon. Adscriure Marta Compte i Coll, amb caràcter 
definitiu, al lloc de treball de secretària, grup C1, nivell 
7, de la Direcció d’Estudis Parlamentaris, amb efectes 
del dia 1 de setembre de 2009.

Tercer. Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-
nistrativa, es pot interposar, de conformitat amb el que 
estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu 
de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de 
conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

cessament i nou nomenament d’una 
funcionària interina 

Acord
Mesa del Parlament, sessió de l’01.09.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió del dia 26 de juliol 
de 2007, va acordar nomenar Carme Rodríguez Ro-
dríguez funcionària interina de l’escala general d’ad-
ministrador o administradora del Cos d’Administra-
dors Parlamentaris, per a ocupar un lloc de treball de 
secretària, grup C1, nivell 7, de la Direcció d’Estudis 
Parlamentaris, amb efectes del dia 1 de setembre de 
2007 i fins a la reincorporació efectiva de la persona 
titular de la plaça.

Atès que en data 1 de setembre de 2009 s’ha produït la 
reincorporació efectiva de la persona titular de la plaça i, 
com a conseqüència, finalitzen les causes que van motivar 
el nomenament interí de Carme Rodríguez Rodríguez.

Atès el que estableix l’article 55 dels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament.

Atès que Carme Rodríguez Rodríguez havia ocupat un 
lloc de treball d’uixera de la Direcció de Govern Interior 
i que aquesta direcció disposa actualment d’una plaça 
vacant d’uixer o uixera, fins a la reincorporació de la 
persona titular de la plaça.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 

de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu 
de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de con-
formitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

cessament i nova adscripció d’una fun-
cionària de carrera

Acord
Mesa del Parlament, sessió de l’01.09.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió del 20 de gener de 
2004, va acordar nomenar Marta Compte i Coll secretà-
ria dels membres de la Mesa i d’alts càrrecs, de manera 
provisional, pel sistema de lliure designació.

Vist l’Acord de la Mesa del Parlament del 19 de maig 
de 2009, pel qual s’ha modificat la relació de llocs de 
treball del Parlament, i vist que s’ha suprimit el lloc 
de treball de secretari o secretària dels membres de la 
Mesa i d’alts càrrecs.

Vist el que estableix el Reglament general de provisió 
de llocs de treball i promoció professional dels funcio-
naris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel Decret 123/1997, de 13 de maig.

Vist que Marta Compte i Coll és funcionària de l’escala 
general d’administrador o administradora del Cos d’Ad-
ministradors Parlamentaris, amb dret a reserva del lloc 
de treball de secretària, grup C1, nivell 7, de la Direcció 
d’Estudis Parlamentaris.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 

Primer. Fer cessar Marta Compte i Coll com a secretà-
ria dels membres de la Mesa i d’alts càrrecs, amb efectes 
del dia 1 de setembre de 2009.
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estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu 
de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de 
conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 

Primer. Fer cessar Carme Rodríguez Rodríguez com a 
funcionària interina de l’escala general d’administrador 
o administradora del Cos d’Administradors Parlamenta-
ris, amb efectes del dia 1 de setembre de 2009.

Segon. Nomenar Carme Rodríguez Rodríguez uixera 
interina i adscriure-la provisionalment al lloc de treball 
d’uixera, grup C2, nivell 3, de la Direcció de Govern 
Interior, amb efectes del dia 1 de setembre de 2009 i 
fins a la reincorporació de la persona funcionària titular 
de la plaça.

Tercer. Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-
nistrativa, es pot interposar, de conformitat amb el que 




