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NOTES

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

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

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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1.10. RESOLUCIONS

resolució 572/viii del parlament de ca-
talunya, sobre la creació d’un pla educa-
tiu d’entorn per al sector del pont major, 
de Girona
Tram. 250-02085/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats
Sessió núm. 41, 10.12.2009, DSPC-C 698

Comissió d’Educació i Universitats

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió tin-
guda el dia 10 de desembre de 2009, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la creació d’un pla 
educatiu d’entorn per al sector de Pont Major, de Girona 
(tram. 250-02085/08), presentada pel Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58333).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir en 
compte, en el marc de la Comissió Mixta Departament 
d’Educació - Entitats Municipalistes de Catalunya, el 
sector del Pont Major, de Girona, juntament amb altres 
indrets que compleixin les condicions, per a participar 
properament en l’aplicació dels plans educatius d’en-
torn.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2009

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Marina Llansana Rosich Flora Vilalta i Sospedra

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 del pla estadístic de ca-
talunya 2010-2013
Tram. 200-00079/08

Text presentat
Reg. 63884 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

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 Generalitat de Cata-
lunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre d’altres, 
l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del Conseller d’Economia i Finances 
s’aprova l’Avantprojecte de llei del Pla estadístic de 
Catalunya 2010-2013 i s’autoritza l’esmentat Conseller 
perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el disset de novembre de dos 
mil nou.

Barcelona, 17 de novembre de 2009

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 
2010-2013

– Exposició de motius 

– Capítol I. Disposicions generals 

– Capítol II. Eixos estratègics del Pla 

– Capítol III. Objectius generals del Pla 

– Capítol IV. Activitats estadístiques del Pla 

– Capítol V. Execució del Pla 

– Capítol VI. Marc de col·laboració institucional en l’exe-
cució del Pla 

– Capítol VII. Difusió de resultats estadístics 

– Disposició addicional 



28 de desembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 608

8

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

Aquesta llei estableix el Pla estadístic per al període 
2010-2013 i és la cinquena que aprova el Parlament de 
Catalunya, en aquest àmbit d’actuació, després de les 
corresponents als plans estadístics dels períodes 1992-
1995, 1997-2000, 2001-2004 i 2006-2009, a fi de conti-
nuar el procés de consolidació i enfortiment del Sistema 
estadístic català. D’acord amb els preceptes fixats per 
la Llei d’estadística de Catalunya vigent, s’estableixen 
els objectius generals i específics que s’han de desen-
volupar en el període de vigència del Pla, i també les 
activitats estadístiques per assolir-los, que es concreten 
en les actuacions incloses en els programes anuals d’ac-
tuació estadística que aprova el Govern.

El Pla estadístic 2010-2013 s’estructura en cinc eixos 
estratègics, que emmarquen el conjunt d’objectius ge-
nerals que defineixen els reptes informacionals i instru-
mentals que cal assolir durant el període de vigència. 
Així mateix, fixa els objectius específics de les activitats 
estadístiques que s’associen a cada un dels objectius 
generals i que s’identifiquen en els termes dels organis-
mes que hi intervenen, en els objectius específics que 
pretenen i en els procediments bàsics per assolir-los.

El Pla estadístic 2010-2013 pretén respondre als reptes 
establerts pels principis del Codi de bones pràctiques 
de les estadístiques europees i la recomanació de la 
Comissió Europa, relativa a la independència, la inte-
gritat i la responsabilitat de les autoritats estadístiques 
i dels estats membres i de la Comunitat. El Codi de 
bones pràctiques constitueix una referència obligada no 
tan sols pels països membres, sinó també per aquells 
sistemes estadístics regionals que es plantegen dur a 
terme una estadística de qualitat. Així, amb relació al 
principi «Relació cost-eficàcia», promou la utilització 
dels registres administratius com a font prioritària d’in-
formació estadística per tal de minimitzar la càrrega 
als informants pel que fa a les enquestes i estableix 
l’obligatorietat de comunicar a l’Institut d’Estadística de 
Catalunya els projectes de creació de registres adminis-
tratius, així com també els projectes de modificació de 
registres en funcionament, per tal de poder avaluar-ne 
el grau d’aprofitament estadístic. Respecte al principi 
d’«Accessibilitat i claredat», es prioritza l’ús de les no-
ves tecnologies de la informació i la potenciació en el 
disseny de productes i serveis digitals a fi de garantir 
l’actualitat i disponibilitat de les dades, així com també 
de la metainformació associada. Per últim pel que fa al 
principi d’«Adequació dels recursos», el Pla estadístic 
de Catalunya pressuposa que l’Administració garantirà 
una correcta adequació dels recursos humans, finan-
cers i informàtics per donar una resposta adequada a 
les necessitats reals de la societat catalana en matèria 
d’estadística. En l’àmbit professional ha de definir les 
condicions i requisits d’accés a l’ofici estadístic prenent 
en consideració el que preveu la normativa vigent en 
matèria de funció pública. Aquestes condicions han 
d’atendre l’alt nivell d’especialització necessari, el per-
fil professional, la formació i la selecció adequades per 
a la funció estadística.

En l’àmbit dels objectius informacionals, el Pla estadístic 
2010-2013 impulsa decididament la generació de nova o 
millor informació estadística de base relativa a les perso-
nes, empreses, establiments i altres unitats estadístiques 

– Disposicions finals 

Annex 1. Regles d’identificació normalitzada de les ac-
tivitats estadístiques 

Annex 2. Relació d’activitats estadístiques identifica-
des de forma normalitzada i segons els objectius que 
despleguen 

01. Estructura de la població 

02. Fluxos de població 

03. Estimacions i previsions demogràfiques 

04. Síntesi demogràfica 

05. Cohesió social 

06. Habitatge

07. Justícia, seguretat i eleccions 

08. Mercat de treball i relacions laborals 

09. Salut i serveis sanitaris 

10. Educació, cultura i lleure 

11. Anàlisi social 

12. Medi ambient i sostenibilitat 

13. Macromagnituds econòmiques 

14. Sectors productius 

15. Administracions públiques 

16. Turisme 

17. Sector exterior 

18. Indicadors conjunturals dels sectors productius 

19. Serveis de provisió mixta i protecció social 

20. Societat de la informació 

21. Recerca, desenvolupament i innovació 

22. Metodologia i normalització estadística 

23. Directoris, registres i inventaris 

24. Serveis de difusió 

25. Estadístiques de síntesi

26. Estadística territorial

27. Comunicació, promoció i divulgació de l’estadística 

Exposició de motius

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya desenvolupa la competència exclusiva de la 
Generalitat en l’àmbit de l’estadística, que era recone-
guda com a tal en l’anterior Estatut d’autonomia de 1979 
i que ha estat novament reiterada com a competència 
exclusiva per l’article 135 de l’Estatut d’Autonomia 
del 2006. Aquesta llei estableix, amb una periodicitat 
quadriennal, el desenvolupament del Pla estadístic de 
Catalunya, definit com l’instrument d’ordenació i pla-
nificació de l’estadística d’interès de la Generalitat de 
Catalunya.
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sobre Catalunya, prioritzant les que estudiïn realitats 
canviants i fenòmens emergents en la realitat econò-
mica, demogràfica i social de Catalunya; que aquestes 
responguin a les necessitats del govern, les empreses, 
els investigadors i el públic en general i que permetin 
disposar d’indicadors homologables als utilitzats en el 
sistema estadístic estatal, europeu i internacional. Així 
mateix, preveu que desglossin els resultats per sexe i 
per edat, si és tècnicament i metodològicament possible, 
que adoptin la perspectiva de gènere quan s’escaigui  
i que proporcionin la màxima desagregació territorial i 
conceptual de les dades.

D’acord amb els preceptes de la Llei 23/1998 pel que 
fa a la correcció tècnica i garanties jurídiques, el Pla 
estadístic 2010-2013 estableix els requisits mínims que 
han de contenir els projectes tècnics de les actuacions 
estadístiques, que han de ser homologats per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya a fi que es puguin incloure 
en els programes anuals d’actuació estadística, així com 
estableix l’obligatorietat de regular mitjançant convenis 
o contractes la col·laboració dels organismes o institu-
cions que executen de manera conjunta actuacions es-
tadístiques. Així mateix, aquesta llei segueix reforçant 
les mesures perquè la cessió d’informació estadística 
s’adeqüi a la normativa del secret estadístic i a la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal 

Finalment, la llei promou la col·laboració de l’Insti-
tut d’Estadística de Catalunya amb l’Institut Nacional 
d’Estadística i amb altres entitats i organitzacions au-
tonòmiques, estatals, europees o internacionals, si ho 
considera d’interès per al compliment dels objectius del 
Pla estadístic.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Ordenació i planificació de l’estadísti-
ca d’interès de la Generalitat

1. El Pla estadístic de Catalunya és l’instrument d’orde-
nació i planificació de l’estadística d’interès de la Gene-
ralitat, en els termes establerts per la Llei 23/1998, de 
30 de desembre, d’estadística de Catalunya.

2. Poden fer estadístiques d’interès de la Generalitat 
les institucions i els òrgans que estableix l’article 7 de 
la Llei 23/1998.

Article 2. Període d’aplicació del Pla

1. El pla estadístic regulat per aquesta llei estableix els 
seus objectius per al període de temps comprès entre la 
data d’inici de vigència i el 31 de desembre del 2013.

2. Si l’1 de gener del 2014 no ha entrat en vigor un nou 
Pla estadístic de Catalunya, resta automàticament pror-
rogada la vigència del present fins que s’aprovi el nou.

Article 3. Principis generals del Pla 

1. Els principis generals del Pla estadístic 2010-2013 es 
corresponen amb els fixats pel Codi de bones pràctiques 
de les estadístiques europees promulgat en la recoma-
nació de la Comissió del 25 de maig de 2005, relativa 
a la independència, la integritat i la responsabilitat de 

rellevants. En aquest sentit, els censos de població i habi-
tatge 2011, la constitució d’un sistema integrat de dades 
demogràfiques, l’ampliació de les estimacions i projec-
cions de la població, l’articulació d’una base informativa 
d’empreses i establiments amb activitat a Catalunya i 
l’edició 2010 de les taules input-output de l’economia 
catalana representen esforços substantius en aquesta lí-
nia. Al mateix temps, es contempla l’actualització dels 
comptes satèl·lit referits a la producció domèstica, l’ha-
bitatge, la cultura i el medi ambient, així com la seva 
implantació en altres àmbits insuficientment delimitats 
encara per la comptabilitat nacional, a més de reforçar-se 
l’abast i l’actualitat dels comptes econòmics anuals tant 
sectorials com agregats. A la vegada, també es poten-
cia l’estadística conjuntural cap a una millor estimació 
de la competitivitat i internacionalització de l’economia 
catalana, i s’aborda igualment una ampliació dels indi-
cadors conjunturals del sector terciari. Per últim, el Pla 
contempla la configuració gradual d’un sistema d’esta-
dístiques socials que caracteritzi l’ús efectiu i potencial 
dels principals serveis socials en matèria de seguretat 
pública, salut i l’atenció als diferents col·lectius de la 
població, compatibilitzant-ho amb un redisseny de les 
estadístiques sobre condicions de vida i nivell econòmic 
de la població, des d’una perspectiva més transversal i 
amb la introducció de la dimensió longitudinal.

Amb relació als reptes de caràcter instrumental, el Pla 
estadístic fa explícites les innovacions tècniques que 
han de procurar la màxima qualitat i eficàcia en la 
producció i difusió de resultats, mitjançant l’aplicació 
dels procediments sobre mètodes de calibratge i repon-
deració, estimació de petites àrees, tècniques en fusió 
de dades provinents de fonts informatives diverses o el 
tractament de dades de panel. De la mateixa manera, es 
preveu abordar les noves modalitats de control de la re-
velació estadística a fi d’ampliar l’abast de la informació 
individual a disposició dels usuaris i, simultàniament, 
garantir l’accés segur a dades confidencials. Part dels 
avenços que s’enregistrin se situaran en el desenvolupa-
ment i consolidació del Registre de fitxers estadístics, 
per tal de regular progressivament el nucli informatiu 
de què disposen exclusivament les institucions i òrgans 
del Sistema estadístic de Catalunya per realitzar esta-
dístiques oficials.

Pel que fa a la difusió pública, el Pla posa èmfasi en l’ús 
de les noves tecnologies de la informació i comunicació 
com a canal bàsic per garantir un accés gratuït i ràpid 
als resultats estadístics, així com en la conveniència 
d’innovar serveis digitals que afavoreixin la màxima 
disponibilitat i actualitat de les dades. Així mateix, el 
Pla subratlla la voluntat de millorar la difusió i l’accés a 
les dades estadístiques del conjunt del Sistema estadístic 
català, a través de la configuració d’un portal virtual i 
d’una major visibilitat de l’estadística oficial en els webs 
departamentals. Per últim, el Pla aposta per una decidi-
da orientació a l’usuari, amb mesures tendents a conèi-
xer-ne les necessitats, a ampliar-ne el nombre –com la 
web adreçada a la comunitat educativa– i a augmentar 
en general la rendibilitat social de l’estadística.

Pel que fa al desplegament i l’execució del Pla estadís-
tic, aquesta llei estableix, com a criteris de decisió de 
preferència per a la incorporació de noves estadístiques, 
que es diversifiqui el conjunt d’estadístiques disponibles 
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Capítol III. Objectius generals del Pla

Article 5. Objectius generals del Pla

Els eixos estratègics es despleguen en un conjunt d’ob-
jectius generals que constitueix la relació dels reptes in-
formacionals i instrumentals que s’han d’assolir durant 
el període de vigència del Pla estadístic de Catalunya 
2010-2013.

Article 6. Població

L’eix estratègic «Població» es desplega en els objectius 
generals següents: 

a) Estructura de la població: conèixer la distribució ge-
ogràfica de la població de Catalunya i també les seves 
característiques demogràfiques i socioeconòmiques més 
rellevants, amb la màxima desagregació territorial tèc-
nicament i jurídicament factible.

b) Fluxos de població: conèixer les característiques dels 
fenòmens demogràfics relatius al moviment natural de 
la població i als moviments migratoris, amb una atenció 
especial a la desagregació territorial.

c) Estimacions i previsions demogràfiques: avaluar la 
informació sobre les xifres i l’estructura recent de la po-
blació de Catalunya i estimar-ne l’evolució futura, tant 
pel que fa a la població en general, a característiques 
específiques, com a la seva estructura familiar.

d) Síntesi demogràfica: aprofundir en el coneixement 
de la trajectòria demogràfica de la població catalana 
tant des de la perspectiva dels canvis en l’estructura 
demogràfica com en matèria dels esdeveniments del 
moviment natural i amb una atenció especial al feno-
men migratori.

Article 7. Cohesió social, medi ambient i soste-
nibilitat

L’eix estratègic «Cohesió social, medi ambient i sosteni-
bilitat» es desplega en els objectius generals següents: 

a) Cohesió social: conèixer les condicions de vida de 
la població que configuren el nivell de benestar i la co-
hesió social, considerant aspectes com les necessitats 
socials, el nivell d’autonomia personal, les situacions 
de risc de pobresa i exclusió social, la renda, el patri-
moni, el consum de les famílies i els usos del temps.b) 
Habitatge: conèixer les característiques dels habitatges 
a Catalunya considerant aspectes com les condiciona de 
l’habitatge, l’habitatge protegit, l’estat de conservació 
del parc d’habitatges, la demanda d’habitatge social i 
el mercat immobiliari.

c) Justícia, seguretat i eleccions: disposar d’informació 
estadística sobre l’activitat i els recursos de l’Adminis-
tració de justícia, l’Administració d’execució penal i del 
Registre de Fundacions i Associacions; de les estadís-
tiques i els indicadors en matèria de seguretat pública, 
protecció civil, cossos policials i seguretat viària, i d’in-
formació sobre els processos electorals.

d) Mercat de treball i relacions laborals: disposar d’in-
formació estadística sobre els diversos aspectes que 
configuren l’àmbit del treball, com la força de treball, 

les autoritats estadístiques dels estats membres i de la 
comunitat europea.

2. El Pla estadístic que regula aquesta llei aplica es-
pecialment els principis 3, 10 i 15 de l’esmentat Codi 
referits a l’òptima relació cost-eficàcia, a una correcta 
adequació dels recursos i a una millor accessibilitat i 
claredat en la difusió estadística

Capítol II. Eixos estratègics del Pla

Article 4. Eixos estratègics del Pla

El Pla estadístic de Catalunya 2010-2013 s’estructura 
en un conjunt de cinc eixos estratègics, entesos com els 
camps temàtics on s’identifiquen els objectius generals 
del Pla i les activitats estadístiques que s’hi associen. Els 
eixos estratègics del Pla són els següents: 

a) Població: agrupa les estadístiques estructurals, de 
fluxos i de previsions de la població catalana, amb una 
incidència especial en el tractament estadístic dels fe-
nòmens demogràfics emergents i en els reptes de l’es-
tadística de base territorial, de la manera més àmplia i 
exhaustiva possible.

b) Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat: agru-
pa les estadístiques i els indicadors de caràcter social, 
potencia la producció estadística sobre el medi ambi-
ent i la sostenibilitat i abasta la màxima informació en 
matèria de qualitat i condicions de vida de la població, 
de relacions laborals i de provisió de serveis educatius 
i sanitaris.

c) Comptes i macromagnituds econòmiques: comprèn 
l’estadística macroeconòmica, l’activitat dels sectors 
productius i les operacions de la demanda agregada 
de l’economia catalana, amb una especial referència a 
l’evolució conjuntural d’aquesta i als aspectes relacio-
nats amb la nova economia, la productivitat i la compe-
titivitat del sistema econòmic de Catalunya.

d) Activitats estadístiques instrumentals: cobreixen es-
sencialment les prestacions de l’òrgan estadístic ofici-
al en matèria de coordinació del Sistema estadístic de 
Catalunya, formació i assistència tècnica estadística a 
les institucions i òrgans que formen part del Sistema 
estadístic de Catalunya per a l’elaboració d’estadístiques 
oficials, normalització tècnica, innovacions metodolò-
giques i instruments de base per a la seva producció i 
difusió estadística, incloent-hi els registres i els direc-
toris que faciliten marcs de mostres o la seva explotació 
estadística.

e) Difusió estadística: comprèn essencialment les pres-
tacions de l’òrgan estadístic oficial en la difusió dels 
resultats estadístics del conjunt del Sistema estadístic 
català, prioritzant Internet com a canal essencial de di-
fusió, i configurant el web de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya com el portal de l’estadística oficial de Ca-
talunya; així mateix agrupa un conjunt de serveis d’in-
formació pública, l’articulació d’un sistema homogeni 
d’indicadors estadístics, la potenciació dels productes de 
síntesi i també les activitats de comunicació, promoció 
i divulgació de l’estadística oficial.
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f) Indicadors conjunturals dels sectors productius: co-
nèixer el moment conjuntural i cíclic de l’economia 
catalana des de la perspectiva dels diferents sectors 
d’activitat econòmica, incloent-hi una estimació regular 
del clima empresarial amb una desagregació territorial 
significativa per al món de l’empresa.

g) Serveis de provisió mixta i protecció social: conèixer 
les magnituds físiques i econòmiques principals de la 
producció de serveis que proveeixen el sector públic, 
el sector privat i el sector no lucratiu, integrant la in-
formació estadística i administrativa rellevant en cada 
sector, i també els fluxos econòmics principals per a la 
protecció social de la població catalana.

h) Societat de la informació: constituir un sistema in-
tegral d’estadístiques i d’indicadors sobre l’evolució 
de la societat de la informació i sobre l’impacte de les 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a 
Catalunya, identificant el grau de penetració, hàbits o 
usos dels ciutadans i les institucions, el nivell d’infra-
estructures en aquest àmbit, els efectes econòmics o 
socials i la incidència de la fractura digital.

i) Recerca, desenvolupament i innovació: disposar 
d’informació estadística sobre els recursos econòmics 
i humans destinats a recerca i desenvolupament per tots 
els agents econòmics –empreses, administracions, uni-
versitats i altres–, i també la capacitat d’innovació de 
les empreses, amb l’objectiu de conèixer l’esforç que 
Catalunya dedica a la recerca, al desenvolupament i a 
la innovació (R+D+i).

Article 9. Activitats estadístiques instrumen-
tals

L’eix estratègic «Activitats estadístiques instrumentals» 
es desplega en els objectius generals següents: 

a) Metodologia i normalització estadística: millorar la 
qualitat de l’estadística oficial i perfeccionar els criteris 
de correcció tècnica per mitjà de la cooperació científica 
amb centres de recerca; l’elaboració d’eines metodolò-
giques i computacionals; l’actualització i la millora del 
sistema normalitzat de classificacions estadístiques, i la 
programació d’accions formatives per a professionals i 
usuaris de la informació estadística. Per assolir aquest 
objectiu s’han de potenciar les accions de coordinació 
amb les institucions i òrgans participants en el Pla, amb 
la finalitat d’homogeneïtzar les pràctiques estadístiques i 
els criteris de control de qualitat que s’apliquen, tal com 
s’estableix en els principis de «Compromís de qualitat» 
i «Metodologia sòlida» i «Coherència i comparabili-
tat» del Codi de bones pràctiques de les estadístiques 
europees.

b) Directoris, registres i inventaris: disposar de la in-
formació de base per elaborar mostres estadístiques i 
marcs de llista, i també diversos recomptes sobre les 
unitats estadístiques referides a població, habitatge, em-
preses i establiments de Catalunya, sota la titularitat 
de l’Institut d’Estadística de Catalunya si es tracta de 
registres bàsics per a l’activitat estadística, facilitant-ne 
l’accés a les institucions i òrgans del Sistema estadístic 
de Catalunya, als investigadors i a la resta d’usuaris en 
les condicions establertes per la normativa vigent.

les condicions i la qualitat dels llocs de treball, la for-
mació contínua, l’estructura de les remuneracions, els 
costos laborals i les relacions laborals en general.

e) Salut i serveis sanitaris: disposar d’informació esta-
dística sobre els aspectes que condicionen la salut de 
la població, tant pel que fa al seu estat de salut com 
a la incidència de diverses malalties; sobre l’activitat 
hospitalària i sobre altres recursos sanitaris.

f) Educació, cultura i lleure: conèixer les característi-
ques bàsiques de l’educació i la formació –articulada en 
ensenyaments reglats i no reglats–, la cultura, els mit-
jans de comunicació i l’esport, en el vessant de l’oferta 
i la demanda, i també la realitat lingüística, amb una 
atenció especial per l’ús i la presència del català i de la 
resta de llengües en els diversos àmbits.

g) Anàlisi social: constituir un sistema integral d’esta-
dístiques i indicadors sobre la situació i l’evolució de la 
societat que permeti conèixer-ne la distribució territo-
rial i el nivell de desenvolupament humà.

h) Medi ambient i sostenibilitat: disposar de la infor-
mació estadística i dels indicadors en l’àmbit del medi 
ambient, dels impactes sobre el planejament territorial, 
del transport i de les infraestructures, i també les esta-
dístiques relatives a la mobilitat de la població.

Article 8. Comptes i macromagnituds econòmi-
ques

L’eix estratègic «Comptes i macromagnituds econòmi-
ques» es desplega en els objectius generals següents: 

a) Macromagnituds econòmiques: conèixer les macro-
magnituds principals de l’economia catalana, amb un 
grau adequat de detall conceptual, desagregació terri-
torial i puntualitat temporal, actualitzar el marc cen-
tral de la comptabilitat, potenciar l’elaboració d’estudis 
d’impacte econòmic a partir de les taules input-output i 
impulsar el desenvolupament de comptes satèl·lit.

b) Sectors productius: conèixer l’activitat productiva de 
les diferents branques i sectors de l’economia catalana, 
amb informació sobre les empreses i els establiments, i 
sobre la seva producció amb el major detall possible.

c) Administracions públiques: conèixer la despesa i 
l’activitat inversora de les administracions públiques 
de Catalunya i també els seus recursos financers, ma-
terials i humans, vinculats especialment a les actuacions 
públiques en l’educació, la sanitat, la cultura, el medi 
ambient i en la recerca, el desenvolupament i la inno-
vació (R+D+i).

d) Turisme: conèixer la informació física i econòmi-
ca sobre el sector del turisme a Catalunya, amb dades 
de l’oferta turística, l’àmbit sectorial i la demanda, els 
fluxos receptors internacionals i domèstics i el turisme 
emissor català, i també disposar del seguiment de la 
temporada turística i d’informació estructural de les 
empreses d’especialització turística.

e) Sector exterior: conèixer el comerç internacional i 
amb la resta de l’Estat de l’economia catalana, i també 
les seves expectatives i la posició competitiva interna-
cional.
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a) Que es garanteixi que la relació entre els costos i els 
beneficis és òptima, d’acord amb el principi de «Re-
lació cost-eficàcia» del Codi de bones pràctiques de 
les estadístiques europees, entenent els costos com la 
combinació dels costos econòmics i el grau de comple-
xitat tècnica, metodològica i organitzativa, i entenent els 
beneficis com el grau d’assoliment dels criteris descrits 
per les lletres b, c, d i e.

b) Que diversifiquin el conjunt d’estadístiques dispo-
nibles sobre Catalunya, prioritzant les que estudiïn 
realitats canviants i fenòmens emergents en la rea-
litat econòmica, demogràfica i social de Catalunya; 
que responguin a les necessitats del Govern, de les 
empreses, dels investigadors i del públic en general; 
i que possibilitin disposar d’indicadors homologables 
als utilitzats en el sistema estadístic estatal, europeu i 
internacional.

c) Que desglossin els resultats per sexe i per edat, si és 
tècnicament i metodològicament possible, per tal que 
reflecteixin la perspectiva de gènere i de les dones de 
manera que puguin detectar-se les necessitats, dificul-
tats específiques i prioritats d’actuació que afecten a 
cada sexe, i que proporcionin la màxima desagregació 
territorial i conceptual de les dades, en els termes i amb 
les condicions que estableix la Llei 23/1998.

d) Que aprofitin al màxim les fonts de registres admi-
nistratius i d’altra informació administrativa existent i 
disponible.

e) Que aprofitin al màxim les estadístiques referides a 
Catalunya que produeixen les institucions no incloses en 
el Sistema estadístic de Catalunya i molt especialment 
les que du a terme l’Institut Nacional d’Estadística.

Article 14. Registres administratius a càrrec de 
la Generalitat de Catalunya

1. Per tal de fer efectiu el criteri establert en l’apartat 
«d» de l’article anterior, els departaments de la Genera-
litat, els organismes autònoms, les entitats de dret públic 
o les empreses que en depenen, trametran a l’Institut 
d’Estadística de Catalunya els projectes de creació de 
registres i arxius administratius susceptibles d’aprofita-
ment estadístic, així com també els projectes de modi-
ficació dels mateixos, per tal de poder conèixer el grau 
d’aprofitament estadístic, d’acord amb allò que disposa 
l’article 17 de la Llei d’estadística de Catalunya.

2. Aquesta comunicació farà referència especialment 
a aquells arxius i registres administratius susceptibles 
d’aprofitament estadístic que permetin assolir objectius 
del Pla estadístic i que es caracteritzin per la seva vo-
cació de permanència i actualització contínua, que el 
seu abast correspongui a la totalitat del territori de Ca-
talunya i que continguin dades o característiques sobre 
persones físiques o jurídiques.

3. L’Institut d’Estadística de Catalunya podrà fer reco-
manacions no vinculants de caràcter tècnic als esmen-
tats projectes, especialment en relació a nomenclatures, 
classificacions codis i altres aspectes d’homogeneïtza-
ció estadística, per tal de possibilitar-ne l’aprofitament 
estadístic i evitar la càrrega a les unitats informats, 
d’acord amb els principis de «Procediments estadístics 

Article 10. Difusió estadística

L’eix estratègic «Difusió estadística» es desplega en els 
objectius generals següents: 

a) Serveis de difusió: prestar un conjunt de serveis que 
satisfacin les necessitats dels usuaris, especialment via 
Internet i d’atenció personalitzada presencial, telefòni-
ca, de comandes específiques i als mitjans de comu-
nicació.

b) Estadístiques de síntesi: articular un sistema d’in-
dicadors estadístics comparable amb altres sistemes 
estadístics estatals i europeus i elaborar publicacions i 
productes de síntesi.

c) Estadística territorial: potenciar la disponibilitat per 
Internet d’informació estadística amb la màxima de-
sagregació possible i de sistemes de georeferenciació 
estadística.

d) Comunicació, promoció i divulgació de l’estadística: 
difondre i promoure l’ús de l’estadística oficial, conèi-
xer i avaluar les demandes i grau de satisfacció dels 
usuaris, impulsar les innovacions teòriques i aplicades 
en l’àmbit estadístic i la seva utilització, i incorporar 
procediments estadístics en l’anàlisi demogràfica, eco-
nòmica i social.

Capítol IV. Activitats estadístiques del Pla

Article 11. Objectius específics del Pla

1. Els objectius generals del Pla estadístic de Catalu-
nya 2010-2013 es despleguen en objectius específics que 
constitueixen activitats estadístiques associades.

2. S’entén per activitats estadístiques les definides per 
l’article 2 de la Llei 23/1998 d’estadística de Catalu-
nya.

3. La descripció identificativa de les activitats estadísti-
ques es fa segons les regles d’identificació normalitzada 
que figuren en l’annex 1 d’aquesta llei.

4. La relació descriptiva de les activitats estadístiques 
segons els objectius generals que despleguen figura en 
l’annex 2 d’aquesta llei.

Article 12. Criteris per a l’execució d’activitats 
estadístiques 

Els criteris per executar activitats estadístiques són els 
següents: 

a) Criteris de decisió estrictes: són els que han d’ésser 
observats en tots els casos i íntegrament, d’acord amb 
el que disposa l’article 15 de la Llei 23/1998.

b) Criteris de decisió de preferència: són els que han 
d’ésser tinguts en compte per executar activitats estadís-
tiques del Pla estadístic de Catalunya 2010-2013.

Article 13. Criteris de decisió de preferència 

Els criteris de decisió de preferència en relació amb les 
activitats estadístiques són els següents: 
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3. Els objectius específics de les activitats estadístiques 
incloses en el Pla estadístic, en els termes fixats per 
l’article 13, es materialitzen en una o més actuacions 
estadístiques que es programen anualment.

Article 18. Tipus d’actuacions estadístiques 

El tipus d’actuacions estadístiques associades que s’han 
de dur a terme durant el període de vigència del Pla 
estadístic de Catalunya 2010-2013 són les següents: 

a) Actuacions estadístiques consolidades: són les ac-
tuacions que en el desplegament de plans estadístics 
anteriors i en realitzacions successives han mostrat ésser 
vàlides i útils per al coneixement de la realitat i que 
subministren una informació periòdica.

b) Actuacions estadístiques en desenvolupament: són 
les actuacions que es porten a terme en el desplegament 
de plans estadístics anteriors però que, pel seu estadi 
inicial o les seves característiques, encara no es poden 
considerar activitats estadístiques consolidades.

c) Actuacions estadístiques noves: són les actuacions 
que per l’interès que tenen i per la seva adequació als 
objectius del Pla s’han d’iniciar durant el període de 
vigència de l’esmentat Pla.

Article 19. Requisits d’inclusió d’actuacions en 
els programes anuals d’actuació estadística

1. Totes les institucions i òrgans del Sistema estadístic 
de Catalunya han de trametre a l’Institut d’Estadística 
de Catalunya les propostes d’actuacions estadístiques 
que s’hagin d’incloure al Programa anual d’actuació es-
tadística abans del 30 de setembre de l’any precedent.

2. Perquè s’inclogui una actuació estadística en un Pro-
grama anual d’actuació estadística cal que el projecte 
tècnic corresponent hagi estat homologat prèviament 
per l’Institut d’Estadística de Catalunya.

3. El projecte tècnic d’una actuació estadística ha de 
contenir, com a mínim, la informació següent: 

a) La indicació de l’activitat estadística a la qual va as-
sociada.

b) El nom de l’organisme o organismes responsa-
bles d’executar i difondre l’actuació, i també dels col-
laboradors.

c) La descripció de les característiques tècniques i els 
mètodes d’obtenció de dades de l’actuació, si escau.

d) La indicació de les variables o els grups de variables 
principals que es pretenen mesurar.

e) L’establiment dels terminis en què s’obtindran els 
resultats estadístics i el seu sistema de difusió.

f) La determinació del nivell màxim de desagregació 
territorial en el qual es difondran les dades.

g) Una aproximació del cost directe estimat anual de 
l’actuació.

4. En totes les actuacions estadístiques que compor-
tin l’enquesta directa a persones físiques o jurídiques, 
l’Institut d’Estadística de Catalunya pot demanar a l’or-
ganisme responsable la documentació tècnica que con-

adequats», «Càrrega per als enquestats que no sigui 
excessiva» i «Relació cost-eficàcia» del Codi de bones 
pràctiques de les estadístiques europees.

Article 15. Activitats estadístiques a càrrec de 
les institucions i òrgans del Sistema estadístic 
de Catalunya

1. Les institucions i els òrgans amb atribucions estadís-
tiques dels departaments de la Generalitat i dels orga-
nismes, les entitats de dret públic i les empreses que en 
depenen, porten a terme les activitats estadístiques que 
els encomanen el Pla estadístic i els programes anuals 
d’actuació estadística successius.

2. Els departaments de la Generalitat, els organismes 
autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que 
en depenen, comunicaran anualment a l’Institut d’Es-
tadística de Catalunya la relació d’aquests òrgans, que 
hauran d’estar subjectes al deure del secret estadístic 
en els termes establerts per la Llei d’estadística de Ca-
talunya i en les normes de desplegament que es puguin 
establir.

3. Aquesta comunicació s’aplicarà també a les entitats 
locals catalanes i a d’altres entitats de dret públic que 
tenen encomanades la realització d’estadístiques oficials 
d’acord amb el Pla estadístic de Catalunya 2010-2013 i 
els programes anuals d’actuacions estadístiques que el 
desenvolupen.

Article 16. Inclusió de noves activitats en el 
Pla

1. Mentre es desenvolupa i s’executa el Pla estadístic el 
Govern pot afegir, per decret i a proposta del conseller 
o consellera d’Economia i Finances, noves activitats es-
tadístiques que puguin ésser d’interès de la Generalitat, 
sempre que satisfacin les garanties tècniques i jurídi-
ques fixades per la Llei 23/1998 i els criteris de decisió 
establerts per la present llei.

2. La inclusió de noves activitats estadístiques en el Pla 
estadístic s’ha de notificar al Parlament de Catalunya.

Capítol V. Execució del Pla

Article 17. Els programes anuals d’actuació es-
tadística

1. L’execució del Pla estadístic de Catalunya 2010-2013 
es porta a terme per mitjà dels programes anuals d’ac-
tuació estadística.

2. Els programes anuals d’actuació estadística establei-
xen la descripció de les actuacions estadístiques que 
s’han de portar a terme, en compliment dels objectius 
i els preceptes d’aquesta llei, durant l’any que abasten. 
En les actuacions de producció estadística s’han de fi-
xar les principals variables sobre les quals cal obtenir 
resultats i també el calendari indicatiu de difusió de 
resultats, per tal de fer efectiu el principi «Oportunitat 
i puntualitat» del Codi de bones pràctiques de les esta-
dístiques europees.
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Capítol VI. Marc de col·laboració institucional 
en l’execució del Pla

Article 24. Formes de col·laboració entre les 
institucions i els òrgans del Sistema estadístic 
de Catalunya

1. La col·laboració entre les institucions i els òrgans del 
Sistema estadístic de Catalunya, que té com a marc el 
Pla estadístic, s’ha de regular per mitjà de convenis o 
contractes d’acord amb la normativa vigent.

2. Si la responsabilitat d’executar una actuació estadísti-
ca recau en dues institucions o més, és indispensable de-
terminar les tasques i els recursos que aporta cadascuna 
de les institucions, per mitjà de convenis o contractes.

Article 25. Sol·licitud de col·laboració tècnica 
a l’Institut d’Estadística de Catalunya

Les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de 
Catalunya poden sol·licitar la col·laboració tècnica de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya per elaborar esta-
dístiques ajustades als objectius del Pla estadístic de 
Catalunya 2010-2013, sens perjudici del que disposa la 
lletra «o» de l’article 10 de la Llei 23/1998 en relació 
amb l’assistència tècnica.

Article 26. Requisits de la col·laboració tècnica 
de l’Institut d’Estadística de Catalunya

Els termes de la col·laboració tècnica regulada per l’arti-
cle 25 s’han de precisar i descriure per mitjà d’un conve-
ni o contracte entre l’Institut d’Estadística de Catalunya 
i la institució o l’òrgan interessat. El text del conveni o 
contracte ha d’especificar les prestacions i contrapres-
tacions de recursos que s’estableixin.

Article 27. Cessió de dades estadístiques entre 
les institucions i els òrgans del Sistema estadís-
tic de Catalunya

1. Les institucions i els òrgans del Sistema estadístic 
de Catalunya s’han de cedir mútuament la informació 
de base que requereixin per portar a terme les estadís-
tiques d’interès de la Generalitat, si es compleixen les 
condicions següents: 

a) Que la cessió sigui necessària per dur a terme una es-
tadística d’interès de la Generalitat o bé per a l’aprofun-
diment o l’ampliació de resultats estadístics oficials.

b) Que hagin estat adoptades les mesures de seguretat 
suficients per mantenir el secret estadístic de les dades 
cedides, d’acord amb el que prescriu la Llei 23/1998.

c) Que la informació cedida s’utilitzi exclusivament per 
dur a terme estadístiques d’interès de la Generalitat que 
la institució o l’òrgan que rep les dades tingui encoma-
nades.

2. Amb l’objectiu de complir la normativa sobre el secret 
estadístic, en els termes establerts per la Llei 23/1998 
i la normativa de desplegament del Registre de fitxers 
estadístics, es prohibeix expressament la transferència 
de dades de fitxers estadístics a altres fitxers no estadís-
tics de les institucions i els òrgans als quals se cedeix la 
informació, i també qualsevol acarament o encreuament 

sideri necessària per poder homologar el projecte tècnic 
corresponent, sense perjudici d’aquella documentació 
que calgui trametre en aplicació de la normativa que 
es pugui establir sobre el Registre de fitxers estadístics 
de l’Idescat.

5. Si com a resultat de l’anàlisi del projecte tècnic per 
a la realització d’una actuació estadística i de la revi-
sió de la documentació complementària esmentada en 
l’apartat 4, es derivés la realització d’algun estudi d’opi-
nió dels contemplats en l’article 2 b) de la Llei 6/2007 
del Centre d’Estudis d’Opinió, l’Idescat ho retornarà a 
l’organisme promotor, donant compte al mateix temps 
al Centre d’Estudis d’Opinió per tal que la proposta de 
l’estudi d’opinió es tramiti d’acord amb l’article 19 de 
l’esmentada Llei 6/2007.

Article 20. Aprovació dels programes anuals 
d’actuació estadística

1. El Govern ha d’aprovar cada any per decret, abans del 
31 de desembre i a proposta del conseller o consellera 
d’Economia i Finances, el Programa anual d’actuació 
estadística per a l’any següent.

2. El Govern ha de donar compte al Parlament del de-
cret a què fa referència l’apartat 1 i trametre-li tota la 
documentació descriptiva del Programa anual d’actu-
ació estadística. Així mateix, el Govern ha de donar 
compte al Parlament del finiment de cada Programa 
anual d’actuació estadística, per mitjà de la presentació 
d’un informe que especifiqui el grau de compliment dels 
objectius i, si s’escau, les causes d’incompliment.

3. L’Institut d’Estadística de Catalunya ha de preparar 
cada any, amb la consulta prèvia a les institucions i òr-
gans del Sistema estadístic de Catalunya, la proposta del 
Programa anual d’actuació estadística, que s’ha d’apro-
var abans del 15 de novembre.

Article 21. Inclusió de noves actuacions en els 
programes anuals d’actuació estadística

Durant el període de vigència d’un Programa anual 
d’actuació estadística, el Govern pot aprovar per de-
cret, a proposta del conseller o consellera d’Economia 
i Finances, la inclusió al Programa anual vigent d’altres 
estadístiques d’interès de la Generalitat, d’acord amb 
l’article 46 de la Llei 23/1998.

Article 22. Declaració d’estadística d’interès de 
la Generalitat

La inclusió d’una actuació estadística en un Programa 
anual d’actuació estadística en comporta la declaració 
d’estadística d’interès de la Generalitat i, per tant, l’ofi-
cialitat.

Article 23. Informe d’execució

El Govern ha de presentar al Parlament un informe 
d’avaluació i justificació del grau de compliment del 
Pla estadístic de Catalunya 2010-2013 en un termini de 
sis mesos a comptar del finiment de la seva vigència. 
L’Institut d’Estadística de Catalunya és el responsable 
de l’elaboració d’aquest informe.
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amb els apartats d’estadística oficial dels webs de la 
resta d’institucions i òrgans que integren el Sistema es-
tadístic de Catalunya.

Disposició derogatòria

Resta derogada la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla 
estadístic de Catalunya 2006-2009 a excepció feta de la 
seva disposició addicional primera relativa a la creació 
del Registre de Fitxers Estadístic

Disposició final. Model territorial

La desagregació territorial dels resultats de les activitats 
estadístiques que regula aquesta llei s’ha d’adaptar al 
model territorial vigent en cada moment, sens perjudici 
d’explotacions a d’altres nivells territorials pertinents i 
viables. Sempre que sigui tècnicament possible, s’ha de 
garantir la comparabilitat i la continuïtat de les sèries 
estadístiques en la seva respectiva desagregació terri-
torial.

Annex 1. Regles d’identificació normalitzada de 
les activitats estadístiques

La identificació de les característiques de les activitats 
estadístiques es fa d’acord amb les regles següents: 

1. Nom de l’activitat estadística. Denominació més usu-
al en l’àmbit de l’estadística oficial.

2. Codi. Identificador numèric de l’activitat estadística.

3. Objectiu. Denominació de l’objectiu general al qual 
s’associa l’activitat estadística.

4. Organismes que hi intervenen. Ens públics que tenen 
l’obligació d’executar l’activitat estadística, i també al-
tres organismes públics o privats que participen com a 
col·laboradors en algunes fases de l’activitat o que estan 
obligats, per conveni o disposició legal, a subministrar 
la informació necessària per dur a terme l’activitat.

5. Descripció. Descripció breu i genèrica dels objectius 
específics que es pretenen assolir amb l’elaboració de 
l’estadística i els procediments tècnics que és previst 
d’aplicar.

6. Cost. Les estimacions dels costos s’efectuen segons 
la classificació següent: 

a) Cost molt baix: si s’estima que el cost anual d’exe-
cució de l’activitat és de fins a 60.000 euros de l’any 
2009.

b) Cost baix: si s’estima que el cost anual d’execució de 
l’activitat és de 60.000 a 120.000 euros de l’any 2009.

c) Cost moderat: si s’estima que el cost anual d’execució 
de l’activitat és de 120.000 a 240.000 euros de l’any 
2009.

d) Cost alt: si s’estima que el cost anual d’execució 
de l’activitat és de 240.000 a 420.000 euros de l’any 
2009.

entre ambdós tipus de fitxers, llevat que tinguin una 
finalitat exclusivament estadística. Aquesta prohibició 
de transferència de dades no és aplicable en els casos 
establerts per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de de-
sembre, de protecció de dades de caràcter personal, ni 
en la resta de normativa vigent a Catalunya en matèria 
de protecció de dades personals.

Article 28. Col·laboració de l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya amb entitats d’àmbit autonò-
mic, estatal, europeu i internacional

1. L’Institut d’Estadística de Catalunya es pot adreçar 
a l’Institut Nacional d’Estadística i a altres entitats i 
organitzacions autonòmiques, estatals, europees o inter-
nacionals per proposar-los de col·laborar en l’elaboració 
d’activitats estadístiques, si ho considera d’interès per al 
compliment dels objectius del Pla estadístic.

2. L’Institut d’Estadística de Catalunya pot col·laborar, 
pel que fa a l’execució d’activitats estadístiques, amb 
les entitats i les organitzacions autonòmiques, estatals, 
europees o internacionals que ho sol·licitin.

3. Els termes dels acords a què fan referència els apar-
tats 1 i 2 s’han de precisar per mitjà d’un conveni o 
contracte entre les parts interessades.

Capítol VII. Difusió de resultats estadístics

Article 29. Actualitat de les dades i celeritat 
en la difusió

La difusió dels resultats de les activitats estadístiques, 
ha de respondre garantint, en qualsevol cas, el secret 
estadístic, als principis de «Pertinència», «Oportunitat 
i puntualitat» i «Accessibilitat i claredat» del Codi de 
bones pràctiques de les estadístiques europees.

Article 30. Publicació dels resultats estadís-
tics 

Els resultats estadístics del Sistema estadístic català 
s’han de fer públics gratuïtament per mitjà de la xarxa 
d’Internet, així com la seva metodologia i els calenda-
ris de disponibilitat i seran accessibles també des de la 
biblioteca de l’Institut d’Estadística de Catalunya a fi 
que tothom tingui accés gratuït.

Article 31. Internet com a principal mitjà de di-
fusió

1. La difusió dels resultats de les activitats estadístiques 
ha de prioritzar l’ús de les noves tecnologies de la in-
formació i la potenciació en el disseny de productes i 
serveis digitals a fi de garantir l’actualitat i disponibilitat 
de les dades.

2. Les institucions i òrgans del Sistema estadístic de Ca-
talunya disposaran en els seus webs d’un apartat especí-
fic d’estadística oficial, que recollirà els resultats de les 
seves activitats integrades en el Pla i en els programes 
anuals que el desenvolupen.

3. El web de l’Idescat es configurarà com el portal de 
l’estadística oficial de Catalunya i, com a tal, enllaçarà 
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Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya 

Descripció: Actualització anual del nombre i les carac-
terístiques dels estrangers que viuen a Catalunya segons 
el sexe, l’edat i la nacionalitat, amb comparacions entre 
els diversos anys i territoris. S’ampliarà amb altres in-
formacions estructurals com persones amb permís de 
residència

Cost: molt baix

Cens de catalans residents a l’estranger

Codi: 01 05

Objectiu: estructura de la població

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: obtenció del nombre i les característiques 
bàsiques dels catalans residents a l’estranger a partir 
d’una explotació del padró d’espanyols residents a l’es-
tranger (PERE).

Cost: molt baix

Estadística de la població i les llars del municipi de 
Barcelona

Codi: 01 06

Objectiu: estructura de la població

Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barce-
lona

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques de 
població i llars del municipi de Barcelona a partir de 
l’explotació del padró continu i d’altra informació esta-
dística i administrativa disponible.

Cost: molt baix

Objectiu 02. Fluxos de població

Estadística del moviment natural de la població

Codi: 02 01

Objectiu: fluxos de població

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, Institut Nacional d’Estadística i Departa-
ment de Salut

Descripció: explotació de les butlletes estadístiques 
recollides sobre parts, nascuts vius, morts fetals tarda-
nes, matrimonis, divorcis i separacions i defuncions i de 
llurs característiques demogràfiques principals. També 
es recolliran dades sobre l’adopció d’infants..

Cost: baix

Estadística de variacions residencials

Codi: 02 02

Objectiu: fluxos de població

e) Cost molt alt: si s’estima que el cost anual d’execució 
de l’activitat és de 420.000 a 600.000 euros de l’any 
2009.

f) Cost extraordinari: si s’estima que el cost anual d’exe-
cució de l’activitat és de més de 600.000 euros de l’any 
2009.

Annex 2. Relació d’activitats estadístiques iden-
tificades de forma normalitzada i segons els ob-
jectius que despleguen

Objectiu 01. Estructura de la població

Censos de població i habitatge

Codi: 01 01

Objectiu: estructura de la població

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: obtenció de les dades sobre estructura, na-
turalesa, relació amb l’activitat, estudis de la població i 
estructura familiar així com característiques dels habi-
tatges mitjançant la recollida exhaustiva de la informa-
ció i el seu tractament estadístic.

Cost: extraordinari

Estadística demogràfica

Codi: 01 02

Objectiu: estructura de la població

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: elaboració d’una enquesta directa a una 
mostra representativa de la població de Catalunya, que 
permeti actualitzar les dades de l’Enquesta Demogrà-
fica 2007 sobre les causes i les conseqüències del canvi 
demogràfic

Cost: alt

Estadística d’estructura i naturalesa de la població

Codi: 01 03

Objectiu: estructura de la població

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: obtenció de les característiques de distribu-
ció de la població segons el sexe i l’edat, i per generaci-
ons, així com segons el lloc de naixement i la naciona-
litat a partir de l’explotació anual de l’arxiu estadístic 
del padró continu de Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística de la població estrangera

Codi: 01 04

Objectiu: estructura de la població



Núm. 608 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 de desembre de 2009

17

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

Projeccions de població

Codi: 03 02

Objectiu: estimacions i previsions demogràfiques

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: avaluació de la distribució futura de la pobla-
ció de Catalunya, així com de les estructures familiars, a 
partir de les dades d’estructura de la població, dels fluxos 
de població i de l’entorn demogràfic i socioeconòmic. 
Així mateix, s’han d’avaluar els efectius de població en 
relació amb l’activitat, i també els efectius en edat esco-
lar, per sexe i edat i per àmbit territorial, per mitjà d’una 
anàlisi exhaustiva de la informació disponible.

Cost: baix

Objectiu 04. Síntesi demogràfica

Sèries històriques de la demografia catalana

Codi: 04 01

Objectiu: síntesi demogràfica

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: obtenció de les sèries estadístiques sobre 
l’evolució històrica de la població i els habitatges cata-
lans a partir d’una sistematització de les dades dispo-
nibles del moviment natural i dels censos de població i 
habitatge que permeti enllaçar les variables demogrà-
fiques principals.

Cost: baix

Indicadors demogràfics

Codi: 04 02

Objectiu: síntesi demogràfica

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: obtenció d’un sistema d’indicadors d’estruc-
tura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de 
la població, i també de les llars i de les famílies, orientat 
a avaluar el panorama demogràfic català i fer-ne el se-
guiment de l’evolució temporal recent, l’activitat també 
pretén incloure els indicadors corresponents per àmbits 
inframunicipals.

Cost: molt baix

Sistema integrat de dades demogràfiques

Codi: 04 03

Objectiu: síntesi demogràfica

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: obtenció d’un sistema permanent d’infor-
mació longitudinal sobre les persones, llars i habitatges 
de Catalunya, utilitzant el registre de població com a eix 

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: explotació de l’arxiu de variacions residen-
cials per obtenir l’estadística dels fluxos migratoris dels 
moviments interns de Catalunya i els corresponents a la 
resta de l’Estat i de l’estranger.

Cost: molt baix

Estadística de migracions

Codi: 02 03

Objectiu: fluxos de població

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: obtenció d’informació estadística sobre mi-
gracions internes i procedents de l’estranger segons llurs 
característiques demogràfiques i les relatives a l’activitat 
econòmica, així com nacionalitzacions, petició d’asil i 
d’altres informacions referides als fluxos migratoris

Cost: molt baix

Estadística de fluxos de població del municipi de Bar-
celona

Codi 02 04

Objectiu: fluxos de població

Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barce-
lona

Descripció: obtenció de les estadístiques de moviment 
natural de la població i dels fluxos migratoris de la 
ciutat de Barcelona, a partir de l’explotació de dades 
estadístiques i administratives disponibles.

Cost: molt baix

Objectiu 03. Estimacions i previsions demogràfi-
ques

Estimacions de població

Codi: 03 01

Objectiu: estimacions i previsions demogràfiques

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: avaluació de la distribució semestral de 
la població postcensal de Catalunya per edat i sexe a 
partir de l’estructura de població censal i de les dades 
de fluxos anuals del moviment natural de la població i 
dels moviments migratoris dels anys posteriors. Aquesta 
activitat també inclou les estimacions intercensals que 
consisteixen en una revisió de les estimacions postcen-
sals a partir de la informació que proporciona un nou 
cens de població

Cost: molt baix
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Descripció: coneixement del nivell i la distribució del 
patrimoni, actius financers i estalvi de les llars cata-
lanes, fent una explotació específica de la informació 
estadística disponible.

Cost: molt baix

Estadística d’ús del temps per la població

Codi: 05 05

Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: coneixement de l’ús i la distribució del 
temps per la població catalana, fent una enquesta es-
pecífica a la població i integrant altres informacions 
estadístiques disponibles de la informació estadística 
disponible.

Cost: alt

Estadística de serveis socials d’atenció a la gent gran

Codi: 05 06

Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge 

Organismes que hi intervenen: Departament d’Acció 
Social i Ciutadania

Descripció: explotació estadística a partir de dades ad-
ministratives del Departament d’Acció Social i Ciuta-
dania sobre els diferents serveis i recursos socials que 
es destinen a les persones grans dependents, i també de 
les característiques d’aquestes persones.

Cost: molt baix

Estadística de serveis socials d’atenció a les persones 
amb discapacitat

Codi: 05 07

Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

Organismes que hi intervenen: Departament d’Acció 
Social i Ciutadania

Descripció: explotació estadística a partir de dades ad-
ministratives del Departament d’Acció Social i Ciutada-
nia sobre els diferents serveis i recursos socials que es 
destinen a les persones amb discapacitat i sobre la po-
blació amb un grau de discapacitat a partir del 33%.

Cost: molt baix

Estadística de serveis socials bàsics

Codi: 05 08

Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

Organismes que hi intervenen: Departament d’Acció 
Social i Ciutadania

vertebrador i relacionant-lo amb altres fonts adminis-
tratives i estadístiques disponibles.

Cost: moderat

Objectiu 05. Cohesió social

Estadística de condicions de vida 

Codi: 05 01

Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans 
de Barcelona, Diputació de Barcelona i administració 
local

Descripció: coneixement de les condicions de vida i 
hàbits de la població de Catalunya, des de la perspecti-
va transversal i longitudinal i també la seva distribució 
territorial mitjançant enquestes dirigides a la població 
catalana

Cost: moderat

Estadística de la distribució personal de la renda i risc 
a la pobresa

Codi: 05 02

Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: coneixement del nivell i la distribució per-
sonal de la renda de les llars de Catalunya així com el 
dimensionament i característiques de la població en risc 
de pobresa, fent una explotació específica de la infor-
mació estadística disponible.

Cost: molt baix

Estadística del consum familiar

Codi: 05 03

Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: coneixement del nivell i la distribució de 
la despesa en consum de les llars de Catalunya, fent 
una explotació específica de la enquesta de pressupostos 
familiars d’àmbit estatal.

Cost: molt baix

Estadística de l’estalvi i el patrimoni de les famílies

Codi: 05 04

Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, Institut Nacional d’Estadística i Banco de 
España
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Estadística del voluntariat

Codi: 05 12

Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

Organismes que hi intervenen: Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques

Descripció: obtenció d’estadístiques bàsiques sobre 
l’evolució i el perfil de les persones que desenvolupen 
activitats de voluntariat a Catalunya en les organitzaci-
ons no lucratives, i també les característiques principals 
de les entitats de voluntariat que actuen a Catalunya, a 
partir de la informació de caràcter administratiu dispo-
nible a la Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament 
de Governació i Administracions Públiques

Cost: baix

Estadística de la dependència

Codi: 05 13

Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: coneixement de la dimensió i el nivell de 
les situacions de dependència de la població resident a 
Catalunya, fent una explotació específica de la informa-
ció estadística disponible.

Cost: molt baix

Objectiu 06. Habitatge

Estadística de construcció d’edificació

Codi: 06 01

Objectiu: habitatge

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, col·legis d’aparelladors i ajunta-
ments

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques de la 
construcció d’habitatges, i també de la construcció de 
l’edificació no residencial, a partir de l’explotació de la 
informació administrativa disponible provinent de les 
administracions competents i de la facilitada pels col-
legis d’aparelladors de Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística de construcció de l’habitatge protegit

Codi: 06 02

Objectiu: habitatge

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge

Descripció: explotació dels registres administratius de 
les qualificacions provisionals i definitives dels habitat-
ges de protecció pública, tant de venda com de lloguer, 
com a indicadors d’habitatges iniciats i acabats de pro-
tecció pública.

Cost: molt baix

Descripció: obtenció de les dades més característiques 
dels serveis socials bàsics disponibles al Departament 
d’Acció Social i Ciutadania a partir de la recollida i 
el tractament estadístic d’informació de caràcter ad-
ministratiu i estadístic sobre serveis bàsics d’atenció 
social, serveis d’atenció domiciliària, serveis residen-
cials d’estada limitada, serveis de menjador i serveis 
d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants 
i adolescents.

Cost: baix

Estadística de serveis socials d’atenció a les famílies, a 
la infància i a l’adolescència 

Codi: 05 09

Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

Organismes que hi intervenen: Departament d’Acció 
Social i Ciutadania

Descripció: explotació estadística de la informació de 
caràcter administratiu disponible sobre: ajuts econòmics 
adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya 
que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o 
fins a 6 anys si es tracta de famílies nombroses i mono-
parentals, i també de les famílies nombroses amb títol 
expedit a Catalunya; infants i adolescents amb una me-
sura de guarda o tutela del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, i també del conjunt de programes, recursos 
i serveis associats; adopció i acolliment d’infants de 
Catalunya i adopció internacional.

Cost: molt baix

Estadística de serveis socials 

Codi: 05 10

Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

Tipus d’activitat estadística: nova

Organismes que hi intervenen: Departament d’Acció 
Social i Ciutadania i Institut d’Estadística de Catalu-
nya

Descripció: conèixer les necessitats de la població en 
l’àmbit dels serveis socials mitjançant enquesta a una 
mostra representativa de la població de Catalunya.

Cost: molt alt

Estadística de la renda mínima d’inserció

Codi: 05 11

Objectiu: benestar, qualitat de vida i habitatge

Organismes que hi intervenen: Departament de Treball 
i Departament d’Acció Social i Ciutadania

Descripció: explotació dels registres administratius 
corresponents per conèixer el nombre de persones que 
han sol·licitat una renda mínima d’inserció, els benefi-
ciaris, les quantitats destinades i les accions d’inserció 
social.

Cost: molt baix
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Estadística de la licitació oficial d’obres

Codi: 06 07

Objectiu: habitatge

Organismes que hi intervenen: Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques

Descripció: coneixement de l’import de les obres licita-
des a Catalunya per tipus d’obra, demarcació territorial 
i organisme contractant a partir d’informació recollida 
en els butlletins corresponents.

Cost: molt baix

Estadístiques cadastrals i del mercat immobiliari del 
municipi de Barcelona

Codi: 06 08

Objectiu: habitatge

Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelo-
na i Ministeri d’Economia i Hisenda

Descripció: conèixer les característiques dels locals ca-
dastrals, així com els preus, del municipi de Barcelona 
fent una explotació específica de dades estadístiques i 
administratives disponibles..

Cost: baix

Objectiu 07. Justícia, seguretat i eleccions

Estadística de seguretat pública

Codi: 07 01

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació, policies locals 
de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Institut d’Es-
tadística de Catalunya i Mancomunitat de Municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Descripció: obtenció de les estadístiques de les actuaci-
ons de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra 
i de les policies locals de Catalunya per tal de dispo-
sar d’informació sobre els fenòmens i els fets delictius 
coneguts, i elaboració d’una enquesta per mesurar les 
experiències de victimització, els sentiments d’insegure-
tat i la percepció dels ciutadans en matèria de seguretat 
i policia.

Cost: moderat

Estadística de seguretat viària

Codi: 07 02

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació i policies locals 
de Catalunya

Descripció: elaboració de les estadístiques bàsiques so-
bre accidents de trànsit amb víctimes en vies urbanes i 

Estadística del parc d’habitatge desocupat i de la reha-
bilitació d’habitatges

Codi: 06 03

Objectiu: habitatge

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques re-
lacionades amb l’estat de conservació del parc d’habi-
tatges i amb les necessitats de rehabilitació, a partir de 
l’explotació dels diversos registres administratius.

Cost: molt baix

Estadística del mercat immobiliari

Codi: 06 04

Objectiu: habitatge

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre 
el mercat immobiliari de nova construcció, de segona 
mà i de lloguer, incloent-hi l’oferta i el preu dels dife-
rents mercats d’habitatge i la dinàmica d’aquests mer-
cats, a partir dels recomptes de registres administratius i 
d’enquestes directes als agents implicats en el mercat.

Cost: molt baix

Estadística de demanda d’habitatge social

Codi: 06 05

Objectiu: habitatge

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques de 
la demanda d’habitatge social i dels ajuts al pagament 
del lloguer a partir de l’explotació del registre únic de 
l’habitatge protegit, que permetrà conèixer les caracte-
rístiques socioeconòmiques de les famílies demandants 
d’habitatge social i les característiques de l’oferta d’ha-
bitatge protegit.

Cost: molt baix

Estadística de les condicions de l’habitatge de la po-
blació

Codi: 06 06

Objectiu: habitatge

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques rela-
cionades amb les característiques socioeconòmiques de 
l’allotjament de la població a Catalunya i amb la quanti-
ficació de la demanda d’habitatges, a partir d’enquestes 
directes a una mostra representativa de la població.

Cost: molt baix
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Descripció: obtenció d’estadístiques sobre el nombre 
d’òrgans judicials, fiscalies i personal al servei de l’Ad-
ministració de justícia, el moviment d’assumptes ingres-
sats i resolts en les diverses jurisdiccions, la justícia 
gratuïta, les actuacions del servei d’assessorament tèc-
nic en l’àmbit de la família, les interpretacions i traduc-
cions als òrgans segons idiomes i obtenció d’indicadors 
sintètics d’activitat judicial, a partir de la informació 
disponible de caràcter administratiu.

Cost: molt baix

Estadística de fundacions i associacions

Codi: 07 07

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Departament de Justí-
cia

Descripció: Obtenció d’estadístiques de l’evolució, la 
distribució i les finalitats de les entitats del tercer sector, 
fent una explotació anual de les dades dels registres de 
fundacions i associacions de Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística de resultats electorals

Codi: 07 08

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques

Descripció: explotació d’un arxiu estadístic dels resul-
tats de cada convocatòria electoral que es duu a terme 
a Catalunya.

Cost: baix

Estadística electoral del municipi de Barcelona

Codi: 07 09

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barcelo-
na, Ministeri de l’Interior i Departament de Governació 
i Administracions Públiques

Descripció: obtenció de l’estadística dels resultats elec-
torals provisionals de la ciutat de Barcelona i estimació 
del nivell de participació, i també elaboració de sèries 
dels resultats electorals a partir del tractament estadístic 
de la informació subministrada pels organismes com-
petents en l’àmbit electoral.

Cost: molt baix

Estadística d’atenció a la víctima del delicte

Codi: 07 10

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

interurbanes a Catalunya i sobre el resultat de les proves 
d’alcoholèmia i toxicològiques dutes a terme, facilitades 
per la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i 
les policies locals de Catalunya.

Cost: moderat

Estadística d’emergències i protecció civil

Codi: 07 03

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació

Descripció: obtenció de les estadístiques de les actu-
acions dels Bombers de la Generalitat i de les accions 
de prevenció i seguretat en emergències així com de les 
activitats de la Generalitat en matèria de protecció civil 
i d’atenció de trucades al telèfon d’emergències 112.

Cost: baix

Estadística de serveis penitenciaris, rehabilitació i me-
sures penals alternatives

Codi: 07 04

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Departament de Justícia

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques de 
serveis penitenciaris i rehabilitació a partir de les da-
des administratives dels expedients dels interns, de les 
activitats que duen a terme en els centres o en el medi 
obert, i obtenció d’estadístiques bàsiques de les mesures 
penals alternatives dictades pels òrgans judicials i del 
nombre d’assessorament tècnics i mediacions penals 
duts a terme a sol·licitud dels òrgans judicials.

Cost: molt baix

Estadística de justícia juvenil

Codi: 07 05

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Departament de Justí-
cia

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques dels 
programes que duu a terme el Departament de Justícia 
amb els menors que els fiscals i els jutges de menors 
posen a la seva disposició i de les característiques bàsi-
ques d’aquesta població.

Cost: molt baix

Estadística d’administració de justícia 

Codi: 07 06

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Departament de Justícia 
i Consell General del Poder Judicial
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Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: estimació del cost de la mà d’obra i dels 
seus components, fent una explotació específica de la 
informació estadística disponible.

Cost: molt baix

Estadística de condicions laborals i qualitat de vida en 
el treball

Codi: 08 04

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística 
de Catalunya, Departament de Treball i Ministeri de 
Treball i Immigració

Descripció: coneixement de les condicions de treball, 
la qualitat de vida laboral i altres característiques dels 
llocs de treball relatius a la població ocupada als cen-
tres de treball, per mitjà d’una enquesta específica a 
una mostra representativa d’aquesta població en el marc 
de l’enquesta d’àmbit estatal del Ministeri de Treball i 
Immigració, i també altres operacions d’enquesta di-
recta en matèria de sinistralitat i de prevenció de riscos 
laborals.

Cost: baix

Estadística de relacions laborals

Codi: 08 05

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Departament de Treball 
i Ministeri de Treball i Immigració

Descripció: explotació dels diferents registres adminis-
tratius en les competències en matèria de relacions labo-
rals del Departament de Treball, completats, si s’escau, 
amb informació del Ministeri de Treball i Immigració, 
per conèixer el nombre i les característiques de les ne-
gociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de 
les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de 
treball i de les malalties professionals, dels expedients 
de regulació d’ocupació, de la sinistralitat laboral i d’al-
tres aspectes associats a les relacions laborals.

Cost: baix

Estadística de la intermediació laboral

Codi: 08 06

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Departament de Treball, 
Servei d’Ocupació de Catalunya i Servicio Público de 
Empleo Estatal

Descripció: explotació dels diferents registres adminis-
tratius en les competències en matèria d’intermediació 
laboral, per conèixer el nombre i les característiques 
dels demandants d’ocupació, de les ofertes de treball 

Organismes que hi intervenen: Departament de Justí-
cia

Descripció: obtenció d’estadístiques bàsiques sobre 
persones ateses pels equips d’atenció a la víctima del 
delicte del Departament de Justícia segons sexe, edat, 
nacionalitat, tipologia del delicte i tipus d’actuació, per 
àmbits territorials, a partir de la informació adminis-
trativa disponible.

Estadística de mediacions en l’àmbit del dret privat

Codi: 07 11

Objectiu: justícia, seguretat i eleccions

Organismes que hi intervenen: Departament de Justí-
cia

Descripció: obtenció d’estadístiques bàsiques sobre sol-
licituds de mediació familiar i comunitària, mediacions 
finalitzades, derivacions judicials i mediacions d’àmbit 
judicial finalitzades i nombre de mediadors, per àmbits 
territorials, a partir de les dades disponibles al Centre 
de mediació de Catalunya.

Cost: molt baix

Objectiu 08. Mercat de treball i relacions la-
borals

Estadística de força de treball

Codi: 08 01

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: coneixement de la dimensió i la caracterit-
zació de la força de treball, fent una explotació especí-
fica de l’enquesta de població activa.

Cost: molt baix

Estadística d’estructura salarial

Codi: 08 02

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: obtenció d’informació sobre l’estructura 
salarial de la població que treballa per compte d’altri i 
que presta els seus serveis en els centres de treball fent 
una explotació específica de la informació estadística 
disponible.

Cost: molt baix

Estadística de costos laborals

Codi: 08 03

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals
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Descripció: explotació estadística dels comptes de 
cotització de diversos règims de la Seguretat Social i 
dels treballadors autònoms a partir de la informació 
subministrada pel Ministeri de Treball i Immigració al 
Departament de Treball 

Cost: moderat

Estadística longitudinal de la vida laboral 

Codi: 08 11

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, Departament de Treball i Ministeri de Tre-
ball I Immigració

Descripció: coneixement de les transicions entre situaci-
ons laborals de les persones que cotitzen o han cotitzat, 
així com dels receptors de prestacions, fent una explota-
ció específica de la informació estadística disponible.

Cost: baix

Estadística del mercat de treball del municipi de Bar-
celona

Codi: 08 12

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barce-
lona

Descripció: obtenció i elaboració de les estadístiques, 
referides a la ciutat de Barcelona, d’ocupació, atur re-
gistrat a les OTG, dades d’afiliació als règims general i 
especial d’autònoms de la Seguretat Social i estimació 
de la població activa, ocupada i aturada a la ciutat per 
mitjà de l’enquesta de població activa.

Cost: baix

Objectiu 9. Salut i serveis sanitaris

Estadística de salut de la població 

Codi: 09 01 

Objectiu: salut i serveis sanitaris 

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut, 
Ajuntament de Barcelona i Institut d’Estadística de Ca-
talunya 

Descripció: enquesta a una mostra representativa de la 
població general de Catalunya que permeti tenir conei-
xement d’aspectes fonamentals de l’estat de salut de la 
població no institucionalitzada i de la utilització dels 
serveis sanitaris.

Cost: molt alt

Estadística de causes de mort 

Codi: 09 02 

Objectiu: salut i serveis sanitaris 

gestionades, dels contractes de treball registrats, i tam-
bé altres característiques de la intermediació laboral. 
Aquesta informació es pot completar amb operacions 
específiques d’enquesta directa per tal de conèixer les 
necessitats del mercat de treball a Catalunya i la millora 
de la intermediació laboral.

Cost: moderat

Estadística de la formació professional ocupacional

Codi: 08 07

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Departament de Tre-
ball

Descripció: explotació dels registres administratius per 
conèixer les accions de formació ocupacional, essenci-
alment el nombre de cursos i d’alumnes.

Cost: moderat

Estadística del foment de l’ocupació

Codi: 08 08

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Departament de Tre-
ball

Descripció: explotació dels diferents registres admi-
nistratius en les competències en matèria de polítiques 
actives per al foment de l’ocupació, per conèixer, entre 
altres, el nombre i les característiques de les diverses 
polítiques actives que es programen.

Cost: baix

Estadística de l’economia cooperativa i social

Codi: 08 09

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Departament de Tre-
ball

Descripció: explotació dels diferents registres admi-
nistratius en les competències en matèria de coopera-
tives i societats laborals, per conèixer-ne, entre altres, 
el nombre i les característiques. Aquesta informació es 
pot completar amb operacions específiques d’enquesta 
directa per tal d’actualitzar els registres administratius i 
conèixer altres característiques rellevants de l’economia 
cooperativa i social a Catalunya.

Cost: baix

Estadística de l’ocupació assalariada i autònoma

Codi: 08 10

Objectiu: mercat de treball i relacions laborals

Organismes que hi intervenen: Departament de Treball 
i Ministeri de Treball i Immigració
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econòmiques i d’estructures dels hospitals d’aguts, crò-
nics i psiquiàtrics de Catalunya.

Cost: baix

Estadística de centres, serveis i entitats sanitàries 

Codi: 09 06 

Objectiu: salut i serveis sanitaris 

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut 

Descripció: explotació estadística a partir de registres 
i directoris de centres, serveis i establiments sanitaris i 
sociosanitaris per tenir un coneixement real de la situa-
ció d’aquest sector sanitari, que ha de servir per a donar 
suport a la planificació dels serveis futurs.

Cost: molt baix 

Estadística de la sida i la infecció pel vih

Codi: 09 07 

Objectiu: salut i serveis sanitaris 

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut, 
Ajuntament de Barcelona, Departament de Justícia, 
organitzacions no governamentals, Stop Sida i Àmbit 
Prevenció 

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre 
els casos de malalts de sida i de l’evolució de la preva-
lença de la infecció pel VIH. I també aspectes microbi-
ològics, clínics, de conducta i de prevenció relacionats 
amb la infecció i la malaltia.

Cost: baix

Estadística d’atenció sanitària a les dones 

Codi: 09 08 

Objectiu: salut i serveis sanitaris 

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut 

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre 
alguns processos sanitaris que afecten específicament 
les dones, com les tècniques de reproducció humana 
assistida i la interrupció voluntària de l’embaràs.

Cost: baix 

Estadística del càncer

Codi: 09 09

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut, 
Institut Català d’Oncologia, Lliga contra el Càncer de 
les Comarques de Tarragona, Agència de Salut Pública 
de Catalunya i Universitat Politècnica de Catalunya

Descripció: recollida sistemàtica i continuada de la in-
formació sobre els casos de càncer a Catalunya. Anàli-

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut, 
Institut d’Estadística de Catalunya i Ajuntament de 
Barcelona 

Descripció: selecció i codificació de la causa bàsica de 
mort i d’altres variables expressades en la butlleta esta-
dística de defunció. Posteriorment, aquesta informació 
és enregistrada, depurada i explotada. Mensualment es 
fan avanços de dades i anualment es fa l’anàlisi i la 
difusió dels resultats. Les dades bàsiques de defunció 
es trameten a l’Institut d’Estadística de Catalunya per-
què completi l’estadística del moviment natural de la 
població.

Cost: moderat

Estadística de malalties de declaració obligatòria 

Codi: 09 03 

Objectiu: salut i serveis sanitaris 

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut 

Descripció: tractament i anàlisi de les butlletes de les 
malalties de declaració obligatòria, tant de tipus nu-
mèric com de tipus individualitzat. Les numèriques es 
reben setmanalment i constitueixen un resum numèric 
del nombre de casos per setmana i comarca de les ma-
lalties de declaració obligatòria. Les individualitzades 
proporcionen, a més, informació sobre les característi-
ques del pacient.

Cost: baix

Estadística del conjunt mínim bàsic de dades d’alta 
hospitalària 

Codi: 09 04 

Objectiu: salut i serveis sanitaris 

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut 

Descripció: explotació del registre del conjunt mínim 
bàsic de dades d’alta hospitalària, que es nodreix de la 
informació subministrada pels centres. Aquest registre 
recull informació de les altes de tots els hospitals de 
la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) i 
d’una part creixent dels altres hospitals d’aguts de Ca-
talunya.

Cost: moderat 

Estadística d’establiments sanitaris en règim d’inter-
nat 

Codi: 09 05 

Objectiu: salut i serveis sanitaris 

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut i 
Ministeri de Sanitat i Consum 

Descripció: enquesta d’establiments sanitaris i sociosa-
nitaris en règim d’internat per als centres hospitalaris 
de Catalunya. Aquesta enquesta recull dades d’activitats 
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partir de l’explotació de dades de caràcter administratiu 
disponibles.

Cost: molt baix

Estadística de causes de mort i morbiditat del municipi 
de Barcelona

Codi: 09 14

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barce-
lona i Departament de Salut, Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: elaboració de les estadístiques de causes de 
mort i de morbiditat del municipi de Barcelona a partir 
d’informació estadística i administrativa disponible.

Cost: baix

Indicadors de salut

Codi: 09 15

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut

Descripció: elaboració i manteniment d’un sistema d’in-
dicadors que permeti fer un seguiment sobre aspectes 
que condicionen la salut de la població, així com la in-
cidència de diverses malalties, l’activitat hospitalaris i 
d’altres recursos sanitaris, a partir d’informació dispo-
nible en l’àmbit del Departament de Salut.

Cost: baix

Objectiu 10. Educació, cultura i lleure

Cens lingüístic

Codi: 10 01

Objectiu; educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: mesurar el nivell de coneixement de la 
llengua catalana de la població a partir de l’explotació 
específica de les dades del cens de població.

Cost: molt baix

Estadística d’usos lingüístics de la població

Codi: 10 02

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de la Vice-
presidència i Institut d’Estadística de Catalunya

Descripció: elaboració d’una enquesta representativa 
entre la població de Catalunya per conèixer la identifi-
cació lingüística i els usos del català i altres llengües en 
els diversos espais de relació personal.

Cost: alt

sis de la incidència, la supervivència i la prevalença del 
càncer a Catalunya.

Cost: alt

Estadística d’activitat assistencial per problemes de salut 
específics i vacunacions

Codi: 09 10 

Objectiu: salut i serveis sanitaris 

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut i 
Associació de Diabètics de Catalunya 

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre 
prevalença, incidència i activitats sanitàries per proble-
mes de salut específics, com ara malalties renals, diabe-
tis tipus I, drogodependències i trasplantaments que es 
fan a Catalunya. Així com l’estadística dels programes 
de vacunació.

Cost: baix 

Estadística de farmàcia 

Codi: 09 11 

Objectiu: salut i serveis sanitaris 

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut 

Descripció: obtenció de les estadístiques sobre els cen-
tres farmacèutics autoritzats a Catalunya (oficines de 
farmàcia, serveis de farmàcia hospitalària, farmacioles 
rurals i centres distribuïdors farmacèutics) a partir de 
l’explotació de les dades administratives disponibles.

Cost: molt baix

Estadística del control sanitari d’aigües 

Codi: 09 12 

Objectiu: salut i serveis sanitaris 

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut i 
ajuntaments de Catalunya

Descripció: coneixement de l’estat sanitari de l’aigua 
de subministrament públic i de les piscines de Catalu-
nya, fent un tractament estadístic dels resultats de les 
mostres d’aigua que recullen periòdicament els equips 
d’inspecció sanitària.

Cost: molt baix 

Estadística de protecció dels consumidors

Codi: 09 13

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Departament d’Econo-
mia i Finances

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre 
consultes, reclamacions i protecció del consumidor a 
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Sèries estadístiques educatives

Codi: 10 07

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament d’Educa-
ció

Descripció: sistematització i homogeneïtzació de les 
variables principals de l’estadística de l’educació in-
fantil i primària, l’estadística de l’educació secundària 
i l’estadística de l’educació especial, per conèixer-ne 
l’evolució.

Cost: baix

Indicadors estadístics de l’educació

Codi: 10 08

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament d’Educa-
ció

Descripció: obtenció d’un sistema d’indicadors que 
donin una visió de conjunt de la situació del sistema 
educatiu, a partir d’informació de caràcter administratiu 
i estadístic disponible.

Cost: baix

Estadística universitària i de recerca

Codi: 10 09

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament d’Innova-
ció, Universitats i Empresa i universitats

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques dels 
centres integrats i adscrits de les universitats catalanes 
a partir de la informació de caràcter administratiu sobre 
docència, recerca, costos, infraestructures i inserció la-
boral, subministrada per les universitats catalanes i els 
centres de recerca

Cost: baix

Estadística de consum cultural 

Codi: 10 10

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comu-
nicació i Departament d’Educació..

Descripció: coneixement de les pràctiques i els hàbits de 
consum culturals de la població de Catalunya, fent una 
enquesta a una mostra representativa de la població

Cost: moderat

Estadística de biblioteques

Codi: 10 11

Objectiu: educació, cultura i lleure

Estadística d’usos lingüístics en institucions i empre-
ses

Codi: 10 03

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de la Vice-
presidència i Institut d’Estadística de Catalunya

Descripció: coneixement dels criteris lingüístics i dels 
usos globals del català en els diversos àmbits institu-
cionals i empresarials, fent operacions específiques 
d’enquestes i aprofitant la informació estadística i ad-
ministrativa disponible.

Cost: alt

Sistema d’indicadors lingüístics

Codi: 10 04

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de la Vice-
presidència i Institut d’Estadística de Catalunya

Descripció: obtenció d’un sistema d’indicadors lingüís-
tics que permeti fer un seguiment del coneixement, l’ús i 
la implantació de la llengua catalana. En aquest marc es 
duran a terme les actuacions necessàries per a disposar 
també d’indicadors per àmbits territorials.

Cost: baix

Estadística de centres, alumnes i professors d’educació 
no universitària

Codi: 10 05

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament d’Educa-
ció

Descripció: creació i posterior explotació estadística 
d’un fitxer amb les dades dels centres docents que im-
parteixen ensenyaments no universitaris referides als 
mateixos centres, als alumnes i als professors, a partir 
de diversos arxius de gestió i de dades procedents d’una 
enquesta.

Cost: baix

Estadística del personal al servei de l’administració 
educativa

Codi: 10 06

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament d’Educa-
ció

Descripció: quantificació dels recursos humans de què 
disposa l’administració educativa a partir dels registres 
informàtics de personal.

Cost: baix
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fent una recopilació i un tractament estadístic de les 
dades disponibles.

Cost: molt baix

Estadística d’arts escèniques

Codi: 10 16

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les dades relatives a l’ac-
tivitat, el personal i el pressupost de les sales i compa-
nyies d’arts escèniques a Catalunya, fent una enquesta 
adreçada al sector teatral.

Cost: molt baix

Estadística de música

Codi: 10 17

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les dades relatives a l’ac-
tivitat, el personal i el pressupost del sector, fent una 
recopilació i un tractament estadístic de les dades dis-
ponibles.

Cost: molt baix

Estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic

Codi: 10 18

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les dades relatives a l’acti-
vitat, el personal i el pressupost del patrimoni immoble 
i moble de Catalunya, fent una recopilació i un tracta-
ment estadístic de les dades disponibles.

Cost: molt baix

Estadística d’arts visuals i plàstiques

Codi: 10 19

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les dades relatives a l’ac-
tivitat, el personal i el pressupost del sector, fent una 
enquesta adreçada al sector i recopilant i tractant esta-
dísticament les dades disponibles.

Cost: molt baix

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística i Departa-
ment de Cultura i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les característiques bàsiques 
de l’estructura, l’equipament, l’activitat i el personal de 
la xarxa de biblioteques de Catalunya, fent una operació 
de caràcter censal a les biblioteques de Catalunya

Cost: molt baix

Estadística d’arxius

Codi: 10 12

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les dades relatives a l’acti-
vitat, el personal i el pressupost dels arxius a Catalunya, 
fent una enquesta adreçada als arxius de Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística del llibre

Codi: 10 13

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les dades relatives a l’ac-
tivitat, el personal i el pressupost del sector del llibre, 
fent una recopilació i un tractament estadístic de les 
dades disponibles.

Cost: molt baix

Estadística de museus i col·leccions

Codi: 10 14

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les dades relatives a l’ac-
tivitat, el personal i el pressupost del sector, fent una 
recopilació i un tractament estadístic de les dades dis-
ponibles.

Cost: molt baix

Estadística de cinema

Codi: 10 15

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les dades relatives a l’activi-
tat, el personal i el pressupost del sector de la producció, 
la distribució i l’exhibició cinematogràfica a Catalunya, 
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Descripció: sistematització de les dades estadístiques 
bàsiques de l’esport a Catalunya, incloent-hi informa-
ció sobre entitats esportives, federacions, participació i 
altres dades d’interès.

Cost: molt baix

Estadística de la pràctica esportiva

Codi: 10 25

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de la Vice-
presidència i Institut d’Estadística de Catalunya

Descripció: elaboració d’una enquesta per mitjà de 
l’entrevista personal a una mostra representativa de la 
població de Catalunya, que permeti conèixer l’activitat 
física practicada, la periodicitat, la instal·lació utilitzada 
i altres dades d’interès.

Cost: baix

Estadística del joc

Codi: 10 26

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació

Descripció: obtenció de les dades bàsiques del joc a 
Catalunya, tant de volum d’activitat i dades d’origen 
administratius de tràmits de regulació i control del joc 
privat, com de les principals variables relatives a les 
loteries catalanes que gestiona l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes.

Cost: baix

Estadística del tercer sector cultural

Codi: 10 27

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement del nombre, activitat, personal 
i pressupost de les entitats del tercer sector cultural a 
Catalunya.

Cost: baix

Estadística sobre el finançament i la despesa de l’ense-
nyament privat

Codi: 10 28

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, Institut Nacional d’Estadística i Departa-
ment d’Educació

Estadística del sector de la comunicació

Codi: 10 20

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les dades més significatives 
del sector com ara activitat, personal i pressupost, fent 
una recopilació i tractament estadístic de dades estadís-
tiques i administratives disponibles.

Estadística de l’ensenyament i la formació en cultura

Codi: 10 21

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació i Departament d’Educació

Descripció: coneixement de les dades relatives a l’ac-
tivitat, el personal i el pressupost dels centres d’ense-
nyament i formació en cultura, fent una recopilació i un 
tractament estadístic de les dades disponibles.

Cost: molt baix

Sèries històriques de la cultura 

Codi: 10 22

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement de les fonts d’informació, les 
variables bàsiques i les dades culturals i de comunicació 
de Catalunya, fent-ne una recopilació sistemàtica.

Cost: molt baix

Estadística d’equipaments culturals i d’empreses cul-
turals

Codi: 10 23

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement del nombre i la localització 
dels equipaments culturals i les empreses culturals i de 
comunicació a Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística de l’esport

Codi: 10 24

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que hi intervenen: Departament de la Vi-
cepresidència
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Descripció: recopilar indicadors de què ja disposa el sis-
tema estadístic de Catalunya relacionats amb la partici-
pació ciutadana i el capital social, i planificar l’obtenció 
de noves variables complementàries

Cost: moderat

Índex de desenvolupament humà

Codi: 11 03

Objectiu: anàlisi social

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: coneixement del nivell de desenvolupament 
humà de Catalunya, per mitjà de l’aplicació de la me-
todologia dels diversos indicadors que elabora el Pro-
grama de les Nacions Unides per al desenvolupament 
(PNUD).

Cost: molt baix

Estadística de la joventut

Codi: 11 04

Objectiu: anàlisi social

Organismes que hi intervenen: Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, Institut d’Estadística de Catalunya, 
departaments de la Generalitat.

Descripció: obtenció d’informació regular per conèixer 
les diverses dimensions que afecten la vida de la joven-
tut catalana a través d’enquestes a mostres representa-
tives de la població jove, i estructuració d’un sistema 
d’informació basat en indicadors que permetin visibi-
litzar la situació social de la joventut.

Cost: baix

Estadística de les dones 

Codi: 11 05

Objectiu: anàlisi social

Organismes que hi intervenen: Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, Institut d’Estadística de Catalunya, 
departaments de la Generalitat.

Descripció: sistematització de la informació estadística 
de la situació social de les dones a Catalunya, ordenant 
els aspectes demogràfics, de salut, educació, formació, 
treball, ingressos, protecció social, ús del temps i altres 
indicadors socials d’interès que permetin la compara-
bilitat temporal i territorial amb els països de l’entorn 
de Catalunya.

Cost: baix

Sistema d’indicadors sobre discapacitat i ocupació

Codi: 11 06

Objectiu: anàlisi social

Descripció: operació d’enquesta en la qual es recullen 
les dades econòmiques dels centres educatius reglats de 
Catalunya. Es tracta d’una operació a nivell estatal que 
l’Idescat assumeix a Catalunya.

Cost: moderat

Estadística de sectors emergents en cultura

Codi: 10 29

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que intervenen: Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació 

Descripció: conèixer el nombre, activitat, personal, pres-
supost i estructura econòmica dels sectors emergents en 
cultura identificats segons criteris de la Unió Europea: 
artesania, fotografia, disseny, jocs, i altre software in-
formàtic, videojocs, arquitectura i publicitat.

Cost: baix

Estadística de la diversitat cultural

Codi: 10 30

Objectiu: educació, cultura i lleure

Organismes que intervenen: Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació

Descripció: conèixer la diversitat cultural a Catalunya 
sistematitzant la informació estadística i administrati-
va disponible d’acord amb els criteris establerts per la 
UNESCO.

Cost: molt baix

Objectiu 11. Anàlisi social

Indicadors socials

Codi: 11 01

Objectiu: anàlisi social

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: obtenció d’un sistema d’indicadors socials 
que permeti conèixer les característiques bàsiques de la 
situació social de Catalunya i seguir-ne l’evolució tem-
poral i la distribució territorial

Cost: molt baix

Indicadors de capital social i participació

Codi: 11 02

Objectiu: anàlisi social

Organismes que hi intervenen: Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació i Institut d’Esta-
dística de Catalunya
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Estadística de qualitat i gestió ambiental

Codi: 12 03

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge

Descripció: Quantificar les actuacions del departament 
de Medi Ambient i Habitatge en relació amb la qualitat 
i la gestió ambiental a partir del tractament estadístic de 
les dades administratives i estadístiques disponibles.

Cost: molt baix

Estadística de la qualitat ambiental de l’aire

Codi: 12 04

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge

Descripció: explotació de les dades estadístiques de la 
qualitat de l’aire a Catalunya, a partir dels registres de 
la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica (XVPCA) i dels controls dels nivells de 
contaminants a l’atmosfera sobre el territori.

Cost: baix

Indicadors de qualitat ambiental de les aigües litorals 
i de bany

Codi: 12 05

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge

Descripció: conèixer la qualitat de l’aigua litoral a Cata-
lunya i l’estat de les aigües de bany en la temporada d’es-
tiu, fent una explotació estadística de les dades submi-
nistrades per l’anàlisi de les mostres periòdiques d’aigua 
que han estat preses al llarg de l’any en aigües litorals i 
rius així com l’observació visual de les platges.

Cost: baix

Estadística d’activitats extractives

Codi: 12 06

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Tipus d’activitat estadística: consolidada

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge

Descripció: conèixer el nombre, la localització i la su-
perfície de les activitats extractives que hi ha a Cata-
lunya, segons els principals tipus de material, fent una 
explotació estadística de les dades disponibles al siste-
ma d’informació geogràfica del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge.

Cost: molt baix

Organismes que hi intervenen: Departament de Tre-
ball

Descripció: elaboració d’un sistema d’indicadors sobre 
la situació i l’evolució laboral de les persones amb dis-
capacitat que permetin disposar d’informació i facilitar 
el seguiment i l’avaluació de les actuacions departa-
mentals per a la inserció laboral de les persones amb 
discapacitat a Catalunya.

Cost: baix

Sistema d’indicadors sobre els usos del temps i la con-
ciliació de la vida personal i laboral

Codi: 11 07

Objectiu: anàlisi social

Organismes que hi intervenen: Departament de Tre-
ball

Descripció elaboració d’un sistema d’indicadors que 
aporti dades i coneixement sobre la realitat en el repar-
timent del temps de treball i la conciliació i que permeti 
una aplicació més efectiva de les polítiques d’igualtat 
en aquest àmbit.

Cost: baix

Objectiu 12. Medi ambient i sostenibilitat

Estadística de residus municipals i industrials

Codi: 12 01

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i ens locals 

Descripció: conèixer les dades anuals de generació i 
gestió de residus municipals i industrials a través dels 
generadors de residus (municipis i indústries) i/o de les 
plantes de tractament de residus (gestors de residus)

Cost: baix

Estadística del subministrament d’aigua i tractament 
d’aigües residuals urbanes

Codi: 12 02

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge

Descripció: conèixer el volum i l’ús, tant domèstic com 
industrial, de l’aigua subministrada, fent una explotació 
estadística d ela informació facilitada per les entitats 
subministradores d’aigua a Catalunya segons la seva 
facturació. Així com també, conèixer l’evolució de la 
capacitat de les plantes de tractament d’aigües residuals 
i dels paràmetres de tractament i producció de biosòlids, 
fent una explotació estadística de les dades administra-
tives disponibles.

Cost: molt baix
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Estadística hidrogràfica

Codi: 12 11

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge

Descripció: coneixement de la tipologia, els volums dis-
ponibles i l’evolució dels nivells dels embassaments; les 
dades dels nivells i els cabals dels rius; la descripció 
i l’evolució dels nivells dels aqüífers subterranis, i la 
localització dels punts de mesura, fent un tractament 
estadístic de les dades estadístiques i administratives 
disponibles.

Cost: baix

Estadística mediambiental en empreses i establiments

Codi: 12 12

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: conèixer les accions, despeses i consums 
associats als recursos i generació de residus a càrrec 
de les empreses o establiments de Catalunya, fent una 
explotació específica de les informacions estadístiques 
i administratives disponibles.

Cost: baix

Estadística de l’evolució del règim jurídic i les qualifi-
cacions urbanístiques del sòl

Codi: 12 13

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques

Descripció: recopilació i sistematització de dades admi-
nistratives disponibles per a la difusió de la superfície 
segons la classificació jurídica del sòl en els municipis 
de Catalunya. Així mateix, recopilació i sistematització 
de les dades tècniques dels expedients de planejament 
general dels municipis de Catalunya per al seguiment 
de les superfícies qualificades com a sistemes de comu-
nicacions, d’equipaments, d’espais lliures i d’habitatge 
dotacional públic, i també les diferents zones urbanes 
d’aprofitament privat i tipus de sòl no urbanitzable.

Cost: molt baix

Estadística del planejament general vigent

Codi: 12 14

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques

Estadística de gestió forestal

Codi: 12 07

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge 

Descripció: explotació de la informació continguda en 
les dades relatives a l’evolució de les superfícies de les 
masses forestals i del territori forestal ordenat de Ca-
talunya que gestiona el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge i la obtenció de les estadístiques bàsiques 
dels espais naturals protegits, així com el seu estat de 
desplegament, de nivell de protecció i de llocs d’interès 
comunitari, a partir de l’explotació de la informació de 
caràcter administratiu disponible de les administracions 
competents.

Cost: molt baix

Estadística d’incendis

Codi: 12 08

Objectiu medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge

Descripció: conèixer el nombre d’incendis, la localitza-
ció i la superfície de bosc arbrada i no arbrada afectada 
pels incendis majors de 10 hectàrees fent una explotació 
estadística de les dades administratives disponibles i 
del sistema d’informació geogràfica del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge.

Cost: molt baix

Estadística de les espècies amenaçades

Codi: 12 09

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge

Descripció: coneixement del nombre i l’evolució de 
les espècies protegides i en perill d’extinció, fent un 
tractament estadístic de les dades administratives dis-
ponibles.

Cost: baix

Estadística de climatologia

Codi: 12 10

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge

Descripció: disposar d’una informació integrada de les 
dades meteorològiques de Catalunya, fent la recollida i 
el tractament estadístic de la informació proporcionada 
per les estacions meteorològiques.

Cost: molt baix
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Organismes que hi intervenen: Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i Ministeri de Foment

Descripció: tractament estadístic de les dades adminis-
tratives disponibles provinents del transport aeri dels 
aeroports de Barcelona, Girona i Reus, per conèixer el 
volum i les dades bàsiques de trànsit de mercaderies i 
passatgers a Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística del trànsit marítim als ports

Codi: 12 19

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, Port de Barcelona i Port 
de Tarragona

Descripció: tractament estadístic de les dades adminis-
tratives provinents dels ports de la Generalitat, del Port 
de Barcelona i del Port de Tarragona, per conèixer el 
nombre de vaixells, mercaderies, pesca i altres caracte-
rístiques del trànsit marítim als ports de Catalunya.

Cost: molt baix

Indicadors del transport urbà

Codi: 12 20

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques

Descripció: tractament estadístic de la informació dis-
ponible en forma d’indicadors, per conèixer el nivell de 
servei, la qualitat, el preu i la productivitat del transport 
urbà de Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística del transport regular de viatgers per car-
retera

Codi: 12 21

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques

Descripció: tractament estadístic de la informació dis-
ponible proporcionada per les empreses concessionàri-
es, per conèixer les dades bàsiques del transport regular 
de viatgers per carretera.

Cost: molt baix

Estadística de la xarxa viària

Codi: 12 22

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques, Ministeri de Foment 
i diputacions

Descripció: tractament estadístic de les dades adminis-
tratives disponibles per conèixer l’estat del planejament 
general vigent als municipis de Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística de sectors de planejament

Codi: 12 15

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques

Descripció: recopilació i sistematització de les dades 
tècniques i administratives dels expedients de plane-
jament urbanístic dels municipis de Catalunya per al 
seguiment del desenvolupament dels sectors de planeja-
ment urbanístic i dels polígons d’actuació urbanística en 
tots els règims de sòl definits pel planejament vigent.

Cost: molt baix

Estadística d’infraestructures i equipaments munici-
pals

Codi: 12 16

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya, ens locals i Institut d’Estadística 
de Catalunya

Descripció: coneixement del nombre i les principals ca-
racterístiques de les infraestructures i els equipaments 
existents a Catalunya a partir de la informació estadísti-
ca i administrativa disponible, complementada, si escau, 
amb operacions de camp específiques.

Cost: alt

Estadística del transport ferroviari

Codi: 12 17

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques, Ministeri de Foment, 
Transports Metropolitans de Barcelona i Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya

Descripció: tractament estadístic de les dades adminis-
tratives disponibles provinents del transport ferroviari 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Renfe, 
metro, tramvies i cremallera, per conèixer el volum i 
les dades bàsiques de trànsit del transport ferroviari a 
Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística del transport aeri

Codi: 12 18

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat
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Organismes que hi intervenen: Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i Autoritat del Transport 
Metropolità

Descripció: elaboració d’una enquesta per conèixer 
els principals paràmetres de la mobilitat quotidiana de 
Catalunya, com ara el nombre i el motiu dels desplaça-
ments, l’origen i la destinació i el repartiment modal.

Cost: extraordinari

Estadística de la mobilitat obligada 

Codi 12 27

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques 

Descripció: obtenció a partir de les dades del cens de 
població dels fluxos de desplaçament derivats de la mo-
bilitat obligada per raons de treball o estudi. Aquesta 
informació permet caracteritzar la mobilitat obligada 
a Catalunya i conèixer el nombre de desplaçaments, el 
motiu, la destinació territorial, el repartiment modal o 
la localització de l’ocupació.

Cost: baix

Indicadors de mobilitat

Codi: 12 28

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques

Descripció: indicadors elaborats a partir d’un recull 
d’informació estadística en matèria de mobilitat i el seu 
grau de sostenibilitat i que serveixen com a instrument 
de planificació i anàlisi de la mobilitat de les persones 
i del transport de mercaderies.

Cost: molt baix

Estadística del parc de vehicles del municipi de Bar-
celona

Codi: 12 29

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barce-
lona

Descripció: elaboració de les estadístiques bàsiques del 
parc de vehicles de la ciutat de Barcelona a partir de la 
informació disponible d’origen administratiu, un cop 
hagi estat depurada i tractada estadísticament.

Cost: molt baix

Objectiu 13. Macromagnituds econòmiques

Taules input-output de l’economia catalana

Codi: 13 01

Descripció: explotació de les dades disponibles de ca-
ràcter administratiu, per conèixer la longitud, el tipus 
de via, el paviment i altres característiques de la xarxa 
viària de la Generalitat, de l’Estat i de les diputacions 
a Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística de trànsit de la xarxa de carreteres

Codi: 12 23

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i companyies concessio-
nàries d’autopistes

Descripció: tractament estadístic de la informació ob-
tinguda a partir dels aforaments de trànsit de la xarxa 
de carreteres de la Generalitat i de la informació pro-
porcionada per les diverses companyies concessionàri-
es d’autopistes, per conèixer el volum de trànsit de les 
carreteres de la xarxa de Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística de les autoritzacions del transport

Codi: 12 24

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i Ministeri de Foment

Descripció: explotació d’una part de la informació del 
directori de les empreses de transport, corresponent a 
les autoritzacions del transport per carretera. Les auto-
ritzacions són els permisos administratius per a l’exer-
cici de l’activitat del transport i es materialitzen en la 
targeta de transport. En el cas del transport de mercade-
ries, les autoritzacions s’atorguen a cada vehicle, mentre 
que en el cas del transport de passatgers s’atorguen a 
l’empresa que exerceix l’activitat.

Cost: molt baix

Estadística dels costos del transport

Codi: 12 25

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques

Descripció: informació estadística sobre els costos de 
les operacions del transport de mercaderies per carre-
tera i del transport discrecional de viatgers.

Cost: molt baix

Enquesta de la mobilitat 

Codi: 12 26

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat
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Comptabilitat trimestral

Codi: 13 05

Objectiu: macromagnituds econòmiques

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: estimacions de síntesi en el marc del Siste-
ma Europeu de Comptes a partir de les fonts estadísti-
ques conjunturals disponibles, per a conèixer l’evolució 
del producte interior brut (PIB) des de l’òptica de l’ofer-
ta i la demanda.

Cost: molt baix

Comptes satèl·lits

Codi: 13 06

Objectiu: macromagnituds econòmiques

Organismes que hi intervenen: departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya, Institut d’Estadística de Catalu-
nya i universitats

Descripció: representació sistemàtica, comparable i 
completa de diversos aspectes rellevants de l’economia 
i la societat catalana com ara la cultura, l’habitatge, 
la producció domèstica, el medi ambient i les que es 
puguin portar a terme en el marc dels manuals i els 
precedents sobre comptabilitats satèl·lits reconeguts 
internacionalment, fent una síntesi de les fonts d’infor-
mació disponibles.

Cost: moderat

Sèries històriques de l’economia catalana

Codi: 13 07

Objectiu: macromagnituds econòmiques

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i universitats catalanes

Descripció: obtenció de sèries històriques enllaçades de 
les macromagnituds i altres variables de l’economia ca-
talana, recopilant, enllaçant i fent estimacions específi-
ques a partir de la informació retrospectiva disponible.

Cost: molt baix

Previsions macroeconòmiques per a Catalunya

Codi: 13 08

Objectiu: macromagnituds econòmiques

Organismes que hi intervenen: Departament d’Econo-
mia i Finances

Descripció: elaboració de les previsions de les ma-
cromagnituds principals de l’economia catalana amb 
l’objectiu de tenir una primera valoració del creixement 
econòmic previst i dels factors fonamentals que l’ex-
pliquen.

Cost: molt baix

Objectiu: macromagnituds econòmiques

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: elaboració de les taules input-output 2010 
de l’economia catalana en el marc del Sistema Europeu 
de Comptes a partir de diverses fonts primàries dispo-
nibles i enquestes específiques. Potenciació de l’aplica-
bilitat de les taules input-output de Catalunya 2005 a 
partir de l’estudi d’impactes sobre la producció, valor 
afegit brut i ocupació.

Cost: moderat

Comptes econòmics anuals

Codi: 13 02

Objectiu: macromagnituds econòmiques

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: elaboració dels comptes econòmics anuals 
en el marc del Sistema Europeu de Comptes amb detall 
sectorial i amb desagregació de la demanda agregada, 
sobre la base de l’actualització de les taules input-output 
de Catalunya i de les enquestes estructurals de diferents 
branques d’activitat.

Cost: baix

Avanç de comptes anuals

Codi: 13 03

Objectiu: macromagnituds econòmiques

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: síntesi de diverses fonts estadístiques i 
operacions complementàries per a conèixer l’estructu-
ra i l’evolució de l’economia catalana (producte interior 
brut; oferta i demanda) en el marc del Sistema Europeu 
de Comptes.

Cost: molt baix

Macromagnituds econòmiques territorials

Codi: 13 04

Objectiu: macromagnituds econòmiques

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: estimació de síntesi a partir de les princi-
pals fonts de l’estadística territorial per a obtenir la ren-
da familiar disponible i el producte interior brut (PIB) 
en el marc del Sistema Europeu de Comptes per a les 
comarques de Catalunya i municipis de més de 5.000 
habitants i resta de capitals comarcals

Cost: molt baix
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Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: coneixement de les magnituds més relle-
vants de les empreses del transport a partir d’una ex-
plotació específica per a Catalunya de l’enquesta anual 
de serveis.

Cost: molt baix

Estadística i comptes dels serveis a les empreses

Codi: 14 06

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: coneixement de les magnituds més relle-
vants del sector del servei a les empreses a partir d’una 
explotació específica per a Catalunya de l’enquesta anu-
al de serveis.

Cost: molt baix

Comptes econòmics del sector agrari

Codi: 14 07

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d’Agricul-
tura, Alimentació i Acció Rural i Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí

Descripció: elaboració anual de les diferents magnituds 
econòmiques del sector agrari català: producció vegetal 
i animal (a preus bàsics), serveis de l’agricultura i acti-
vitats secundàries no agràries, consums intermedis, va-
lor afegit brut, amortitzacions, altres subvencions, altres 
impostos i renda agrària, a partir de les fonts estadís-
tiques disponibles, d’acord amb el sistema de comptes 
econòmics de l’agricultura adaptades a la metodologia 
del Sistema Europeu de Comptes.

Cost: baix

Estadística de l’audiovisual

Codi: 14 08

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació, Institut d’Estadística de Ca-
talunya, Consell de l’Audiovisual de Catalunya i Institut 
Nacional d’Estadística

Descripció: coneixement de les característiques princi-
pals de l’economia del sector de l’audiovisual, el seu fi-
nançament, la seva oferta i l’ocupació generada, i també 
de la demanda de béns i serveis audiovisuals, per mitjà de  
l’estandardització i recopilació regular i progressiva de 
fonts estadístiques i informacions d’origen administratiu 
disponibles o d’eventuals noves operacions d’enquesta 
als agents del sector i la població.

Cost: baix

Objectiu 14. Sectors productius

Estadística i comptes de la indústria

Codi: 14 01

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: elaboració d’una explotació específica per 
a Catalunya de l’enquesta industrial d’empreses amb 
l’objectiu de conèixer les magnituds més rellevants dels 
diferents sectors industrials.

Cost: molt baix

Estadística i comptes del comerç

Codi: 14 02

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: coneixement de les magnituds més relle-
vants del sector comercial a partir d’una explotació 
específica per a Catalunya de l’enquesta anual de ser-
veis.

Cost: molt baix

Estadística i comptes de les empreses turístiques

Codi: 14 03

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: coneixement de les magnituds més relle-
vants de les empreses turístiques (hoteleria i agències 
de viatges) a partir d’una explotació específica per a 
Catalunya de l’enquesta anual de serveis.

Cost: molt baix

Estadística i comptes de la construcció

Codi: 14 04

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques i Ministeri de Foment

Descripció: coneixement de les magnituds més relle-
vants del sector de la construcció a partir d’una explota-
ció específica per a Catalunya de l’enquesta estructural 
de la construcció feta pel Ministeri de Foment.

Cost: baix

Estadística i comptes de les empreses del transport

Codi: 14 05

Objectiu: sectors productius
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Estadística de la ramaderia

Codi: 14 13

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d’Agricul-
tura, Alimentació i Acció Rural i Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí Descripció: estimació dels 
censos ramaders –desagregats segons la normativa de la 
Unió Europea–, el sacrifici de bestiar i les produccions 
ramaderes a partir d’una enquesta feta a una mostra 
d’explotacions ramaderes i d’una enquesta feta a escor-
xadors i sales d’incubació.

Cost: baix

Estadística de preus de la terra

Codi: 14 14

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d’Agricul-
tura, Alimentació i Acció Rural i Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí Descripció: estimació 
anual a partir de l’observació directa de l’evolució dels 
preus de la terra dels conreus de secà i de regadiu i 
aprofitaments més representatius, ponderats d’acord 
amb la superfície ocupada, a fi d’obtenir-ne un índex 
per a Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística de preus agraris

Codi: 14 15

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d’Agricul-
tura, Alimentació i Acció Rural i Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques dels 
preus agraris, tant pel que fa als preus agraris cotitzats 
en llotges i mercats com als preus rebuts i pagats als 
pagesos, fent una operació de recollida d’informació 
en què es constatin els preus dels productes agraris i 
dels mitjans de producció de les àrees de producció i 
comercialització més significatives.

Cost: baix

Xarxa comptable agrària

Codi: 14 16

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d’Agricul-
tura, Alimentació i Acció Rural i Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí

Descripció: recollida anual de les dades comptables del 
conjunt d’anotacions al llarg de l’any, en una mostra 
d’explotacions representatives de les orientacions tec-
nicoeconòmiques (OTE) i de les unitats de dimensió 
econòmica (UDE), que permeti el seguiment microe-

Cens agrari

Codi: 14 09

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: coneixement de les característiques es-
tructurals de les explotacions agràries del territori de 
Catalunya, pel que fa a la titularitat, règim de tinença, 
dimensió, tipologia de conreu, equipaments, mà d’obra 
ocupada, canals de comercialització etc. a partir d’ex-
plotacions específiques del cens agrari.

Cost: moderat

Estadística d’estructura de les explotacions agràries

Codi: 14 10

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: elaboració d’una estadística que actualitzi 
triennalment les dades de les explotacions agràries de 
Catalunya, la qual permeti conèixer les característiques 
estructurals bàsiques d’aquestes explotacions en el marc 
de l’enquesta corresponent de la Unió Europea.

Cost: moderat

Estadística de les superfícies i produccions agrícoles

Codi: 14 11

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d’Agricul-
tura, Alimentació i Acció Rural i Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí

Descripció: coneixement de l’evolució de les superfí-
cies, els rendiments i les produccions agrícoles a Ca-
talunya, fent una operació de recollida d’informació i 
enquesta.

Cost: baix

Estadística de maquinària agrícola

Codi: 14 12

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d’Agricul-
tura, Alimentació i Acció Rural

Descripció: explotació estadística de les dades relatives 
al parc de maquinària agrícola, contingudes en els fulls 
d’inscripció del Registre Oficial de Maquinària Agrí-
cola (ROMA).

Cost: molt baix
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bles), per mitjà de tractaments estadístics dels balanços 
específics de les diverses empreses del sector energètic, 
tractaments de dades individualitzades dels principals 
consumidors i operacions específiques d’enquesta di-
recta a consumidors. També es construirà el balanç 
energètic de Catalunya.

Cost: baix

Estadística del consum energètic sectorial

Codi: 14 21

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d’Econo-
mia i Finances

Descripció: coneixement del consum, l’equipament 
energètic i la utilització de l’energia per diferents sectors 
d’activitat econòmica, per formes d’energia i, si escau, 
per territoris, i també dels preus finals de l’energia, fent 
operacions d’enquesta a consumidors energètics.

Cost: moderat

Estadística de qualitat del servei elèctric

Codi: 14 22

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d’Econo-
mia i Finances

Descripció: obtenció d’indicadors de qualitat de sub-
ministrament de l’energia elèctrica a partir de les dades 
anuals de qualitat del servei elèctric facilitades per les 
empreses distribuïdores de Catalunya.

Cost: molt baix

Estadística del sector financer i d’assegurances

Codi: 14 23

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d’Econo-
mia i Finances

Descripció: coneixement de les característiques bàsi-
ques de l’activitat del sector financer i del sector de les 
assegurances a Catalunya, incloent-hi informació sobre 
els préstecs concedits per l’Institut Català del Crèdit 
Agrari i els crèdits concedits per l’Institut Català de 
Finances, i també informació de les companyies d’as-
segurances i de les mutualitats de previsió social.

Cost: baix

Resultats economicofinancers de les empreses

Codi: 14 24

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d’Econo-
mia i Finances i Banc d’Espanya

conòmic de la producció, les despeses, el valor afegit, 
la renda i les ràtios econòmiques i financeres de les 
explotacions agràries de Catalunya.

Cost: moderat

Estadística de les captures pesqueres

Codi: 14 17

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d’Agricul-
tura, Alimentació i Acció Rural

Descripció: obtenció de les dades de les captures, per 
espècies i ports, a partir de la informació sobre pesca 
desembarcada facilitada per les confraries de pesca-
dors.

Cost: molt baix

Estadística física de la producció industrial

Codi: 14 18

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: explotació de l’enquesta industrial de pro-
ductes per conèixer la producció industrial de Catalunya 
en unitats físiques i monetàries amb un elevat grau de 
desagregació per productes (PRODCOM).

Cost: molt baix

Estadística de la inversió industrial

Codi: 14 19

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d’Innova-
ció, Universitats i Empresa, Ministeri d’Indústria, Turis-
me i Comerç i Institut d’Estadística de Catalunya

Descripció: obtenció d’una estimació quantitativa de 
la variació de la inversió industrial fent una operació 
d’enquesta.

Cost: molt baix

Estadística d’energia

Codi: 14 20

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Departament d’Econo-
mia i Finances

Descripció: coneixement anual de la producció, la trans-
formació, el transport, la distribució, la comercialització 
i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica 
o per canals de distribució o comercialització) de ca-
dascuna de les fonts d’energia (carbó i coc de petroli, 
petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renova-
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Descripció: informació estadística referida als pressu-
postos de la Generalitat i a llur execució, amb els resul-
tats desglossats per conceptes i funcions.

Cost: baix

Estadística de pressupostos i liquidacions dels ens lo-
cals

Codi: 15 03

Objectiu: administracions públiques

Organismes que hi intervenen: Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques

Descripció: recopilació de les dades econòmiques i 
financeres dels pressupostos i liquidacions de les ad-
ministracions locals catalanes per mitjà d’una operació 
d’enquesta completada amb dades d’origen administra-
tiu.

Cost: moderat

Estadística de la despesa pública en educació

Codi: 15 04

Objectiu: administracions públiques

Organismes que hi intervenen: Departament d’Educa-
ció

Descripció: quantificació econòmica dels recursos que 
s’assignen a les diferents activitats educatives a partir 
de l’anàlisi dels pressupostos dels departaments de la 
Generalitat i de les universitats públiques.

Cost: baix

Estadística de la despesa pública en cultura

Codi: 15 05

Objectiu: administracions públiques

Organismes que hi intervenen: Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació

Descripció: coneixement del personal i de la despesa en 
matèria de cultura de l’Administració pública catalana, 
així com també dissenyar i implementar un sistema 
d’indicadors culturals que permeti la comparació amb 
les dades europees, fent una enquesta adreçada a les 
diverses administracions públiques i del seguiment dels 
pressupostos aprovats i liquidats.

Cost: molt baix

Estadística de la despesa pública en sanitat 

Codi: 15 06 

Objectiu: administracions públiques 

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut 

Descripció: explotació estadística de l’estat d’execució 
del pressupost consolidat del Servei Català de la Salut 

Descripció: anàlisi dels estats economicofinancers de 
les empreses amb seu social a Catalunya. S’hi inclou 
la informació desagregada per sectors d’activitat i per 
dimensió de l’empresa.

Cost: molt baix

Estadística de les Activitats Econòmiques a Barcelona

Codi: 14 25

Objectiu: sectors productius

Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barce-
lona

Descripció: obtenció d’estadístiques sobre l’activitat 
econòmica de la ciutat de Barcelona, fent una explotació 
d’informació estadística i administrativa disponible.

Cost: baix

Estadística i comptes de les empreses culturals

Codi 14 26

Objectiu: sectors productius

Organismes que intervenen: Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació i Institut d’Estadística de 
Catalunya 

Descripció: conèixer les macromagnituds més relle-
vants de les empreses culturals a partir d’explotacions 
específiques per a Catalunya d’informació estadística 
i administrativa disponible. L’activitat inclou també la 
possibilitat de generar informació sobre el comerç amb 
l’estranger, indicadors de conjuntura i resultats econò-
mics i financers en aquest àmbit.

Cost Baix

Objectiu 15. Administracions públiques

Estadística de la recaptació de tributs

Codi: 15 01

Objectiu: administracions públiques

Organismes que hi intervenen: Departament d’Econo-
mia i Finances

Descripció: estadística dels tributs gestionats per la Ge-
neralitat a partir dels arxius administratius.

Cost: molt baix

Estadística de pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya

Codi: 15 02

Objectiu: administracions públiques

Organismes que hi intervenen: Departament d’Econo-
mia i Finances
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terme per la Generalitat en matèria de recerca, desen-
volupament i innovació (R+D+I)

Cost: molt baix

Objectiu 16. Turisme

Estadística d’ocupació turística: hotels, acampaments 
i turisme rural

Codi: 16 01

Objectiu: turisme

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: explotació específica, per marques turísti-
ques, de les enquestes d’ocupació en hotels, càmpings 
i turisme rural, d’àmbit estatal, per conèixer el nombre 
de viatges i les pernoctacions per als viatges amb allot-
jament hoteler, en acampaments i turisme rural

Cost: molt baix

Estadístiques de la demanda turística

Codi 16 02

Objectiu: turisme

Organismes que hi intervenen: Departament d’Inno-
vació, Universitats i Empresa, Institut d’Estadística de 
Catalunya, Institut d’Estudis Turístics i Institut Nacional 
d’Estadística

Descripció; elaboració de diferents indicadors i enques-
tes relatives als viatges dels catalans i els visitants es-
trangers i espanyols de la resta de l’Estat a Catalunya 

Cost: moderat

Objectiu 17. Sector exterior

Comerç amb l’estranger: avanç i resultats estructurals

Codi: 17 01

Objectiu: sector exterior

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Ministeri d’Economia i Hisenda.

Descripció: explotació estadística de les dades adminis-
tratives provisionals i definitives referents a les dades 
del comerç de Catalunya amb la resta del món. Els re-
sultats es presenten segons diferents classificacions de 
productes i activitats i segons el contingut tecnològic 
de les mercaderies.

Cost: molt baix

Estadístiques d’expectatives del sector exterior

Codi: 17 02

Objectiu: sector exterior

i de l’Institut Català de la Salut a partir de les dades 
comptables de despesa sanitària pública.

Cost: molt baix 

Estadística de les inversions en infraestructures de la 
Generalitat

Codi: 15 07

Objectiu: administracions públiques

Organismes que hi intervenen: Departament d’Econo-
mia i Finances i Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques

Descripció: tractament estadístic de la informació pres-
supostària disponible, per difondre la inversió duta a 
terme per la Generalitat en matèria d’infraestructures.

Cost: molt baix

Estadística de les actuacions locals subvencionades per 
altres administracions

Codi: 15 08

Objectiu: administracions públiques

Organismes que hi intervenen: Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques

Descripció: operació d’explotació estadística de les da-
des administratives disponibles sobre el nombre i les 
característiques de les actuacions locals finançades o 
subvencionades per altres administracions.

Cost: molt baix

Estadística de personal de l’Administració

Codi: 15 09

Objectiu: administracions públiques

Organismes que hi intervenen: Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques

Descripció: obtenció de les estadístiques bàsiques del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
a partir de l’explotació anual de la informació de ca-
ràcter administratiu disponible en el Registre General 
de Personal.

Cost: molt baix

Estadística de la despesa pública en recerca, desenvo-
lupament i innovació (R+D+I)

Codi: 15 10

Objectiu: administracions públiques

Organismes que hi intervenen: Departament d’Inno-
vació, Universitats i Empresa i organismes especialit-
zats.

Descripció: tractament estadístic de la informació pres-
supostària disponible, per difondre la inversió duta a 
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Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: càlcul d’un índex de preus industrials de 
Catalunya a partir de les dades disponibles mensual-
ment.

Cost: molt baix

Indicadors conjunturals del sector de serveis

Codi: 18 03

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors produc-
tius

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: elaboració d’uns indicadors que mesuren 
l’evolució a curt termini de l’activitat de les empreses 
que operen en els diferents sectors dels serveis a partir 
de les dades disponibles.

Cost: baix

Estadística conjuntural de la construcció

Codi: 18 04

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors produc-
tius

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques i Ministeri de Foment

Descripció: mesurament de l’evolució del sector de la 
construcció a Catalunya en relació a l’edificació i l’obra 
civil., a partir de l’elaboració d’uns indicadors d’acti-
vitat.

Cost: molt baix

Indicadors de conjuntura del comerç urbà

Codi: 18 05

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors produc-
tius

Organismes que hi intervenen: Departament d’Innova-
ció, Universitats i Empresa 

Descripció: elaboració d’uns indicadors que reflectei-
xin l’evolució del sector de la distribució comercial als 
centres comercials a cel obert així com obtenir estadís-
tiques bàsiques de les fires de Catalunya

Cost: baix

Clima empresarial de les cambres de comerç

Codi: 18 06

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors produc-
tius

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística 
de Catalunya i Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa 

Descripció: anàlisi estadística i econòmica d’una en-
questa a empresaris per conèixer l’evolució conjuntural 
de l’exportació de Catalunya i les seves expectatives.

Cost: baix

Indicadors de posició competitiva del sector industrial

Codi: 17 03

Objectiu: sector exterior

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, Institut Nacional d’Estadística i Ministeri 
d’Economia i Hisenda

Descripció: obtenció d’un conjunt d’indicadors de preus 
i quotes de la competitivitat del sector industrial català a 
partir d’una operació de síntesi de les fonts rellevants.

Cost: molt baix

Indicadors de posició competitiva del sector turístic

Codi: 17 04

Objectiu: sector exterior.

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya 

Descripció: elaboració d’uns índexs de posició compe-
titiva de preus i quotes que tinguin en compte l’evolució 
del valor de l’oferta turística de Catalunya com a des-
tinació en relació amb els principals competidors de la 
resta de l’Estat i de l’estranger 

Cost: molt baix

Objectiu 18. Indicadors conjunturals dels sec-
tors productius

Índex de producció industrial

Codi: 18 01

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors produc-
tius

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: càlcul d’un índex de la producció industrial 
catalana a partir de les dades disponibles mensualment.

Cost: molt baix

Índex de preus industrials

Codi: 18 02

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors produc-
tius
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Estadística dels costos de construir

Codi: 18 10

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors produc-
tius

Organismes que hi intervenen: Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques

Descripció: índex elaborat a partir d’una enquesta a les 
empreses associades a la Cambra Oficial de Contrac-
tistes d’Obres per a conèixer l’evolució dels costos de 
construir a Catalunya per tipologies d’obra.

Cost: molt baix

Estadístiques estructurals del comerç 

Codi: 18 11

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors produc-
tius

Organismes que hi intervenen: Departament d’Innova-
ció, Universitats i Empresa 

Descripció: elaboració d’uns indicadors que reflectei-
xin l’evolució del sector de la distribució comercial a 
Catalunya

Cost: baix

Indicadors de demografia empresarial a Catalunya

Codi: 18 12

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors produc-
tius

Organismes que hi intervenen: Departament de Tre-
ball

Descripció: elaboració d’indicadors de demografia em-
presarial que permetin disposar d’avançaments sobre 
l’evolució de l’activitat empresarial catalana.

Cost: molt baix

Objectiu 19. Serveis de provisió mixta i protecció 
social

Comptes integrats de la despesa en protecció social

Codi: 19 01

Objectiu: serveis de provisió mixta i protecció social

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: avaluació dels recursos econòmics destinats 
a la protecció social a Catalunya, aplicant la metodolo-
gia del Sistema Europeu d’Estadístiques de Protecció 
Social (SEEPROS) de la Unió Europea.

Cost: baix

Prestacions de sosteniment de la renda

Codi: 19 02

Objectiu: serveis de provisió mixta i protecció social

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i cambres de comerç catalanes 

Descripció: elaboració d’una enquesta d’expectatives 
empresarials per fer un seguiment de la conjuntura de la 
indústria, la construcció, l’hoteleria, el comerç i la resta 
de serveis pel conjunt de Catalunya i en les demarcaci-
ons camerals que corresponguin.

Cost: moderat

Indicadors de conjuntura econòmica

Codi: 18 07

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors produc-
tius

Organismes que hi intervenen: Departament d’Econo-
mia i Finances

Descripció: recopilació i elaboració d’indicadors de 
conjuntura econòmica que aportin informació sobre la 
situació i evolució a curt termini de l’economia cata-
lana.

Cost: molt baix

Estadística de conjuntura energètica

Codi: 18 08

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors produc-
tius

Organismes que hi intervenen: Departament d’Econo-
mia i Finances

Descripció: obtenció d’informació a nivell conjuntural 
mensual sobre la producció, la transformació, la dis-
tribució, les vendes i les facturacions (per tarifes, per 
activitat econòmica o per canals de distribució o co-
mercialització) de les principals fonts d’energia (carbó 
i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica 
i, parcialment, les energies renovables), per mitjà de 
tractaments estadístics de les dades subministrades per 
les principals empreses del sector energètic i alguns dels 
grans consumidors.

Cost: molt baix

Estadística d’expectatives industrials

Codi: 18 09

Objectiu: indicadors conjunturals dels sectors produc-
tius

Organismes que hi intervenen: Departament d’Inno-
vació, Universitats i Empresa i Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç

Descripció: obtenció d’un indicador qualitatiu de les 
expectatives empresarials en el sector de la indústria a 
Catalunya, per mitjà de l’anàlisi estadística i econòmica 
de l’enquesta de conjuntura industrial que elabora el 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Cost: molt baix
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Objectiu 20. Societat de la informació

Estadística d’equipaments i usos de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) en la població

Codi: 20 01

Objectiu: societat de la informació

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, Departament de Governació i Administra-
cions Públiques i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: explotació específica per a Catalunya de les 
enquestes d’equipaments i usos de les TIC a les llars ca-
talanes i realització d’una enquesta complementària per 
a obtenir una desagregació territorial dels resultats.

Cost: moderat

Estadística d’equipaments i usos de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) en les empreses

Codi: 20 02

Objectiu: societat de la informació

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, Departament de Governació i Administra-
cions Públiques i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: explotació específica per a Catalunya de les 
enquestes sobre equipaments i usos de les TIC.

Cost: molt baix

Estadística de la societat de la informació en els centres 
docents

Codi: 20 03

Objectiu: societat de la informació

Organismes que hi intervenen: Departament d’Educa-
ció

Descripció: obtenció d’informació sobre l’equipament 
en noves tecnologies i els usos que se’n fa als centres do-
cents que imparteixen educació primària i secundària.

Cost: baix

Estadística d’equipaments i usos de les tecnologies de 
la informació i la comunicació (TIC) en l’administració 
local

Codi: 20 04

Objectiu: societat de la informació

Organismes que hi intervenen: Departament de Go-
vernació i Administracions Públiques, ens locals i 
Localret.

Descripció: elaboració d’una enquesta anual directa 
efectuada en línia a les administracions locals catalanes 
que permeti conèixer la implantació i l’ús de les TIC en 
el món local de Catalunya, en el marc de l’acord entre 
la Generalitat i Localret.

Cost: baix

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: recopilació i homogeneïtzació d’informació 
relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la 
renda existents a Catalunya, oferint informació històrica 
sobre el nombre i els volums econòmics de les prestaci-
ons, i també altres informacions complementàries que 
permetin un coneixement més complet d’aquest grup de 
prestacions, dins el qual destaquen les pensions de la 
Seguretat Social, però que també comprèn les pensions 
dels règims especials de funcionaris, les prestacions per 
atur i altres.

Cost: molt baix

Estadística i comptes sector no lucratiu

Codi: 19 03

Objectiu: serveis de provisió mixta i protecció social

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Departament d’Economia i Finances

Descripció: quantificació de l’impacte econòmic dels 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya en el sector 
no lucratiu. Aquesta operació es planteja, també, avan-
çar en l’obtenció d’un directori actualitzat d’entitats no 
lucratives actives a Catalunya. Addicionalment, l’opera-
ció amplia el seu abast a les entitats cooperatives.

Cost: baix

Estadística i comptes de la sanitat 

Codi: 19 04

Objectiu: serveis de provisió mixta i protecció social 

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Departament de Salut 

Descripció: elaboració d’una síntesi de fonts disponibles 
i, eventualment, de les operacions de camp necessàries, 
per tenir una aproximació integrada al sector de refe-
rència des d’una perspectiva econòmica.

Cost: baix

Estadística i comptes dels serveis socials

Codi: 19 05

Objectiu: serveis de provisió mixta i protecció social

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Departament d’Acció Social i Ciutadania 

Descripció: elaboració d’una síntesi de fonts disponibles 
i, de les operacions de camp necessàries, per tenir una 
aproximació integrada al sector de referència des d’una 
perspectiva econòmica.

Cost: baix
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nous o millorats, fent una explotació dels arxius de les 
enquestes d’àmbit estatal sobre innovació tecnològica 
en les empreses.

Cost: molt baix

Objectiu 22. Metodologia i normalització esta-
dística

Directrius de coordinació i homologació tècnica

Codi: 22 01

Objectiu: metodologia i normalització estadística

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: garantir la correcció tècnica de l’estadísti-
ca oficial catalana d’acord amb la legislació estadística 
vigent i el Codi de bones pràctiques de les estadístiques 
europees, per mitjà del desplegament de directrius ba-
sades en els preceptes de l’estandardització i la compa-
rabilitat, la coordinació de la programació d’activitats 
estadístiques i l’assistència tècnica als organismes que 
participin en el Pla estadístic de Catalunya.

Cost: baix

Nomenclatures i classificacions estadístiques oficials

Codi: 22 02

Objectiu: metodologia i normalització estadística

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, Departament de Governació

i Administracions Públiques i Termcat

Descripció: perfeccionament dels criteris d’homogene-
ïtat tècnica de l’estadística oficial catalana a partir de 
l’actualització i el desenvolupament del sistema norma-
litzat de nomenclatures i classificacions estadístiques 
oficials, la codificació d’entitats territorials i adminis-
tratives amb finalitats estadístiques i la formulació de 
definicions i variables harmonitzades amb l’estadística 
estatal i internacional.

Cost: baix

Control de la revelació estadística

Codi: 22 03

Objectiu: metodologia i normalització estadística

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, universitats i centres de recerca i organismes 
especialitzats

Descripció: perfeccionament de mètodes i productes 
sobre noves modalitats de control de la revelació esta-
dística per tal de garantir l’accés segur a dades confi-
dencials. L’activitat també inclou el control permanent 
dels fitxers estadístics que gestionen les institucions i 
òrgans del sistema estadístic de Catalunya.

Cost: baix

Estadística de les tecnologies de la informació i la co-
municació (TIC) en la Generalitat de Catalunya

Codi: 20 05

Objectiu: societat de la informació

Organismes que hi intervenen: Departament de Go-
vernació i Administracions Públiques i Centre de Te-
lecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya

Descripció: elaboració d’una enquesta que permeti ob-
tenir informació de l’equipament en noves tecnologies 
disponibles en l’Administració pública de la Generalitat 
i de l’ús que se’n fa.

Cost: baix

Objectiu 21. Recerca, desenvolupament i innova-
ció

Estadística de personal de recerca i desenvolupament 
(R+D)

Codi: 21 01

Objectiu: recerca, desenvolupament i innovació

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística 
de Catalunya, Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: coneixement de les característiques de 
l’ocupació en activitats de recerca i desenvolupament 
(R+D) a Catalunya, fent una explotació dels arxius de 
les enquestes d’R+D d’àmbit estatal.

Cost: molt baix

Estadística de finançament i despesa en recerca i desen-
volupament (R+D)

Codi: 21 02

Objectiu: recerca, desenvolupament i innovació

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística 
de Catalunya, Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: coneixement de les característiques de la 
despesa interior en recerca i desenvolupament (R+D) de 
Catalunya per sectors d’execució i origen dels fons, així 
com el seu finançament fent una explotació dels arxius 
de les enquestes d’R+D d’àmbit estatal.

Cost: molt baix

Estadística d’innovació

Codi: 21 03

Objectiu: recerca, desenvolupament i innovació

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística 
de Catalunya, Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: coneixement del nombre d’empreses inno-
vadores, la intensitat d’innovació, la despesa en inno-
vació, el percentatge de la xifra de negoci en productes 
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Descripció: manteniment, explotació i custòdia d’un 
registre administratiu on hi ha les dades actualitzades 
de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons 
municipals d’habitants de tots els ajuntaments de Cata-
lunya. Aquesta informació també s’utilitza per a l’ela-
boració i l’extracció de mostres estadístiques.

Cost: molt baix

Directori d’habitatges

Codi: 23 02

Objectiu: directoris, registres i inventaris

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística

Descripció: Relació del nombre i la distribució territori-
al dels habitatges de Catalunya segons l’adreça postal, a 
partir del tractament de les dades associades als Censos 
de població i habitatge i al Registre de població de Ca-
talunya o d’altres fonts existents

Cost: moderat

Directori d’empreses i establiments

Codi: 23 03

Objectiu: directoris, registres i inventaris

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, Institut Nacional d’Estadística, cambres de 
comerç i departaments de la Generalitat

Descripció: coneixement de les empreses i els establi-
ments amb activitat econòmica a Catalunya fent ús de 
diversos arxius i directoris estadístics i administratius, 
amb l’objectiu de generar mostres d’empreses i esta-
bliments o recerques d’interès per al coneixement de 
l’economia de Catalunya.

Cost: baix

Objectiu 24. Serveis de difusió

Portal de l’Estadística oficial de Catalunya

Codi: 24 01

Objectiu: serveis de difusió

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, institucions participants en el Sistema Esta-
dístic de Catalunya

Descripció: manteniment, actualització i ampliació de 
serveis del web de l’Idescat per facilitar l’accés al con-
junt de la informació derivada dels programes anuals 
d’actuació estadística., 

Cost: alt

Web educativa

Codi: 24 02

Objectiu: serveis de difusió

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Formació en mètodes i procediments estadístics

Codi: 22 04

Objectiu: metodologia i normalització estadística

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística 
de Catalunya, Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques, Escola d’Administració Pública de 
Catalunya, universitats i organismes especialitzats

Descripció: programació i execució d’accions forma-
tives o divulgatives adreçades al personal tècnic espe-
cialitzat al servei de l’estadística oficial i als usuaris 
d’informació estadística per mitjà d’actuacions pròpies, 
col·laboracions amb entitats o suport a tercers.

Cost: baix

Innovacions metodològiques en l’estadística oficial

Codi: 22 05

Objectiu: metodologia i normalització estadística

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, universitats, centres de recerca i organismes 
especialitzats

Descripció: impuls dels avenços metodològics, pro-
cedimentals i instrumentals que procurin la màxima 
qualitat i eficàcia en la producció i la difusió de resultats 
estadístics per mitjà de l’adaptació del nous desenvo-
lupaments sobre estimació de petites àrees, tècnica en 
fusió de dades, mètodes de calibratge i ponderació o 
tractament de dades de panel, articulats per mitjà de la 
cooperació amb la comunitat científica i la participació 
en projectes de recerca. L’activitat inclou l’actualització 
de l’inventari de línies d’innovació a càrrec de l’Idescat 
o promogudes per aquest organisme.

Cost: moderat

Identificadors territorials del municipi de Barcelona

Codi: 22 06

Objectiu: metodologia i normalització estadística

Organismes que hi intervenen: Ajuntament de Barce-
lona

Descripció: actualització i manteniment del seccionat 
de la ciutat de Barcelona en compliment de la Llei orgà-
nica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general, 
fent un sistema de referenciació geogràfica que incor-
pori diversos convertidors. Així mateix, manteniment 
de les divisions estadístiques de la ciutat.

Cost: baix

Objectiu 23. Directoris, registres i inventaris

Registre de població de Catalunya

Codi: 23 01

Objectiu: directoris, registres i inventaris

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística
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Descripció: manteniment d’un sistema d’indicadors de 
conjuntura i estructura econòmica de Catalunya que 
permeti conèixer-ne la seva evolució i el grau de com-
petitivitat i internacionalització.

Cost: baix

Sistema d’indicadors de l’estadística comunitària

Codi: 25 03

Objectiu: estadístiques de síntesi

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: actualització i manteniment d’un sistema 
d’indicadors de Catalunya, a partir dels indicadors 
estructurals d’Eurostat, que permeti una comparació 
sistemàtica amb els països membres de la Unió Euro-
pea. Aquests indicadors s’agrupen en les temàtiques 
següents: situació econòmica general; ocupació; inno-
vació i recerca; reforma econòmica; cohesió social, i 
medi ambient.

Cost: baix

Objectiu 26. Estadística territorial

Anuaris estadístics territorials i sectorials

Codi: 26 01

Objectiu: estadística territorial

Organismes que hi intervenen: departaments de la Ge-
neralitat i ens locals

Descripció: els anuaris estadístics territorials i sectori-
als reuneixen, en una sola font de consulta de fàcil accés 
per als usuaris, la informació estadística més rellevant 
produïda per diversos organismes dels departaments de 
la Generalitat, ens locals i altres. La diversitat de temes 
i de referències temporals i territorials de la informació 
requereixen un procés de sistematització i ordenació 
de les dades recopilades en un esquema estable que en 
permeti la comparabilitat i la interpretació correcta.

Base de dades municipal i comarcal

Codi: 26 02

Objectiu: estadística territorial

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: recopilació, tractament i difusió de les prin-
cipals estadístiques oficials estructurades en una base 
de dades per a cada un dels diferents territoris, atenent 
especialment els àmbits municipal i comarcal.

Cost: baix

Fitxes municipals i comarcals

Codi: 26 03

Objectiu: estadística territorial

Descripció: Posada en marxa d’un web adreçat a la co-
munitat educativa de primària i secundària, amb els 
objectius d’augmentar la cultura estadística en l’àmbit 
de l’ensenyament, facilitant recursos didàctics i edu-
catius per a fer-la més accessible a aquest sector de la 
població.

Cost: baix

Biblioteca de l’estadística oficial

Codi: 24 03

Objectiu: serveis de difusió

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: recopilació, conservació, emmagatzematge 
i difusió de l’estadística oficial de Catalunya i dels seus 
principals referents nacionals i internacionals per tal 
de garantir un accés universal i gratuït a la informació 
estadística. Els serveis de la biblioteca inclouen també 
l’atenció als usuaris presencials en relació amb les de-
mandes d’informació estadística.

Cost: moderat

Servei d’atenció de demandes

Codi: 24 04

Objectiu: serveis de difusió

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: gestió, coordinació i atenció de les deman-
des d’usuaris sobre resultats estadístics i altres aspectes 
relacionats amb l’estadística oficial, i també l’atenció 
personalitzada als mitjans de comunicació.

Cost: moderat

Objectiu 25. Estadístiques de síntesi

Anuari estadístic de Catalunya 

Codi: 25 01

Objectiu: estadístiques de síntesi

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i institucions del Sistema estadístic de Ca-
talunya

Descripció: recopilació sistematitzada i seriada de la 
informació estadística bàsica de Catalunya, de caràc-
ter anual, segons els diversos nivells territorials, i la 
comparativa amb Espanya i contínuament actualitzada 
i accessible des del web de l’Idescat.

Cost: moderat

Sistema d’indicadors econòmics

Codi: 25 02

Objectiu: estadístiques de síntesi

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya
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Descripció: organització d’accions divulgatives sobre 
els processos de la producció i l’anàlisi de la informa-
ció estadística en l’entorn de xarxes temàtiques, grups 
de recerca consolidats, ensenyaments universitaris i no 
universitaris i altres contextos similars que facilitin tant 
la comunicació i l’intercanvi d’experiències com l’avenç 
en els procediments estadístics.

Cost: molt baix

Metainformació estadística

Codi: 27 03

Objectiu: comunicació, promoció i divulgació de l’es-
tadística

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: articulació d’un sistema d’informació ba-
sat en la recopilació, l’emmagatzematge i la difusió 
per mitjà de la xarxa d’Internet de la metodologia, les 
definicions i altres aspectes operatius de les activitats 
estadístiques oficials.

Cost: baix

Antecedents del Projecte de llei

Text de la disposició

Versió aprovada en la sessió del Govern de 17.11.09.

1. Memòria preliminar a l’inici de la tramitació de l’av. 
aprovada en la sessió del Govern de 25.09.09.

Informe previ favorable del Consell Català d’Estadís-
tica, en la seva reunió de 15.07.09 a l’av. de llei del Pla 
estadístic

2. Memòria justificativa

3. Estudi econòmic

4. Llista de disposicions afectades i taula de vigències

5. Estudi de concordances

6. Informe d’avaluació de l’impacte regulatori del De-
cret

7. Informe jurídic preliminar

8. Certificat de la Secretària del Govern (Apartat II ses-
sió del Consell Tècnic de 06.10.09)

9. Informe interdepartamental sobre l’impacte de gè-
nere 

Informe de l’Institut Català de les Dones de 16.10.09

Nota de l’Idescat a les observacions efectuades

10. Altres informes

Informe d’impacte pressupostari de la Direcció General 
de Pressupostos

11. Informe jurídic final de l’Assessoria Jurídica

12. Certificat Consell Tècnic apartat IV 10.11.09

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

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya

Descripció: difusió automatitzada mitjançant internet 
d’un conjunt dels indicadors més rellevants de la rea-
litat demogràfica, social i econòmica dels municipis i 
comarques de Catalunya 

Cost: baix

Sistemes de georeferenciació

Codi: 26 04

Objectiu: estadística territorial

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya i Institut Cartogràfic de Catalunya

Descripció: articulació d’un sistema de referenciació ge-
ogràfica que contingui l’estadística territorial al més de-
sagregada possible i segmentada per àmbits sectorials, 
juntament amb els mecanismes continus d’actualització 
dels referents cartogràfics.

Cost: alt

Objectiu 27. Comunicació, promoció i divulgació 
de l’estadística

Edició de revistes especialitzades

Codi: 27 01

Objectiu: comunicació, promoció i divulgació de l’es-
tadística

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, Institut Nacional d’Estadística, universitats, 
centres de recerca i organismes especialitzats

Descripció: edició de la revista Statistics and Operati-
ons Research Transactions (SORT) amb la col·laboració 
activa de les universitats catalanes i altres entitats patro-
cinadores. Participació en la programació i la difusió de 
la revista «Índice. Revista de Estadística y Sociedad» 
editada per l’Institut Nacional d’Estadística, a fi de di-
fondre les innovacions metodològiques en l’àmbit de 
l’estadística teòrica, les disciplines connexes i les fonts 
estadístiques oficials. Elaboració i edició de la col·lecció 
Quaderns estadístics que té com a objectiu difondre pro-
ductes relacionats amb la metodologia, els processos 
estadístics, la documentació històrica i la tasca cien-
tífica. Per la seva naturalesa, és una col·lecció de qua-
derns destinats a un àmbit professional, d’investigadors 
i tècnics interessats en els processos de treball d’aquesta 
disciplina científica.

Activitats institucionals de suport a l’estadística

Codi: 27 02

Objectiu: comunicació, promoció i divulgació de l’es-
tadística

Organismes que hi intervenen: Institut d’Estadística de 
Catalunya, universitats, centres de recerca i organismes 
especialitzats
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banda, l’article 142 de l’Estatut d’autonomia indica que 
correspon a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de joventut, que inclou la promoció de l’asso-
ciacionisme juvenil i de les iniciatives de participació 
de la gent jove.

Una de les primeres mesures que en aquest àmbit va 
prendre la Generalitat provisional fou la creació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, que des-
prés fou regulat per mitjà de la Llei 14/1985, del 28 de 
juny, per la qual es regula el Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya. En aquest context el Consell Naci-
onal de la Joventut de Catalunya ha promogut activitats 
dirigides a assegurar la participació dels joves en les 
decisions i les mesures que els afecten i a fomentar en 
els joves l’associacionisme juvenil, a fi que emprenguin 
en grup la resolució de les qüestions que els afecten.

La Llei 24/1998, del 30 de desembre, va significar la 
primera modificació de la Llei 14/1985. Onze anys des-
prés d’aquella primera modificació, un procés de debat 
al si del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
ha conclòs en la proposta unànime de modificar alguns 
punts de la Llei 14/1985, a fi de permetre més implica-
ció i una major participació territorial en el Consell, i 
també especificar-ne les competències amb més clare-
dat. En primer lloc, la reforma pretén que determinats 
consells locals i territorials de joventut passin d’ésser 
entitats membres adherides a ésser membres de ple dret 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. En 
segon lloc, la modificació especifica d’una manera més 
precisa la clàusula residual de funcions del Consell Na-
cional de la Joventut de Catalunya i estableix que aquest 
representi el moviment associatiu juvenil català en les 
institucions internacionals de joventut.

Article 1. Modificació de l’article 2 de la Llei 
14/1985

1. Es modifica la lletra i de l’article 2 de la Llei 14/1985, 
del 28 de juny, per la qual es regula el Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya, que resta redactada de la 
manera següent: 

«i) Representar el moviment associatiu juvenil català en 
les institucions internacionals de joventut.» 

2. S’afegeix una nova lletra, la j, a l’article 2 de la Llei 
14/1985 amb el text següent: 

«j) Qualsevol altra que sigui acordada amb l’Adminis-
tració en el marc de les funcions establertes per aquest 
article.» 

Article 2. Modificació de l’article 4 de la Llei 
14/1985 

1. S’afegeixen dues noves lletres, la d i la e, a l’apartat 2 
de l’article 4 de la Llei 14/1985, amb el text següent: 

«d) Els consells locals de joventut que representin un 
mínim de 5.000 habitants o siguin capitals de comarca, 
que estiguin integrats per un mínim de dos tipus d’en-
titats i que es fixin com a objectius la interlocució, la 
coordinació i el foment de la participació al municipi 
corresponent. 

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

proposició de llei de segona modifica-
ció de la llei 14/1985, del 28 de juny, per 
la qual es regula el consell nacional de 
la Joventut de catalunya
Tram. 202-00081/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt
Reg. 63801 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió; Miquel Iceta i Llorens, porta-
veu del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi; Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Dolors 
Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Dolors Camats i Luis, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Albert 
Rivera Díaz, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord 
amb els articles 100.b i concordants del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposició de llei de segona 
modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la 
qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya.

Atesa la simplicitat de la formulació de la Proposició 
de llei, els grups sotasignats en sol·liciten la tramitació 
en lectura única pel Ple, d’acord amb el que disposa 
l’article 126 del Reglament del Parlament.

Proposició de llei de segona modificació de la Llei 
14/1985, del 28 de juny, per la qual es regula el 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 

Exposició de motius

L’article 4.2 de l’Estatut d’autonomia estableix que els 
poders públics de Catalunya han de facilitar la partici-
pació de totes les persones en la vida política, econò-
mica, cultural i social. A més, l’article 40.4 de l’Estatut 
d’autonomia indica que els poders públics han de pro-
moure polítiques públiques que afavoreixin l’emancipa-
ció dels joves per tal que puguin participar en igualtat 
de drets i deures en la vida social i cultural. Per la seva 
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Exposició de motius

La Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis 
de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de 
Catalunya, estableix a l’article 17 que la edat màxima 
dels aspirants per a accedir al Cos de Bombers de la 
Generalitat és de 35 anys.

Tenint en compte que les característiques físiques del 
personal del cos de bombers són fonamentalment de 
prevenció i extinció d’incendis, avui en dia, aquestes no 
venen determinades ni poden valorar-se per la edat dels 
aspirants, si no per les condicions físiques i de salut dels 
mateixos, les quals són objecte d’anàlisi i valoració en 
les respectives proves per a l’accés al Cos de Bombers 
de la Generalitat.

Considerant, doncs, que l’edat no és un requisit, ni im-
prescindible, ni determinant, de la professió de bomber, 
la imposició d’un límit d’edat màxima per accedir al 
Cos resulta una exigència innecessària, i és aquest el 
motiu que justifica aquesta modificació legislativa en el 
sentit de suprimir la limitació d’edat entre els requisits 
d’accés al Cos de Bombers de la Generalitat.

Per tot l’antecedent, el Grup parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següents: 

Proposició de llei de Modificació de l’article 14, 
apartat 4, de la Llei 5/1994 de 4 de maig, de Re-
gulació dels Serveis de Prevenció i Extinció d’in-
cendis i de Salvaments de Catalunya

Article únic

Es modifica l’article 17.4 de la Llei 5/1994 de 4 de maig, 
de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incen-
dis i de salvaments de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent: 

«4. Les bases de cada convocatòria d’accés a les dife-
rents categories del Cos de Bombers de la Generalitat 
han d’establir els requisits i les condicions específiques 
per a l’ingrés a les diferents escales i categories del cos, 
sense que pugui establir-se cap mena de limitació per 
raó de la edat.»

Disposició final

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

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2009

Daniel Sirera i Bellés, president del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament; Maria 
Dolors Montserrat i Culleré, portaveu; Josep Llobet Na-
varro, portaveu adjunt; Belén Pajares i Ribas, Àngels 
Olano Garcia, Eva Garcia i Rodríguez, Carina Mejí-
as i Sánchez, Jordi Montanya i Mias, Juan Bertomeu 
i Bertomeu, Enric Millo i Rocher, Francesc Vendrell i 
Bayona, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas i 
Rafael López i Rueda, diputats i diputades

e) Els consells territorials de joventut d’un àmbit d’ac-
tuació en el qual no hi hagin consells locals de joventut 
afiliats al CNJC.» 

2. Es modifica la lletra b de l’apartat 3 de l’article 4 
de la Llei 14/1985, que resta redactada de la manera 
següent: 

«b) Les entitats que no compleixin els requisits mínims 
exigits per a ésser membres de ple dret o que decideixin 
llur participació en qualitat d’entitats membres adhe-
rides.» 

3. Se suprimeix la lletra c de l’apartat 3 de l’article 4 de 
la Llei 14/1985.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 17 de desembre del 2009 

Oriol Pujol i Ferrusola, GP de CiU; Miquel Iceta i Llo-
rens; GP SOC-CpC; Anna Simó i Castelló, GP d’ERC; 
Dolors Montserrat i Culleré, GP del PPC; Dolors Ca-
mats i Luis, GP d’ICV-EUiA; Albert Rivera Díaz, G. 
Mixt

proposició de llei de modificació de 
l’apartat 4 de l’article 14 de la llei 5/1994, 
del 4 de maig, de regulació dels serveis 
de prevenció i extinció d’incendis i de 
salvaments de catalunya
Tram. 202-00082/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 63811 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa del Parlament

Daniel Sirera iBellés, pesident del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Maria 
Dolors Montserrat iCulleré, prtaveu, Josep Llobet Na-
varro, prtaveu adjunt, Belén Pajares i Ribas, Àngels 
Olano Garcia, Eva Garcia i Rodríguez, Carina Mejí-
as i Sánchez, Jordi Montanya i Mias, Juan Bertomeu 
i Bertomeu, Enric Millo i Rocher, Francesc Vendrell 
i Bayona, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas 
i Rafael López i Rueda, diputades i diputats del Grup 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
disposa l’article 100, apartat b), del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposició de llei: 
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proposta de resolució sobre l’incre-
ment de la freqüència de pas de la línia 
d’autobús entre vilafranca del penedès 
i barcelona
Tram. 250-02360/08

Esmenes presentades
Reg. 63036 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 18.12.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
63036)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

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

– Garantir que l’empresa concessionària de línia d’au-
tobús que uneix Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i 
Barcelona (Barcelonès) ofereixi una prestació adequa-
da del servei.  Especialment en els intervals horaris de 
màxima demanda.

– Mantenir el nivell de control i inspecció sobre aquesta 
concessionària.

– Continuar amb el desplegament de les actuacions 
contingudes en el Pla de Transports de Viatgers de Ca-
talunya (estudi de millora dels serveis de transport de 
l’Alt Penedès, noves expedicions exprés, construcció del 
carril bus-VAO a la B-23, etc).»

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

proposta de resolució sobre la licitació 
de les obres d’execució del projecte de 
prolongació del tram de la línia 2 del me-
tro entre poble sec i parc logístic
Tram. 250-02355/08

Esmenes presentades
Reg. 62845 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 18.12.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62845)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament insta al Govern a prioritzar l’actuació 
de perllongament de l’L-2 a la zona del mercat de Sant 
Antoni per tal que les obres de l’L2 en aquest tram vagin 
acompassades amb les de la construcció del mercat.»
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Apartat 3

3 Esmena núm. 3
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

«3. Prosseguir els controls sobre els autobusos de 
transports de viatgers que circulen per Catalunya, per 
verificar que compleixen amb les normes de seguretat 
referents al descans dels conductors.»

proposta de resolució sobre l’obertura 
del servei de consigna d’equipatges a 
l’estació de tren de lleida (segrià)
Tram. 250-02365/08

Esmenes presentades
Reg. 62848 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 18.12.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62848)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a demanar al Ministerio de Fomento, que 
instal·li totes les mesures necessàries per donar als usu-
aris de l’estació de ferrocarrils de Lleida el servei de 
consigna per a equipatges tot garantint la seguretat per 
als usuaris de l’estació.»

proposta de resolució sobre el millora-
ment de la senyalització als carrils de 
sortida de les vies ràpides i sobre l’in-
crement del control dels autobusos de 
viatgers
Tram. 250-02362/08

Esmenes presentades
Reg. 62846 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 18.12.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62846)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«1. Analitzar la senyalització existent a les sortides de 
les autopistes i autovies de la Generalitat per compro-
var si cal reforçar-la.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

«2. Instar el Ministeri de Foment per tal que analitzi 
la senyalització existent a les sortides de les autopistes 
i autovies de la seva titularitat, per comprovar si cal 
reforçar-la.»
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3.10.25.

proposta de resolució sobre el condi-
cionament d’un antic tram entre la po-
bla de segur i sort de la carretera n-260 
com a àrea de lleure i d’observació de 
la natura
Tram. 250-02378/08

Esmenes presentades
Reg. 62898 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 18.12.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62898)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a sol·licitar al Ministeri de Foment el condici-
onament del tram antic de l’N-260, avui substituït pel 
túnel de Cartanís, perquè es pugui visitar i al mateix 
temps que conservi la seva funcionalitat com vial de pas 
alternatiu en cas de tancament del túnel.»

proposta de resolució sobre la licita-
ció, l’adjudicació i l’inici de les obres de 
l’anella viària del delta de l’ebre
Tram. 250-02375/08

Esmenes presentades
Reg. 62847 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 18.12.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62847)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar la construcció de l’Anell viari del Delta, continuant 
amb l’execució del nou pont sobre l’Ebre entre Sant 
Jaume d’Enveja i Deltebre i incloent la resta de l’anella 
del Delta dins de les inversions de l’Estat a Catalunya 
corresponents a la Disposició Addicional 3 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.»
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la dotació 
pressupostària necessària per a aten-
dre la preservació i la millora de les fin-
ques agràries i forestals incloses en la 
xarxa natura 2000
Tram. 250-02425/08

Esmenes presentades
Reg. 63294 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CMAH, 17.12.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
63294)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

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

Continuar gestionant els territoris inclosos a la Xarxa 
Natura 2000 tot implementant les dotacions pressupos-
tàries necessàries.»

proposta de resolució sobre el millora-
ment dels accessos per carretera a l’ae-
roport d’alguaire
Tram. 250-02407/08

Esmenes presentades
Reg. 63027 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 18.12.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
63027)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a impulsar 
la redacció de l’estudi informatiu de la nova carretera 
d’Almacelles a Alguaire de la N-240 a la N-230, del 
tram Almacelles – Vilanova de Segrià, junt amb una 
millora provisional dels camins de l’àmbit Raïmat – La 
Saira - Aeroport.»
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3.10.25.

proposta de resolució sobre el millora-
ment i l’adequació de les instal·lacions 
de l’oficina de correus i telègrafs de pi-
neda de mar (maresme)
Tram. 250-02430/08

Esmenes presentades
Reg. 63306 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 18.12.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
63306)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

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

Tornar a instar el Ministeri de Foment del Govern de 
l’Estat a fer les gestions oportunes davant la Sociedad 
Estatal de Correos y Telégrafos SA perquè adopti, al 
més aviat possible, les mesures necessàries per millorar 
i adequar les instal·lacions de l’oficina de correus ubi-
cada al carrer Santiago Rusiñol de Pineda de Mar.»

proposta de resolució sobre la prioritza-
ció de les actuacions del pla de saneja-
ment de les aigües residuals urbanes
Tram. 250-02426/08

Esmenes presentades
Reg. 63215 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CMAH, 17.12.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
63215)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

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

Continuar aplicant, entre altres criteris de programació 
vigents, el criteri de la prevenció de masses d’aigua a 
protegir o el de la possible afecció a les masses d’aigua 
subterrànies que tenen risc d’incompliment de la Direc-
tiva Marc de l’Aigua, ja que aquests criteris preveuen 
els casos de contaminació per nitrats que es constaten 
amb la declaració de zones vulnerables.»
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la finalitza-
ció de les obres de l’autovia a-22, entre 
lleida i osca, al tram de la variant d’al-
macelles
Tram. 250-02436/08

Esmenes presentades
Reg. 63057 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 18.12.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
63057)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a sol·licitar al Ministeri de Foment que accele-
ri l’execució de les obres del tram Variant d’Amacelles-
límit de província d’Osca, tenint en compte la nova 
informació pública de béns i drets efectuada el passat 
30 d’octubre de 2009, per preveure la connexió amb la 
carretera d’accés a l’aeroport d’Alguaire.»

proposta de resolució sobre l’increment 
de vagons als trens de les línies entre 
barcelona i el maresme
Tram. 250-02432/08

Esmenes presentades
Reg. 63056 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 18.12.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
63056)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a dur a terme les actuacions necessàries, 
instant el ministeri de foment i l’operadora Renfe per 
tal que estudiïn les mesures necessàries per augmentar 
la capacitat de la línia Barcelona - Maresme en les 
hores puntes.»
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la reforma 
de l’andana de l’estació de trens de Tar-
ragona
Tram. 250-02441/08

Esmenes presentades
Reg. 63127 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 18.12.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
63127)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a demanar al Govern de l’Estat de manera 
urgent, la remodelació de l’estació de Tarragona per 
a millorar la mobilitat i permetre l’accessibilitat per a 
persones amb mobilitat reduïda.»

proposta de resolució sobre la toponí-
mia de l’aeroport de barcelona
Tram. 250-02481/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 63936).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.12.2009 al 30.12.2009).

Finiment del termini: 15.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.12.2009.

proposta de resolució sobre la instal-
lació d’ascensors amb capacitat sufici-
ent a l’estació de trens de Tarragona
Tram. 250-02440/08

Esmenes presentades
Reg. 63126 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 18.12.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
63126)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a demanar al Govern de l’Estat de manera 
urgent, la remodelació de l’estació de Tarragona per 
a millorar la mobilitat i permetre l’accessibilitat per a 
persones amb mobilitat reduïda.»
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la creació 
d’un carril bici del nucli urbà a l’estació 
del tren de santa maria de palautordera 
(vallès oriental)
Tram. 250-02510/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 63936).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.12.2009 al 30.12.2009).

Finiment del termini: 15.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.12.2009.

proposta de resolució sobre la prioritza-
ció de les actuacions per al millorament 
de la seguretat del tram de la carretera 
c-17 entre Tagamanent i aiguafreda
Tram. 250-02511/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 63936).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.12.2009 al 30.12.2009).

Finiment del termini: 15.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.12.2009.

proposta de resolució sobre el compli-
ment de l’article 12.g de la llei 18/1996, 
de relacions amb les comunitats catala-
nes de l’exterior
Tram. 250-02496/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 63936).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.12.2009 al 30.12.2009).

Finiment del termini: 15.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.12.2009.

proposta de resolució sobre el suport 
a la preservació de la pilona de malgrat 
de mar (maresme) com a icona de la po-
blació
Tram. 250-02507/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 63936).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.12.2009 al 30.12.2009).

Finiment del termini: 15.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.12.2009.
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proposta de resolució sobre l’impuls de 
les accions per a garantir una major pre-
sència dels mossos d’esquadra a car-
dedeu (vallès oriental)
Tram. 250-02514/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 63936).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.12.2009 al 30.12.2009).

Finiment del termini: 15.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.12.2009.

proposta de resolució sobre el repara-
ment dels danys ambientals i els acces-
sos entre nuclis urbans en el tram de 
la carretera c-17 entre la Garriga i ai-
guafreda
Tram. 250-02515/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 63936).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.12.2009 al 30.12.2009).

Finiment del termini: 15.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.12.2009.

proposta de resolució sobre la prioritza-
ció de les obres per a garantir la segure-
tat en els accessos de la carretera c-17 
a aiguafreda (vallès oriental)
Tram. 250-02512/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 63936).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.12.2009 al 30.12.2009).

Finiment del termini: 15.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.12.2009.

proposta de resolució sobre la priorit-
zació de les obres de l’edifici del ceip 
lledoner de Granollers (vallès oriental) 
per a garantir-ne la seguretat
Tram. 250-02513/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 63936).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.12.2009 al 30.12.2009).

Finiment del termini: 15.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.12.2009.
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proposta de resolució sobre la demo-
lició de l’antiga escola de magisteri de 
lleida (segrià) i l’encàrrec del projecte 
d’una nova seu
Tram. 250-02536/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 63936).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.12.2009.

proposta de resolució sobre el dret a 
l’autodeterminació i sobre el reconeixe-
ment de les consultes populars sobre la 
independència
Tram. 250-02537/08

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 63596 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat, d’acord amb allò preveuen articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució per tal de ser substanciada en el 
Ple del Parlament.

Exposició de motius

El passat 13 de desembre de 2009 166 municipis de Ca-
talunya van acollir la celebració de consultes populars 
organitzades per entitats i organitzacions de la societat 
civil, on es preguntava a la ciutadania d’aquestes pobla-
cions la seva opinió sobre la constitució de Catalunya 
com un estat independent, democràtic, social i integrat 
a la Unió Europea.

Aquestes activitats, emparades per la normativa vigent, 
van aconseguir un ampli ressò i participació, ja que de 
les 700.000 persones cridades a participar-hi prop de 
200.000 van fer-ho, un resultat molt important tenint en 
compte la naturalesa no oficial d’aquestes consultes, el 
fet que fossin convocades per la societat civil i no per 
l’administració i el seu caràcter no decisori.

proposta de resolució sobre el respec-
te a les decisions del Tribunal consti-
tucional
Tram. 250-02522/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 63936).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.12.2009.

proposta de resolució sobre la reducció 
o la supressió del peatge per als habi-
tants del maresme en el cas que es per-
llongui l’autopista c-32 entre palafolls 
i Tordera
Tram. 250-02526/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 63936).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.12.2009.

proposta de resolució sobre l’aïllament 
acústic contra els sorolls causats pel 
pas dels trens del ceip Dolors piera de 
vilafranca del penedès (alt penedès)
Tram. 250-02533/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 63936).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.12.2009.
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proposta de resolució sobre la realitza-
ció d’una rèplica de les pintures romà-
niques de santa caterina i la instal·lació 
a l’absis d’origen de la catedral de santa 
maria de la seu d’urgell (alt urgell)
Tram. 250-02538/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63608 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Albert Batalla i 
Siscart, Diputat, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent: 

Exposició de motius

El conjunt de Santa Caterina és un exemple tardà però 
extraordinari de pintura romànica catalana. Concebut 
com a decoració mural d’una de les capelles de la cate-
dral de la Seu d’Urgell, va ser redescobert a principis de 
segle xx, i posteriorment arrencat i venut en tres parts 
independents al mercat internacional d’antiguitats. Ac-
tualment, aquests tres fragments es conserven al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, al Museu Episcopal de 
Vic i a la Fundació Abegg de Suïssa.

Les pintures són una mostra de les transformacions que 
es produeixen a la pintura romànica catalana a mitjans 
del segle xiii, quan rep l’impacte del gòtic lineal fran-
cès. El conjunt es relaciona amb el patronatge del bisbe 
Ponç de Vilamur (1230-1257), distingit combatent de 
l’heretgia càtara a la diòcesi d’Urgell. El protagonisme 
de Santa Caterina en les pintures no pot deslligar-se 
d’aquest fet, ja que la santa era el model per excel·lència 
de la predicació antiherètica i patrona de l’orde dominic, 
nascut precisament per lluitar contra el catarisme.

Aquestes pintures han suposat l’eix central d’una de les 
dues grans exposicions que el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya ha programat per a la celebració del 75è ani-
versari del MNAC, cosa que ja explica l’alt valor artístic 
de les peces. Donat que després d’aquesta exposició i de 
la que s’ha programat al Museu Episcopal de Vic, les 
peces tornaran a separar-se per tornar al MNAC, Vic i 
Suïssa, caldria buscar una fòrmula a través de rèpliques 
que permetin contemplar l’obra unificada.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de CiU 
presenta la següent 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar, 
durant l’any 2010, una rèplica de les pintures de San-

A més, el fet que s’obrís la participació als joves entre 
16 i 18 anys i a les persones que no tenen el dret a vot 
en els diferents comicis electorals visualitza la volun-
tat d’incorporar a tota la ciutadania en un procés cívic, 
democràtic i inclusiu.

L’àmplia participació i la manifestació majoritària a 
favor de la independència entre els participants mostra 
que una part creixent de la societat catalana desitja la 
consecució d’un estat propi per a Catalunya. Igualment, 
aquestes consultes impulsades per la societat civil són 
un exercici de participació ciutadana remarcable, amb 
un marcat caràcter cívic i demostren que l’interès per a 
les qüestions públiques que afecten a tota la ciutadana 
és present a la nostra societat.

Aquest procés mereix una reflexió del conjunt d’ins-
titucions públiques al voltant del futur de les nostres 
llibertats nacionals, l’aprofundiment democràtic i la 
participació ciutadana en els afers públics.

Per tot allò exposat anteriorment, el Parlament de Ca-
talunya adopta la següent

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya ratifica de nou la vigència 
de la Resolució 98/III, sobre el dret a l’autodetermina-
ció de la nació catalana, adoptada el 12 de desembre 
de 1989, així com a la Resolució 679/V, adoptada l’1 
d’octubre del 1998, de ratificació de l’anterior.

2. El Parlament de Catalunya mostra el seu reconeixe-
ment a les consultes celebrades el 13 de desembre de 
2009 a 166 municipis, com a expressió de la voluntat 
de participació política de la ciutadana en la configu-
ració del futur de Catalunya com a nació, i agraeix la 
implicació de les persones voluntàries en les municipis 
on s’han organitzat les consultes i a tothom que hi ha 
participat.

3. El Parlament de Catalunya encoratja la societat civil 
organitzada, els electes locals i els ciutadans i ciuta-
danes a títol individual en els municipis que han de 
celebrar consultes el proper 28 de febrer i 25 d’abril de 
2010 a treballar conjuntament perquè comptin de nou 
amb una participació important de la ciutadania.

4. El Parlament de Catalunya es ratifica en la voluntat 
de treballar per la consecució dels instruments jurídics 
i polítics necessaris perquè el poble de Catalunya pugui 
decidir el seu futur com a nació sense cap altre límit que 
la voluntat majoritària dels seus ciutadans, mitjançant 
un procés democràtic de debat i decisió de les diferents 
opcions en igualtat de condicions i en què es respectin 
les garanties fonamentals d’un procediment d’aquestes 
característiques i amb voluntat d’assolir el reconeixe-
ment internacional.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2009

Anna Simó i Castelló Pere Aragonès i Garcia

Portaveu GP d’Esquerra Diputat GP d’Esquerra
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proposta de resolució sobre el compli-
ment de l’article 9. f de la llei 18/1996, 
de relacions amb les comunitats catala-
nes a l’exterior
Tram. 250-02540/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63610 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Unió 
Europea 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada 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

La Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb 
les comunitats catalanes de l’exterior contempla al seu 
article 9 f) la igualtat de condicions amb els entitats 
domiciliades en territori català a l’hora de participar 
en programes, missions, delegacions i qualsevol altre 
mena d’iniciatives organitzades per la Generalitat en 
l’àmbit on els casals estiguin establerts. Sempre que 
s’adeqüi a la naturalesa de l’activitat, la Generalitat ha 
d’aprofitar l’estructura associativa formada per la xarxa 
de casals.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar es-
tricte compliment a l’establert a l’article 9 f) de la Llei 
18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les co-
munitats catalanes de l’exterior.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

ta Caterina de la Seu d’Urgell i fer-ne una instal·lació 
al seu absis d’origen de la Catedral de Santa Maria 
d’aquest municipi.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Albert Batalla i Siscart
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre el compli-
ment de l’article 23 de la llei 18/1996, de 
relacions amb les comunitats catalanes 
a l’exterior
Tram. 250-02539/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 63609 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Unió 
Europea 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada 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

L’article 23 de la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de 
relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior pre-
cisa que la Generalitat ha de vetllar davant les autoritats 
pertinents per tal d’arribar als acords que garanteixin 
l’ensenyament de la llengua catalana i en català a les 
escoles europees, per a l’educació dels fills i les filles 
del funcionament internacional en les institucions i els 
organismes de la Unió Europea, amb la finalitat de ga-
rantir aquest dret als infants descendents del personal 
eurofuncionari català, i també arreu on ho demanin les 
comunitats.

L’incompliment d’aquest article planteja dificultats al 
sector afectat que no pot gaudir els drets que derivarien 
de la seva estricta aplicació.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
acompliment a l’article 23 de la Llei 18/1996, de 27 de 
desembre, de relacions amb les comunitats catalanes 
de l’Exterior.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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proposta de resolució sobre la senya-
lització de l’estació d’esquí nòrdic del 
bosc de virós, a alins (pallars sobirà)
Tram. 250-02542/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63612 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Agustí López i Pla, 
Diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent

Proposta de resolució sobre la senyalització de 
l’Estació d’esquí nòrdic del Bosc de Virós, al mu-
nicipi d’Alins de Vallferrera, Pallars Sobirà.

Exposició de motius

El Bosc de Virós, que ha estat vinculat històricament al 
poble d’Araós, municipi d’Alins, és una àrea forestal que 
combina el pi roig, el pi negre i el faig amb un notable 
contingut històric, doncs està esquitxat de diversos llocs 
en els quals fa més de 1000 anys les comunitats locals 
de la vall havien practicat la metal·lúrgia del ferro, i 
avui s’hi troben acumulacions d’escòria, de cagaferro 
com es coneix popularment, on hi va haver els antics 
forns on es transformava el mineral de ferro provinent 
de determinats afloraments, com el de la Costa dels 
Meners, per produir el metall amb el què es fabricaven 
estris agrícoles i forestals, com les relles de l’arreu i les 
destrals, i armes.

Posteriorment aquest bosc va ser la font energètica de 
les modernes fargues catalanes, sistema que encara avui 
figura com a primer capítol dels tractats especialitzats 
en metal·lúrgia. La Vallferrera fou l’escenari del funcio-
nament de diverses fargues com la de Santa Maria, de la 
qual en queden quatre parets i el sistema de canalització 
de les aigües que movien el manxó que insuflava aire 
a la massa fosa.

Fa poc més de 10 anys aquest bosc va ser notícia per 
tractar-se d’una de les primeres àrees forestals de Ca-
talunya en regular la recollida de bolets, quan l’Entitat 
Menor Descentralitzada (EMD) d’Araós va imposar una 
taxa als boletaires. En aquests escenaris forestals es van 
rodar les imatges de l’atac de l’escamot de maquis al 
camió que traslladava soldats de l’exèrcit franquista que 
recentment hem pogut veure a la minisèrie Les veus del 
Pamano.

Uns anys enrere l’Ajuntament d’Alins i l’EMD d’Araós 
varen projectar una Estació d’esquí de fons, anomenada 
Bosc de Virós, que es va integrar a la Mancomunitat 

proposta de resolució sobre el compli-
ment de l’article 8.3 de la llei 18/1996, 
de relacions amb les comunitats catala-
nes a l’exterior
Tram. 250-02541/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63611 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Unió 
Europea 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada 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

La Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb 
les comunitats catalanes de l’exterior contempla en el 
seu article 8è un seguit d’obligacions dels diferents de-
partaments de la Generalitat envers aquestes comuni-
tats.

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 donar estricte compliment a l’article 8.3 de la 
Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les 
comunitats catalanes de l’exterior, per tal de fer efectiva 
la participació dels casals en les formes de manifestació 
de la realitat nacional de Catalunya. Els departaments 
de la Generalitat i els seus organismes i entitats públi-
ques, en coordinació amb la Direcció General de Rela-
cions Exteriors, informaran individualment els casals 
sobre missions, delegacions i qualsevol altre activitat 
o iniciativa que, d’acord amb l’article 13 de la Llei or-
ganitzi la Generalitat en el territori on els casals estan 
establerts.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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informatius verticals de les Estacions d’esquí existents 
en territori pallarès que hi ha a la carretera C-13, a la 
Pobla de Segur i prop de Llavorsí.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre el millora-
ment de la cobertura telefònica a la vall 
de vallalta, al maresme
Tram. 250-02543/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63613 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Benet Maimí i Pou, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent proposta 
de resolució

Exposició de motius

En els pobles més petits de Catalunya la implantació de 
la telefonia mòbil va representar una millora important 
ja que permetia gestionar de forma més eficient el que 
eren les patrulles de vigilància per casos d’emergències 
meteorològiques o d’altres tipus. Casos en els que s’in-
compleixen els protocols de protecció civil.

Estem parlant concretament de tres nuclis urbans com 
són Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i Sant 
Pol de Mar, un total de 9.500 habitants, que la majoria 
es troben en nuclis dispersos i urbanitzacions.

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 Gene-
ralitat a requerir a millorar la cobertura telefònica a la 
vall de la Vallalta, per poder corregir les mancances en 
els sistemes d’emergència.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Benet Maimí i Pou
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. de CiU

d’estacions d’esquí nòrdic del Pirineu català juntament 
amb les altres 6 estacions existents. Els recorreguts es-
quiables marcats aprofiten el traçat de les pistes forestals 
que travessen el bosc per accedir a bordes i cabanes.

El municipi d’Alins, que ocupa la pràctica totalitat de 
la Vallferrera, agrupa els pobles d’Alins, Àreu, Ainet 
de Besan, Araós, Norís i Tor, i és dels pocs del Pallars 
Sobirà que no ha experimentat un creixement demo-
gràfic i econòmic sensible durant els darrers anys, tot i 
disposar de recursos naturals i turístics de primer ordre. 
Òbviament, l’Estació d’esquí nòrdic del Bosc de Virós 
és un dels atractius més notables, com també ho és el 
cim més alt de Catalunya, la Pica d’Estats, que atrau 
cada any milers d’excursionistes, o el Pla de la Calma, 
on hi ha un grandiós avet classificat com a arbre mo-
numental. No podem oblidar els restaurants d’Ainet de 
Besan, d’Araós, d’Alins o d’Àreu, que ofereixen l’excel·-
lent gastronomia de la vall, o els escenaris literaris de 
la novel·la Tor. Tretze cases i tres morts, de l’escriptor 
Carles Porta, que relata el conflicte de la Muntanya de 
Tor, amb més de cent anys d’història.

És també òbvia la manca de senyalització vertical que 
indiqui la direcció de l’Estació del Bosc de Virós a les 
diferents carreteres que hi accedeixen.

Per una altra banda, el Pla Director de les Estacions 
de Muntanya 2006-2011 omet la possibilitat de bastir 
unes pistes d’esquí alpí a la Muntanya de Tor, tot i que 
és un dels espais del Pirineu català amb més potencial 
de superfícies esquiables, cosa que ja d’entrada coarta 
qualsevol possibilitat d’inversió.

Vista la importància de l’Estació d’esquí nòrdic del Bosc 
de Virós per a la promoció turística i l’economia de la 
Vallferrera i per al conjunt del Pallars Sobirà,

Coneixedors de l’increment de practicants de l’esquí de 
fons, una modalitat que requereix de grans desplaça-
ments per gaudir d’esplèndids paisatges forestals i d’alta 
muntanya i és un esport que ofereix moltes possibilitats 
de creixement entre grups socials cada cop més cons-
cienciats sobre els deures de conservació del patrimoni 
natural.

Vist que el poble d’Araós es troba certament aïllat de les 
grans ciutats catalanes i també de les vies de circulació 
ràpida del país.

Coneixedors de que a les als dos panells de senyalitza-
ció d’Estacions d’esquí pallareses que existeixen a la 
carretera C-13, a la sortida de la Pobla de Segur i entre 
Rialp i Llavorsí, s’anuncien les Estacions de Baqueira-
Beret, de Port-Ainé, d’Espot i de la Pleta de Tavascan, 
oblidant la del Bosc de Virós.

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 Gene-
ralitat, mitjançant la Direcció General de Carreteres del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i 
la Direcció General de Turisme del Departament d’In-
novació, Universitats i Empresa, a incloure la indicació 
de l’Estació d’esquí nòrdic del Bosc de Virós als senyals 
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La proposta del Grup parlamentari de Convergència i 
Unió, feta el 5 de maig de 5009, demanava que aquesta 
comissió tècnica pogués emetre un informe de conclu-
sions en un termini raonable de dos mesos, per tal de 
no alentir el projecte de construcció de la línia de MAT, 
projecte necessari per les mancances de la xarxa elèc-
trica de les comarques gironines.

A data d’avui, el Grup parlamentari de Convergència 
i Unió no té coneixement que el Govern de la Genera-
litat hagi dut a terme cap iniciativa per tal de reunir la 
comissió tècnica.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme les tramitacions urgents necessàries 
per tal de constituir la comissió de tècnics per avaluar 
la viabilitat tècnica del soterrament de la línia de Molt 
Alta Tensió entre Bescanó i Santa Llogaia d’Alguema, 
per tal que aquesta emeti un informe concloent en el 
termini màxim de dos mesos.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2009 

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Rovirola i Coromí
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la cons-
trucció de la nova ciutat judicial de Tar-
ragona amb independència del procés 
de venda de l’actual palau de justícia
Tram. 250-02545/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 63670 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, Rafael Luna i Vivas, diputat, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenta la següent Proposta de resolució 
per tal de ser substanciada a la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana: 

Exposició de motius

La nova Ciutat Judicial de Tarragona és una necessitat 
inajornable per la situació que viuen les dependències 
judicials actuals del carrer La Popular de la ciutat de 
Tarragona. La nova ciutat judicial o Fòrum de la Justícia 
de Tarragona ha de construir-se en l’entorn de l’actual 
hospital Joan XXIII de la ciutat.

proposta de resolució sobre la constitu-
ció d’una comissió tècnica per a avaluar 
la viabilitat tècnica del soterrament de la 
línia de molt alta tensió entre bescanó i 
santa llogaia d’alguema i per a elabo-
rar-ne un informe
Tram. 250-02544/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 63614 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Dolors Rovirola i 
Coromí, Diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra formulen la següent 
proposta de resolució.

Exposició de motius

En la sessió de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost del Parlament de Catalunya, celebrada el dia 
5 de maig de 2009, van tenir lloc les compareixences 
dels representants de la Cambra de Comerç de Giro-
na, del president de l’AMMAT (associació municipis 
MAT), del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalu-
nya i del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Am-
bient (CILMA), per tractar aspectes de la construcció 
de la línia de 400kv i sobre la possibilitat de soterrar-
la en el tram comprès entre Bescanó i Santa Llogaia 
d’Alguema.

Durant la comissió, es va presentar un informe encar-
regat pel CILMA, organisme depenent de la Diputació 
de Girona, que defensa la viabilitat tècnica del soterra-
ment de la línia de 400kv entre Bescanó i Santa Llogaia 
d’Alguema.

Recordem que, alguns grups parlamentaris tant des de 
l’oposició com des de el Govern, s’han mostrat favora-
bles públicament al soterrament de la línia de Molt Alta 
tensió (MAT) en aquest tram i que el mateix conseller 
d’Economia i Finances va manifestar en resposta a una 
pregunta durant la sessió de control del govern, que si 
tècnicament es demostrava la viabilitat del soterrament 
de la línia, econòmicament no hi havia cap impedi-
ment.

Des del Grup parlamentari de Convergència i Unió, 
durant la Comissió, es va proposar la creació d’una 
comissió de tècnics, els que han redactat l’informe, i 
tècnics del Departament d’Economia i Finances per tal 
d’arribar a una solució de consens sobre la viabilitat 
tècnica del soterrament de la línia.
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la dinàmica de l’escola i participen amb la resta dels 
alumnes en moltes de les activitats programades en els 
respectius centres.

Al llarg dels anys s’han fet moltes experiències positives 
en la integració i, molt concretament, en l’abordatge de 
les diferents modalitats d’atenció especial a alumnes 
amb necessitats educatives especials derivades de dis-
capacitats físiques, psíquiques i/o sensorials. Donat que 
a l’educació especial poden haver-hi diverses solucions a 
la seva escolarització, l’atenció educativa haurà d’adap-
tar-se a cada situació i per tant cal destinar els recursos 
necessaris, tant professionals com tècnics.

A la localitat de Santa Coloma de Gramanet (Barce-
lonès) el Govern de la Generalitat va posar en marxa 
una unitat específica arran d’una resolució aprovada 
pel Parlament de Catalunya. Aquesta unitat específica 
d’educació especial es va implantar a l’Institut d’Edu-
cació Secundària Numància. Després d’uns quants anys 
des de la seva posada en marxa, els resultats d’aquesta 
unitat han estat valorats positivament tant pels profes-
sionals de l’ensenyament, així com pels familiars dels 
estudiants que ocupen aquesta aula.

L’experiència positiva d’aquesta unitat és un element 
que justifica la implantació d’una nova unitat específica 
d’educació especial a altres centres escolars, així com 
també programes d’ensenyaments professionals adap-
tats, ja que encara continuen havent molts nens, nenes 
i joves que tenen necessitats educatives especials i que 
no tenen possibilitat d’estar escolaritzats en centres or-
dinaris, per la manca d’aquestes unitats que els puguin 
oferir l’atenció especialitzada que requereixen.

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 de Catalunya a: 

1. Crear a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet (Bar-
celonès) una nova unitat específica d’educació especial, 
amb la dotació dels recursos humans i tècnics neces-
saris, que permetin l’atenció especialitzada necessària 
d’aquells alumnes que ho necessitin.

2. Implantar a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet 
un programa d’ensenyament professional adaptat als 
alumnes amb algun tipus de discapacitat per facilitar-
los la incorporació al món laboral.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2009.

M. Dolors Montserrat, Rafael López, Belén Pajares

El pressupost de la ciutat judicial de Tarragona és de uns 
78 milions d’euros, però l’actual situació de les finances 
públiques i les disponibilitats pressupostàries fan que 
sigui necessari vendre les actuals instal·lacions judicials 
per a poder fer les obres.

En els pressupostos per a l’any 2010 no hi ha previstes 
partides per a la construcció de la ciutat judicial de Tar-
ragona i l’inici de les obres estaria pendent de la venda 
de les dependències actuals del carrer La Popular.

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 Ge-
neralitat a iniciar durant l’any 2010 la construcció de 
la nova ciutat judicial de Tarragona (Tarragonès), in-
dependentment del procés de venda de l’actual Palau 
de Justícia situat al carrer la Popular de la ciutat de 
Tarragona.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2009.

Dolors Montserrat Rafael Luna

proposta de resolució sobre la creació 
d’una unitat d’educació especial a san-
ta coloma de Gramenet (barcelonès) 
i sobre la implementació d’un progra-
ma d’ensenyament professional per als 
alumnes amb discapacitat
Tram. 250-02546/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 63671 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, Rafael López i Rueda, Belén Pajares i 
Ribas, diputat i diputada, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra 
presenta la següent Proposta de resolució per tal de ser 
substanciada a la Comissió d’Educació i Universitats: 

Exposició de motius

La integració escolar dels infants pateixen algun tipus 
de discapacitat relacionada amb el seu desenvolupament 
intel·lectual és un procés integral, flexible i dinàmic, i 
és bàsic per assegurar un bon desenvolupament escolar, 
personal o social dels alumnes en un mitjà «normalit-
zat».

De fet els nois i les noies que assisteixen a Unitats Es-
pecífiques d’Educació Especial adscrites a centres or-
dinaris, amb el temps acaben plenament integrades a 
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1. Licitar durant el primer semestre de 2010 les obres 
de construcció de l’IES Marta Mata de Montornès del 
Vallès (Vallès Oriental).

2. Ampliar les instal·lacions actuals del IES Marta Mata 
de Montornès del Vallès (Vallès Oriental) per tal de 
poder oferir el curs 2010-2001 els ensenyaments de Bat-
xillerat al alumnes que enguany acabaran l’ESO.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2009

Dolors Montserrat Rafael López

proposta de resolució sobre el millora-
ment de la senyalització dels accessos 
als polígons industrials de vacarisses 
(vallès occidental) des de la carretera 
c-58
Tram. 250-02548/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 63716 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, Josep Llobet Navarro, Portaveu Adjunt, 
Eva Garcia Rodríguez, diputada, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra presenta la següent Proposta de resolució per tal de 
ser substanciada a la Comissió de Política Territorial: 

Exposició de motius

El municipi de Vacarisses disposa d’un polígon indus-
trial l’accés al qual es troba mal senyalitzat. Aquesta 
deficient senyalització comporta que molts vehicles 
pesants acabin en el nucli urbà del municipi amb els 
consegüent problemes o facin maniobres de canvi de 
sentit a la carretera un cop se’n adonen de l’error.

L’accés al polígon industrial de Vacarisses, es pot fer per 
cada un dels extrems de la carretera C-58. Però arribat 
a un punt hi ha dues carreteres que van al nucli urbà de 
Vacarisses. En aquest sentit, a l’arribar a les carreteres 
BV-1211 (Carretera d’Olesa) i BV-1212 (Carretera de la 
Bauma) aquestes porten els camions al nucli urbà i no 
al polígon industrial de Vacarisses.

Per aquest motiu cal millorar la senyalització a la carre-
tera C-58 a l’alçada del municipi de Vacarisses (Vallès 
Occidental) que indiquin la direcció al «Polígon Indus-
trial de Vacarisses». Concretament, una senyalització en 
direcció a Barcelona i l’altra en direcció a Manresa. En 
el sentit de Barcelona a Manresa, s’hauria d’instal·lar al 
punt quilomètric 30’5, que connecta dita carretera amb 
la BV-1211 (Carretera d’Olesa de Montserrat) i en el 
sentit de Manresa a Barcelona al punt quilomètric 36’9, 

proposta de resolució sobre les obres 
de construcció de l’ies marta mata a 
montornès del vallès (vallès oriental), 
i sobre l’ampliació de les instal·lacions 
actuals
Tram. 250-02547/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 63675 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, Rafael López i Rueda, diputat, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra presenta la següent Proposta 
de resolució per tal de ser substanciada a la Comissió 
d’Educació i Universitats: 

Exposició de motius

Des de la seva posada en marxa fa quatre anys, l’IES 
Marta Mata de Montornès del Vallès (Vallès Oriental) 
ha funcionat sempre en barracons. Aquest any es donarà 
la trista circumstància que els alumnes que van comen-
çar l’ESO, finalitzaran enguany aquesta etapa educativa 
havent estudiat sempre en aules prefabricades.

Aquesta situació no es resoldrà en breu termini de 
temps. Fins el passat 5 de novembre no es va aprovar la 
modificació del Pla Urbanístic que permetrà a l’Ajunta-
ment cedir un terreny a la Generalitat per a fer la nova 
escola, ni tampoc hi ha una data prevista per a licitar les 
obres de la nova escola. Per tant la solució del proble-
ma de l’IES Marta Mata no s’espera com a mínim fins 
d’aquí tres cursos si les disponibilitats pressupostàries 
ho permeten. Ara per ara, el projecte de pressupostos 
de la Generalitat per a l’any 2010 no preveu cap partida 
pressupostària per a cap centre educatiu al municipi.

Tanmateix, el problema s’agreujarà l’any vinent ja que 
els alumnes que ara acaben l’ESO, han de decidir si 
comencen el Batxillertat. Fins a la data, ningú ha infor-
mat sobre les intencions del Departament d’Educació 
d’ampliar el nombre d’aules prefabricades per a que els 
alumnes puguin continuar amb el batxillerat al mateix 
centre o tinguin que marxar a estudiar a altres centres.

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 Ge-
neralitat a: 
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3. Adoptar las medidas necesarias en los ámbitos de 
cultura, educación y medios de comunicación que ase-
guren el aprendizaje y uso del inglés como instrumento 
de comunicación internacional.

Palau del Parlament, 17 de diciembre de 2009

Albert Rivera Díaz 
Portavoz GP Mixto (C’s)

moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el calendari escolar
Tram. 302-00208/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 63903 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya i Rafael Ló-
pez i Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb allò 
que preveu l’article 139 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent MOCIÓ, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre el calendari escolar (Núm. Tram. 
300-00248/08): 

Moció

El Parlament de Catalunya constata que: 

1. El canvi de calendari escolar presentat pel Depar-
tament d’Educació suposa una modificació important 
que afecta no només a l’àmbit de l’educació sinó també 
al de la conciliació de la vida familiar i laboral, i per 
tant, ha de tenir una actuació conjunta i coordinada dels 
diversos departaments de la Generalitat.

2. Donada la importància del canvi plantejat, els múlti-
ples actors implicats, i la seva repercussió, és necessari 
que la mesura es faci amb el consens del conjunt de la 
comunitat educativa, amb el suport dels agents econò-
mics i socials i amb la previsió dels recursos econòmics 
suficients per a dur-la a terme, amb criteris de pedago-
gia i equitat.

3. Durant el mes de febrer, la majoria dels treballadors 
i treballadores no tenen vacances, fet que provocarà un 
greu problema a les famílies fins que les empreses no 
facin una adaptació de l’organització del treball en base 
a aquests canvis del calendari escolar i que per altre 
banda pot provocar costos addicionals a les empreses, 
acabant amb el període més productiu de l’any per la 
absència de festius aïllats i propiciant situacions d’ab-
sentisme laboral.

4. La modificació del calendari actual comporta modi-
ficacions en la jornada de treball del professorat, fet que 

que connecta dita carretera C-58 amb la BV-1212 (Car-
retera de la Bauma).

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 Ge-
neralitat a millorar la senyalització informativa dels 
accessos al Polígon Industrials de Vacarisses (Vallès 
Occidental) des de la carretera C58 per tal que els ve-
hicles pesants no ho facin a traves del nucli urbà del 
municipi.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2009.

Dolors Montserrat, Josep Llobet, Eva García

3.15. MOCIONS SUBSEGüENTS A INTERPEL-
LACIONS

moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el debat generat entre els 
professionals de la indústria cinemato-
gràfica amb relació a l’avantprojecte de 
llei del cinema
Tram. 302-00207/08

Presentació
Grup Mixt

Reg. 63818 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto perteneciente a Ciutadans - Partido de la Ciuda-
danía, de conformidad con lo establecido en el artículo 
139.1 del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente 
moción subsiguiente a la interpelación sobre el debate 
generado entre los profesionales de la industria cine-
matográfica en relación con el anteproyecto de ley del 
cine. (300-00249/08): 

Moción

El Parlament insta al gobierno de la Generalitat a: 

1. Que modifique el artículo del anteproyecto de la ley 
del cine en el que se impone unas cuotas lingüísticas 
del 50% en catalán para las películas de las que se dis-
tribuyan más de quince copias, con el fin de evitar la 
aplicación de un régimen sancionador innecesario que 
perjudica la libertad de empresa.

2. Adoptar medidas de fomento del uso de la lengua 
catalana renunciando y derogando aquellas medidas que 
supongan imposición o sanción.
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7. Mantenir la possibilitat que els centres puguin deci-
dir en el marc de la seva autonomia de funcionament i 
amb l’acord dels consell escolars de centre, fer jornada 
intensiva en els períodes de l’any amb més calor.

8. Demanar informe sobre el nou calendari escolar pro-
posat pel Departament d’Educació al Consell Escolar 
de Catalunya i al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya.

9. Acordar conjuntament amb el sector del lleure edu-
catiu els recursos necessaris per a donar viabilitat a 
l’organització de la prestació del servei d’activitats ex-
traescolars amb el nombre de monitors adients i amb 
requisits pedagògics de qualitat.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2009

Dolors Montserrat Rafael López

moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’assumpció de compe-
tències en matèria de transport
Tram. 302-00209/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63906 i 63997/ Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent Moció subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre l’assumpció de compe-
tències en matèria de transport, (tram. 300-00250/08).

Moció

A. El Parlament de Catalunya insta el Govern a no donar 
per tancada cap transferència dels serveis ferroviaris de 
rodalies que no contingui el finançament del contracte-
programa de Renfe amb l’Estat que afecta Catalunya a 
compte d’una partida concreta i definida, a fi d’impedir 
que la Generalitat hagi de fer front a cap endeutament 
per garantir el funcionament del sistema.

B. El Parlament de Catalunya es ratifica en els objectius 
continguts el la disposició addicional novena de la Llei 
14/2009, del 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres 
infraestructures aeroportuàries. En aquest context, el 
Parlament de Catalunya: 

1. Insta el Govern a instar el Govern de l’Estat a dur a 
terme de manera peremptòria la desclassificació d’in-
terès general i el traspàs a la Generalitat dels aeroports 
de Girona, Reus i Sabadell.

2. Rebutja qualsevol definició de nou model aeroportua-
ri que afecti l’Aeroport de Barcelona on la part catalana 
no tingui una majoria determinant per a liderar i acor-

aconsella la negociació amb els treballadors del sector 
públic i la revisió dels convenis col·lectius dels centres 
privats i concertats que estableixen que el professorat té 
el mes de juliol de descans i l’agost de vacances. Tam-
bé caldrà negociar com afecta a altres sectors, com el 
lleure educatiu.

5. Els centres educatius, els seus òrgans de govern i 
els equips docents han de tenir temps, abans que els 
alumnes comencin el curs, per preparar les nombroses 
tasques organitzatives, de gestió i de coordinació pe-
dagògica, i, per tant, s’ha de fer possible que els equips 
docents puguin estar configurats abans d’acabar el curs 
precedent, perquè el nou professorat pugui incorporar-
se a temps, per tal d’iniciar el treball de preparació del 
curs següent.

6. La coordinació amb l’Administració local és fona-
mental per assegurar que, abans de l’inici de curs, les 
obres de millora estiguin acabades i els espais estiguin 
condicionats, i per trobar un punt d’acord que impedeixi 
que tant els ens locals, com les AMPA, com les famí-
lies, hagin de fer un sobreesforç econòmic derivat de 
l’aplicació del nou calendari escolar.

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

1. Garantir que la modificació del calendari escolar no 
suposi cap despesa addicional a les famílies catalanes 
ni cap situació de desigualtat per raons econòmiques o 
territorials.

2. Aportar als ens locals els recursos suficients per a 
finançar la totalitat del cost addicional que comportarà 
la setmana de vacances del febrer perquè no suposi cap 
sobreesforç econòmic als ens locals.

3. Liderar i impulsar des del Departament d’Educació 
una oferta suficient d’Escoles Obertes, activitats extra-
escolars i de lleure educatiu durant la setmana de va-
cances de febrer, organitzant-les conjuntament amb les 
AMPA i els ajuntaments.

4. Impulsar, conjuntament amb els departaments de Tre-
ball i d’Acció Social i Ciutadania, i en el marc del Pla 
estratègic sobre els usos i la gestió dels temps a la vida 
quotidiana, mesures per potenciar la conciliació de la 
vida familiar, laboral i personal en els llocs de treball 
per adaptar-se a la nova situació creada pel replanteja-
ment del calendari escolar.

5. Garantir que la posada en marxa del nou calendari no 
empitjori els condicions laborals del personal educatiu 
tot obrint la negociació en el sector públic i en el privat 
per acordar com queda afectat el calendari laboral dels 
professionals de l’educació en els àmbits de la Mesa 
Sectorial per al professorat dels centres públics, el Co-
mitè Intercentres per al personal laboral del Departa-
ment d’Educació, i el Conveni d’Ensenyament privat 
de Catalunya.

6. Garantir que les plantilles dels centres estiguin com-
plertes com a màxim el 30 de juny del curs precedent 
per a que el personal docent pugui disposar del temps 
suficient per organitzar i coordinar el nou curs escolar 
en relació al seu funcionament i a la programació pe-
dagògica i didàctica de l’activitat educativa.
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moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els treballadors autò-
noms
Tram. 302-00211/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre els treballadors autònoms (tram. 300-00251/08).

Moció

Davant la situació excepcional que s’està vivint en l’àm-
bit dels autònoms, el Parlament de Catalunya insta al 
Govern de la Generalitat a dur a terme un Pla d’ajuda 
als autònoms que ha de cercar el següent: 

– Mantenir l’activitat dels autònoms.

– Ajudar a la creació de nous llocs de treball per part 
dels autònoms.

– Garantir la protecció dels autònoms.

El pla haurà de disposar de les mesures següents: 

– En un termini d’un mes es constituirà el Consell del 
Treball Autònom de Catalunya.

– Fomentar un pla d’ajudes per autònoms per facilitar 
la conciliació amb la vida familiar que contempli el 
següent: 

Ajudes destinades a facilitar el manteniment de l’activitat 
dels autònoms en les possibles situacions de risc durant 
l’embaràs, la maternitat, la paternitat o la lactància.

Ajudes destinades a aquells autònoms que hagin de sus-
pendre la seva activitat professional o empresarial per 
atendre els fills menors de sis anys.

– Fomentar un pla d’ajuda a la contractació per part de 
treballadors/es autònoms (suport a la contractació del 
segon i tercer treballador per part de l’autònom).

– Fomentar un pla d’ajuda directe als autònoms per tal 
que puguin pagar la quota de la seguretat social.

– Simplificar i ampliar l’accés dels autònoms a les línies 
de finançament de l’Institut Català de Finances.

– Ampliar l’accés als ajuts de l’autoocupació i simplifi-
car la seva tramitació.

– El Govern facilitarà el pagament de les subvencions 
dels autònoms màxim tres mesos després d’haver-se 
aprovat.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P de CiU

dar les grans decisions estratègiques. En conseqüència, 
ateses les darreres propostes del Ministeri de Foment, es 
considera inacceptable cap model basat en el sistema de 
minories de bloqueig per part de les institucions catala-
nes a l’òrgan rector de l’Aeroport de Barcelona.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Rull i Andreu
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G.P de CiU

moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la promoció del volunta-
riat
Tram. 302-00210/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63938 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Lluís Cleries i 
Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Moció 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la promo-
ció del voluntariat, (tram. 300-000252/08)

Moció

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a que totes les disposicions norma-
tives que promogui sobre el voluntariat: 

1) Comptaran amb la participació i la consulta prèvies 
de les entitats i federacions del món associatiu i del 
voluntariat de Catalunya, especialment les que formen 
part del consell rector del Pla Nacional de l’Associaci-
onisme i el Voluntariat.

2) Respectaran el contingut de la Carta del Voluntariat 
de Catalunya aprovada el 29 d’octubre de 1995 i adop-
tada pel Parlament de Catalunya a través de la resolució 
98/V de 29 de maig de 1996.

3) Respectaran el model català d’associacionisme i vo-
luntariat, entenent que «el voluntariat és una manifesta-
ció solidària que es canalitza per mitjà d’entitats sense 
afany de lucre».

En relació, al text de l’avantprojecte de llei de l’Acció 
Voluntària presentat a primers de desembre de l’any 
2009 pel Departament de Governació i Administracions 
Públiques, aquest Departament elaborarà un nou do-
cument d’avantprojecte tenint en compte els tres punts 
anteriorment esmentats.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Lluis Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G.P de CiU
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

control del compliment de la resolució 
500/viii, sobre l’emplaçament del camp 
de tir la Gaviota, a malgrat de mar (ma-
resme)
Tram. 290-00444/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63882 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00444/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 500/VIII, 
sobre l’emplaçament del camp de tir La Gaviota, a Mal-
grat de Mar (Maresme).

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 500/VIII, sobre l’em-
plaçament del camp de tir La Gaviota, a Malgrat de Mar 
(Maresme) (núm. tram. 290-00444/08), us informo del 
següent: 

El febrer del 2003 es va aprovar l’Agenda 21 a Malgrat, 
un document d’anàlisi i diagnosi que estableix un pla 
d’acció per fer front a problemàtiques ambientals detec-
tades i avançar cap a un model sostenible.

Entre les línies estratègiques d’aquest pla, la primera és 
preservar l’entorn de la Tordera i altres espais de ribera, 
les platges i la zona forestal. I, de fet, entre les accions 
concretes que s’hi proposen s’insereix l’acció d’avaluar 
i corregir l’impacte ambiental del camp de tir.

El camp de tir està situat just en el marge dret de la Tor-
dera i, segons diverses denúncies d’entitats i ciutadans, 
causa diferents impactes ambientals negatius, tant per 
l’elevada contaminació acústica –que perjudica a les 
espècies d’ocells de pas i als que nidifiquen als marges 
de la Tordera–, com per l’alliberament indiscriminat de 
perdigons de plom a la llera del riu.

Atès que la ubicació afecta a la zona de domini públic 
hidràulic, l’Ajuntament de Malgrat de Mar i l’Agència 
Catalana de l’Aigua han establert contactes al respecte.

En tot cas però, en aquesta qüestió conflueixen molt 
diverses competències que corresponen a l’àmbit local. 
Entre d’altres, s’entén que l’òrgan ambiental competent 
en tramitar i resoldre la llicència ambiental és el local.

4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS òRGANS DE LA CAMBRA

Delegació de funcions del president del 
parlament
Tram. 246-00049/08

Resolució

Resolució

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament, 
atès que he d’absentar-me de Catalunya del 28 al 31 de 
desembre, ambdós inclosos, 

Resolc: 

Delegar les funcions que em corresponen com a presi-
dent del Parlament en el vicepresident primer, Sr. Higini 
Clotas i Cierco, del dia 28 al dia 31 de desembre, amb-
dós inclosos, o eventualment fins al meu retorn (tram. 
246-00049/08).

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2009

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament
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contractació de serveis d’accés de fins a 4 Mbps, també 
en modalitat simètrica i conjuntament amb serveis de 
telefonia.

Per tal de continuar impulsant el desplegament de no-
ves infraestructures per part dels operadors privats de 
telecomunicacions, cal destacar la importància dels 
instruments de planejament urbanístic municipal com 
a facilitadors de la disponibilitat d’infraestructures de 
telecomunicacions i la tasca de sensibilització que, des 
de l’STSI, s’està portant a terme amb les administraci-
ons locals, per tal de garantir que les telecomunicacions 
tinguin un paper rellevant en els Plans d’ordenació ur-
banística municipal, al mateix nivell que la resta d’in-
fraestructures bàsiques.

Així mateix, i per dissenyar el marc normatiu i opera-
tiu necessari que permeti assegurar una disponibilitat 
màxima de serveis de comunicacions electròniques a la 
Llagosta i a tots els municipis de Catalunya, la Genera-
litat de Catalunya ha sol·licitat novament la inclusió de 
la banda ampla com a servei universal (amb un presta-
ció de velocitat de 2Mbps pel gener de 2011 i revisable 
anualment amb l’objectiu d’assolir els 100Mbps a l’any 
2020) com a resposta a la Consulta Pública sobre el 
servei universal: processos de designació d’operador o 
operadors per a la seva prestació i altres aspectes for-
mulada pel Ministerio de Indústria Turismo y Comercio 
(MITyC) el passat mes d’octubre.

Aquesta resposta a la Consulta Pública, disponible a 
l’apartat de posicionament i estratègia de la web de la 
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la in-
formació (), s’afegeix a les realitzades a la Consulta de 
la Comissió Europea de l’any 2005, a la realitzada a 
la Comissària Viviane Reding durant la reobertura del 
debat del Servei Universal al novembre de l’any 2008, i 
a la del passat mes de setembre amb relació al projecte 
de Reial decret del MITYC pel qual s’aprovava la carta 
dels drets dels usuaris de telecomunicacions.

Barcelona, 15 de desembre de 2009

Jordi Ausàs i Coll 

Atenent doncs al respecte pel principi d’autonomia lo-
cal, s’informa que correspon a l’Ajuntament, amb la cor-
responent coordinació amb la resta d’administracions ja 
implicades, la desitjable compatibilització de l’activitat 
amb la preservació de l’entorn dels espais de ribera de 
la Tordera.

Barcelona, 17 de desembre de 2009

Jordi Ausàs i Coll 

control del compliment de la resolu-
ció 501/viii, sobre el millorament de 
l’accés a internet a la llagosta (vallès 
oriental)
Tram. 290-00445/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63803 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00445/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 501/VIII, 
sobre el millorament de l’accés a Internet a la Llagosta 
(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 501/VIII, sobre el millora-
ment de l’accés a Internet a la Llagosta (Vallès Oriental) 
(núm. tram. 290-00445/08), us informo del següent: 

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament 
de Governació i Administracions Públiques, està exe-
cutant el pla Catalunya Connecta que té com a objectiu 
donar cobertura als serveis de banda ampla i telefonia 
mòbil, a tots els nuclis de població de més de 50 habi-
tants, com a mínim, tot i que inclou en la seva planifica-
ció, els nuclis a partir de 10 habitants i tots els polígons 
industrials. Amb relació a la televisió digital terrestre 
(TDT), la voluntat de la Secretaria de Telecomunica-
cions i Societat de la Informació és estendre aquest 
servei a tots els nuclis on actualment està disponible el 
servei de TV3 en analògic, que és el de major cobertu-
ra territorial, sempre que els condicionants tècnics ho 
permetin.

El municipi de la Llagosta disposa, en el marc del pla 
Catalunya Connecta i fruit del projecte Banda Ampla 
Rural, d’una àmplia cobertura de banda ampla a tra-
vés de tecnologia WiMAX, que permet subministrar el 
servei d’accés a Internet a localitzacions del municipi 
amb deficiències en la disponibilitat del servei ADSL. 
La comercialització del servei d’accés a la banda ampla 
mitjançant la tecnologia WIMAX es realitza a través de 
l’empresa Iberbanda. L’oferta bàsica de servei d’accés 
és d’1Mbps en modalitat simètrica, i està disponible la 
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compliment a la Resolució 503/VIII, sobre l’agilitació 
del procés del projecte de millorament de la carretera 
C-242 (núm. tram. 290-00447/08), us informo del se-
güent: 

S’han enllestit durant aquest mateix any 2009 les obres 
de condicionament d’un tram de la carretera C-242 si-
tuat entre les Borges del Camp i Alforja, en concret la 
variant de la zona de Mas Potau. Aquesta actuació ha 
tingut un cost d’1,7 MEUR.

S’han impulsat també les obres de construcció de la va-
riant de les Borges del Camp per evitar el pas de l’actual 
C-242 per la travessera d’aquesta població. Les obres de 
la variant estan adjudicades amb un cost de 7 MEUR i 
es preveu que comencin en les properes setmanes.

D’altra banda s’han continuat amb la tramitació de la 
informació pública dels estudis informatiu i d’estudi 
ambiental dels dos trams en què s’ha dividit la resta 
de l’actuació, és a dir el de Eixamplament i millora de 
revolts C-242 pk 34+000 al 59+300. Tram: Ulldemo-
lins - Alforja i el de Condicionament Eixamplament 
i millora revolts C-242, pk 0+000 al 34+000. Tram: 
intersecció amb la C-12 (Torrebesses) - Ulldemolins. 
Actualment aquests estudis estan en la fase de tramita-
ció mediambiental.

Barcelona, 17 de desembre de 2009

Joaquim Nadal i Farreras

control del compliment de la resolució 
504/viii, sobre el millorament dels ser-
veis ferroviaris de renfe entre la comar-
ca de l’alt penedès i barcelona
Tram. 290-00448/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63720 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00448/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 504/VIII, 
sobre el millorament dels serveis ferroviaris de Renfe 
entre la comarca de l’Alt Penedès i Barcelona

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 504/VIII, sobre el 
millorament dels serveis ferroviaris de Renfe entre la 
comarca de l’Alt Penedès i Barcelona (núm. tram. 290-
00448/08), us informo del següent: 

Aquest Departament s’ha adreçat a Renfe i al Ministe-
rio de Fomento, per comunicar-los la necessitat que es 
promogui el desenvolupament dels serveis previstos al 
PTVC entre l’Alt Penedès i Barcelona, fent-ho de ma-

control del compliment de la resolució 
502/viii, sobre la instal·lació d’un senyal 
d’hospital a la sortida 100 de l’autopista 
c-32 de mataró
Tram. 290-00446/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63718 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00446/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 502/VIII, 
sobre la instal·lació d’un senyal d’hospital a la sortida 
100 de l’autopista C-32 de Mataró.

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 502/VIII, sobre la 
instal·lació d’un senyal d’hospital a la sortida 100 de 
l’autopista C-32 de Mataró (núm. tram. 290-00446/08), 
us informo del següent: 

ACESA, societat concessionària d’aquesta autopista, ha 
incorporat el corresponent pictograma d’hospital en els 
cartells de la senyalització vertical d’orientació, 3 en 
cada sentit de l’enllaç indicat.

Barcelona, 17 de desembre de 2009

Joaquim Nadal i Farreras

control del compliment de la resolució 
503/viii, sobre l’agilitació del procés del 
projecte de millorament de la carretera 
c-242
Tram. 290-00447/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63719 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00447/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 503/VIII, 
sobre l’agilitació del procés del projecte de millorament 
de la carretera C-242

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
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den arribar a ser de pocs minuts i a costa d’actuacions 
infraestructurals petites però singulars. A més, caldria 
incorporar algun tren semidirecte que afectaria nega-
tivament a la densa malla existent, amb freqüència de 
cinc minuts, entre Martorell i Barcelona.

Independentment, el Govern ha adquirit recentment nou 
noves unitats de trens per a la línia Llobregat-Anoia. 
Aquestes noves adquisicions permetran consolidar o 
millorar lleugerament la velocitat de trajecte.

Barcelona, 17 de desembre de 2009

Joaquim Nadal i Farreras

control del compliment de la resolució 
506/viii, sobre les obres de reordenació 
urbana de l’entorn de la carretera bp-
1503, entre el sector de la via augusta i 
el centre urbà de sant cugat del vallès 
(vallès occidental)
Tram. 290-00450/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63722 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00450/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 506/VIII, 
sobre les obres de reordenació urbana de l’entorn de la 
carretera BP 1503, entre el sector de la Via Augusta i 
el centre urbà de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occi-
dental).

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 506/VIII, sobre les obres de 
reordenació urbana de l’entorn de la carretera BP 1503, 
entre el sector de la Via Augusta i el centre urbà de Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental) (núm. tram. 290-
00450/08), us informo del següent: 

S’han mantingut diferents reunions entre la Direcció 
General de Carreteres d’aquest Departament i l’Ajun-
tament de Sant Cugat del Vallès per tal de determinar 
les característiques i l’abast de les actuacions que caldrà 
realitzar sobre la carretera BP-1503 del PK 13+940 al 
15+320.

A partir de l’anterior es podrà procedir a la redacció 
dels estudis necessaris en base als quals es podrà for-
mular un conveni entre les dues administracions per 
tal d’establir el repartiment dels costos en funció de les 
actuacions que es considerin necessàries.

Barcelona, 17 de desembre de 2009

Joaquim Nadal i Farreras

nera coordinada amb l’execució de les infraestructures 
necessàries. Es sol·licita també el restabliment de les 
freqüències de la línia 7 des de Cerdanyola Universitat 
cap al Sud tan aviat com ho permetin les obres que s’hi 
estan duent a terme.

Les obres que estan impedint les freqüències normals 
de l’R7 són les de la implantació del tercer carril entre 
Castellbisbal/Papiol i Mollet-Sant Fost, per tal d’ade-
quar aquesta línia a la circulació de trens amb ample 
internacional. Un cop finalitzin aquests treballs es podrà 
restablir el servei habitual d’aquesta línia.

Pel que fa als increments de freqüències de la línia R4, 
un cop es faci efectiu el traspàs del Serveis de rodalia 
es podrà portar a terme el desplegament de les millores 
previstes al PTVC.

Barcelona, 17 de desembre de 2009

Joaquim Nadal i Farreras

control del compliment de la resolució 
505/viii, sobre l’acceleració dels estudis 
de millorament de les infraestructures 
i el material mòbil de la línia de ferro-
carrils de la Generalitat entre igualada 
i barcelona
Tram. 290-00449/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63721 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00449/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 505/VIII, 
sobre l’acceleració dels estudis de millorament de les 
infraestructures i el material mòbil de la línia de Ferro-
carrils de la Generalitat entre Igualada i Barcelona.

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 505/VIII, sobre l’ac-
celeració dels estudis de millorament de les infraestruc-
tures i el material mòbil de la línia de Ferrocarrils de 
la Generalitat entre Igualada i Barcelona (núm. tram. 
290-00449/08), us informo del següent: 

El Govern està compromès amb la millora dels serveis 
ferroviaris de la línia entre Igualada i Barcelona dels 
FGC. Mostra d’això va ser l’increment de la freqüència 
de pas que va experimentar la línia l’any passat.

El Departament ha iniciat els treballs de redacció de 
l’Estudi de viabilitat de la millora de la capacitat dels 
corredors ferroviaris d’accés a Barcelona. Un dels cor-
redors que aquest estudi analitzarà serà l’Igualada -  
Barcelona, no obstant cal pensar que les millores po-
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control del compliment de la resolució 
512/viii, sobre l’ordenació de l’atenció a 
les malalties neurològiques que provo-
quen discapacitat
Tram. 290-00456/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 63649 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

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 en del termini per a la presentació de l’in-
forme de compliment de la resolució 512/VIII, sobre 
l’ordenació de l’atenció a les malalties neurològiques 
que provoquen discapacitat, amb número de tramita-
ció 290-00456/08, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 14 de desembre de 2009

Marina Geli i Fàbrega

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 
63649).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
més del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
16.02.2010, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.12.2009.

control del compliment de la resolució 
507/viii, sobre el condicionament i el mi-
llorament de la carretera d’accés a l’ae-
roport de reus
Tram. 290-00451/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 63723 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00451/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 507/VIII, 
sobre el condicionament i el millorament de la carretera 
d’accés a l’aeroport de Reus (Baix Camp).

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 507/VIII, sobre el condicio-
nament i el millorament de la carretera d’accés a l’aero-
port de Reus (Baix Camp) (núm. tram. 290-00451/08), 
us informo del següent: 

La Direcció General de Carreteres d’aquest Departa-
ment s’ha adreçat oficialment a la Demarcació de Carre-
teres de l’Estat a Catalunya del Ministeri de Foment, sol-
licitant el condicionament i millorament de la carretera 
d’accés a l’aeroport de Reus, estudiant un tractament 
diferenciat pel que fa a la il·luminació i a altres aspectes 
del tram intern de l’aeroport respecte al tram extern.

Barcelona, 17 de desembre de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

control del compliment de la moció 56/
viii, sobre el pla econòmic i financer de 
reequilibri pressupostari i la revisió de 
les principals magnituds pressupostà-
ries
Tram. 390-00056/08

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 63712 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Núm. d’expedient: 390-00056/08

Títol: Control compliment de la Moció 56/VIII, sobre el 
pla econòmic i financer de reequilibri pressupostari i la 
revisió de les principals magnituds pressupostàries

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 56/VIII, sobre el pla econò-
mic i financer de reequilibri pressupostari i la revisió 
de les principals magnituds pressupostàries (núm. de 
tram. 390-00056/08), em correspon emetre la següent 
informació: 

S’adjunta còpia del Pla econòmic i financer de reequili-
bri de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Consell 
Executiu del 16 de desembre de 2009, amb el que es 
dóna compliment a la Moció 56/VIII juntament amb 
les dades macroeconòmiques contingudes en el Projecte 
de Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2010.

Barcelona, 16 de desembre de 2009

Antoni Castells

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

control del compliment de la resolució 
546/viii, sobre la gratuïtat de l’informe 
de salut necessari per a accedir al pro-
grama de termalisme social de l’imser-
so
Tram. 290-00486/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 63896 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

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 en del termini per a la presentació de l’in-
forme de compliment de la resolució 546/VIII, amb nú-
mero de tramitació 290-00486/08, sobre la gratuïtat de 
l’informe de salut necessari per a accedir al Programa 
de termalisme social de l’Imserso, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 17 de desembre de 2009

Marina Geli i Fàbrega

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 
63896).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
més del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
30.03.2010, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.12.2009.
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c) Turisme de Catalunya va impulsar una primera reu-
nió amb el Govern de l’Estat, amb l’objectiu d’impulsar 
la resolució de la problemàtica en l’emissió de visats 
turístics per als residents de determinats mercats (espe-
cialment, Rússia i altres països de l’Est, Xina i Índia). 
El passat mes de gener, l’Honorable Conseller d’Innova-
ció, Universitats i Empresa, encapçalant una delegació 
d’una dotzena d’empresaris del sector turístic català, 
va sol·licitar al Secretari d’Estat d’Afers Consulars el 
seu compromís per a la resolució definitiva d’aquesta 
qüestió. D’aquella reunió es va obtenir un compromís 
a mig termini en la resolució definitiva per part del 
Ministeri d’Afers Exteriors de les dificultats operatives 
en l’emissió de visats als mercats emissors prioritaris, 
però també un compromís a curt termini per tal que, 
des dels sectors turístics públics i privats, es poguessin 
impulsar solucions transitòries per a reforçar els equips 
consulars als mercats de Rússia, Índia i Xina. Actual-
ment, doncs, Turisme de Catalunya coordina l’aplicació 
d’aquesta solució transitòria, que fa mesos que s’aplica 
als consolats de Moscou, Sant Petersburg i Beijing que 
en les properes setmanes s’iniciarà també a Índia, de 
manera que l’operativa d’emissió de visats turístics du-
rant el present exercici econòmic en aquests consolats 
s’ha pogut agilitar significativament.

A més el Director general de Turisme, acompanyat de 
representants del Patronat de Turisme de Costa Daurada 
i d’empresaris del sector, conjuntament amb represen-
tacions de la Comunitat Valenciana, Múrcia, Galícia i 
Cantàbria, detentant, a més, el Director general de Tu-
risme les delegacions de Navarra i La Rioja, van plan-
tejar aquesta sol·licitud de supressió de visat en l’agenda 
de la presidència espanyola de la Unió Europea, davant 
la Comissió d’Exteriors del Congrés dels Diputats, el 
passat dia 18 de novembre.

A més, des de la Direcció general de Turisme es li-
derarà una sol·licitud conjunta de totes les Comunitats 
Autònomes davant del Ministeri de Indústria, Turismo 
y Comercio, en aquest sentit.

Barcelona, 9 de desembre de 2009

Josep Huguet i Biosca
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

control del compliment de la moció 60/
viii, sobre la política amb relació a la 
temporada turística
Tram. 390-00060/08

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 63653 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa de la Comissio 

Núm. d’expedient: 390-00060/08

Títol: Control compliment de la Moció 60/VIII, sobre 
la política amb relació a la temporada turística

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 60/VIII, sobre la política amb 
relació a la temporada turística (núm. de tram. 390-
00060/08), us informo del següent: 

a) Turisme de Catalunya ja està prioritzant els mercats 
de proximitat en la planificació de les seves accions 
promocionals, amb l’objectiu de contribuir a reforçar 
el missatge promocional en aquells mercats que millor 
poden ajudar la nostra destinació a mantenir la seva 
posició competitiva en moments de cicle econòmic re-
cessiu.

Aquesta priorització dels mercats de proximitat ja ha 
estat iniciada l’any 2009, amb el Pla Especial a la regió 
de Migdia– Pirineus, a França, amb el cicle de presenta-
cions a Madrid, amb els workshops de comercialització 
a les principals ciutats de l’Estat, i amb la campanya 
HaztefandeCatalunya.com, entre altres accions.

De cara a 2010, l’aposta pels mercats de proximitat 
s’incrementa, amb el manteniment del Pla Especial 
Migdia– Pirineus i la seva ampliació a la regió de Roi-
na– Alps i a altres regions de França, amb un nou cicle 
de presentacions a Madrid i altres ciutats espanyoles, i 
amb un pla d’actuació vinculat a l’any Xacobeu per a 
la promoció del Camí de Sant Jaume català, així com 
amb les campanyes de publicitat enfocades als mercats 
de la resta de l’Estat.

b) En els mercats emissors internacionals més inter-
mediats, la necessària col·laboració amb els principals 
operadors i prescriptors turístics esdevé una prioritat 
en l’activitat promocional de Turisme de Catalunya des 
de fa anys. En aquestes col·laboracions s’ha basat, per 
exemple, la promoció de les Destinacions de Turisme 
Familiar de sol i de platja, entre altres. En aquest sentit, 
durant 2010 es preveuen accions als mercats alemany, 
anglès i portuguès. En totes aquestes accions, Turisme 
de Catalunya comptarà amb la col·laboració d’altres ins-
titucions públiques, així com d’agents privats amb qui 
es coordinaran les actuacions.
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sol·licitud de sessió informativa de la 
comissió de benestar i immigració amb 
la consellera d’acció social i ciutadania 
sobre l’informe «si vuelvo, ¡me mato!», 
d’amnistia internacional, relatiu al fun-
cionament dels centres terapèutics de-
pendents de la Direcció General d’aten-
ció a la infància i l’adolescència
Tram. 354-00300/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep Lluís Cleries i Gon-
zàlez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 63897).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar i Immi-
gració, sessió del 22.12.2009.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENçA

sol·licitud de compareixença del sín-
dic de greuges davant la comissió de 
benestar i immigració perquè informi 
sobre l’informe «si vuelvo, ¡me mato!», 
d’amnistia internacional, relatiu al fun-
cionament dels centres terapèutics de-
pendents de la Direcció General d’aten-
ció a la infància i l’adolescència
Tram. 356-00552/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 63898).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 22.12.2009.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

sol·licitud de sessió informativa de la 
comissió de Justícia, Dret i seguretat 
ciutadana amb el conseller d’interior, 
relacions institucionals i participació 
sobre la situació actual i les previsions 
amb relació al centre d’atenció i Gestió 
de Trucades d’urgència 112 catalunya
Tram. 354-00298/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Elena Ribera i Garijo, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
63700).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana, sessió del 18.12.2009.

sol·licitud de sessió informativa de la 
comissió de política Territorial amb el 
conseller de política Territorial i obres 
públiques sobre les previsions de funci-
onament de l’aeroport d’alguaire
Tram. 354-00299/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, juntament amb 7 altre(s) diputat(s) 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
63706).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Política Territorial, 
sessió del 18.12.2009.
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compareixença d’una representació de 
l’associació catalana de municipis i co-
marques amb relació al projecte de llei 
dels drets i les oportunitats de la infàn-
cia i l’adolescència
Tram. 353-00684/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 45 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 22.12.2009 (DSPC-C 
703).

compareixença d’una representació de 
la federació de municipis de catalunya 
amb relació al projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’ado-
lescència
Tram. 353-00685/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 45 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 22.12.2009 (DSPC-C 
703).

compareixença d’una representació de 
la Taula per la infància i l’adolescència 
a catalunya amb relació al projecte de 
llei dels drets i les oportunitats de la in-
fància i l’adolescència
Tram. 353-00686/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 45 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 22.12.2009 (DSPC-C 
703).

sol·licitud de compareixença de Joa-
quim llimona i balcells, president del 
consell català del moviment europeu, 
davant la comissió d’acció exterior i 
unió europea perquè informi sobre la 
participació del consell en les activitats 
de difusió de la presidència espanyola 
de la unió europea
Tram. 356-00553/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 63905).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior i de la Unió Europea, sessió del 21.12.2009.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

compareixença d’una representació 
de l’associació de famílies acollidores 
amb relació al projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’ado-
lescència
Tram. 353-00682/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 45 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 22.12.2009 (DSPC-C 
703).
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compareixença d’una representació del 
col·legi d’educadors i educadores soci-
als de catalunya amb relació al projecte 
de llei dels drets i les oportunitats de la 
infància i l’adolescència
Tram. 353-00695/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 45 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 22.12.2009 (DSPC-C 
703).

compareixença del síndic de greuges 
amb relació al projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’ado-
lescència
Tram. 353-00697/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 45 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 22.12.2009 (DSPC-C 
703).

compareixença d’una representació del 
col·legi oficial de Diplomats en Treball 
social i assistents socials de catalunya 
amb relació al projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’ado-
lescència
Tram. 353-00698/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 45 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 22.12.2009 (DSPC-C 
703).

compareixença d’una representació 
de la federació d’entitats d’atenció i 
educació a la infància i l’adolescència 
amb relació al projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’ado-
lescència
Tram. 353-00687/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 45 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 22.12.2009 (DSPC-C 
703).

compareixença d’una representació de 
l’associació catalana per a la infància 
maltractada amb relació al projecte de 
llei dels drets i les oportunitats de la in-
fància i l’adolescència
Tram. 353-00690/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 45 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 22.12.2009 (DSPC-C 
703).

compareixença d’una representació de 
la federació d’entitats amb projectes i 
pisos assistits amb relació al projecte 
de llei dels drets i les oportunitats de la 
infància i l’adolescència
Tram. 353-00693/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 45 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 22.12.2009 (DSPC-C 
703).
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
òRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIó TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

informe sobre la situació en data del 30 
de setembre de 2009 dels avals d’ope-
racions amb venciment posterior a l’1 
de gener de 2009
Tram. 334-00124/08

Presentació
Conseller del Departament 
d’Economia i Finances
Reg. 63734 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 22.12.2009

Al President de la Comissió d’Economia i Fi-
nances

Per al seu retiment a la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost del Parlament de Catalunya, us trameto ad-
junta, la informació a 30 de setembre de 2009, a la qual 
es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pal qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 13 de novembre de 2009

Antoni Castells

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

compareixença d’una representació del 
col·legi de metges de barcelona amb 
relació al projecte de llei dels drets i 
les oportunitats de la infància i l’ado-
lescència
Tram. 353-00700/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 45 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 22.12.2009 (DSPC-C 
703).

compareixença de representants de 
l’associació cinegètica de barraquers 
de catalunya davant la comissió de me-
di ambient i Habitatge per a informar so-
bre la situació actual de la pràctica de la 
caça en barraca
Tram. 357-00361/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 41, tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 696).

compareixença de representants del 
clúster català de recuperació i reci-
clatge davant la comissió de medi am-
bient i Habitatge per a informar sobre 
les principals línies d’actuació del sec-
tor del reciclatge i la recuperació
Tram. 357-00362/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 41, tinguda el dia 09.12.2009 (DSPC-C 696).



28 de desembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 608

80

INFORMACIó

4.70.10.

4.90. RèGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

concurs per a proveir temporalment un 
lloc de treball d’auxiliar de visites i edu-
catiu
Tram. 500-00022/08

Adscripció en comissió de serveis d’una 
funcionària 
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 22.12.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de 
novembre de 2009, va acordar convocar un concurs per 
a proveir temporalment un lloc de treball d’auxiliar de 
visites i educatiu del Departament de Relacions Parla-
mentàries i de Comunicació, fins a la reincorporació de 
la persona funcionària titular de la plaça.

D’acord amb la base setena de l’esmentada convocatò-
ria, el concurs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que 
obtingui la millor valoració de la totalitat dels mèrits 
al·legats i comporta l’adscripció en comissió de serveis 
de l’aspirant al lloc de treball convocat.

De conformitat amb l’establert en la base cinquena de 
la convocatòria, en data 10 de desembre de 2009 la co-
missió tècnica d’avaluació acorda formular la propos-
ta d’adscripció en comissió de serveis de Montserrat 
Garcia i Solsona al lloc de treball d’auxiliar de visites i 
educatiu del Departament de Relacions Parlamentàries 
i de Comunicació.

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: 

Adscriure en comissió de serveis Montserrat Garcia i 
Solsona al lloc de treball d’auxiliar de visites i educa-
tiu del Departament de Relacions Parlamentàries i de 
Comunicació del Parlament de Catalunya, amb efectes 
a partir de la data de la presa de possessió, i fins a la 
reincorporació de la persona funcionària titular de la 
plaça.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment 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 d’haver estat publicat 

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

informe i valoració del consell de l’au-
diovisual de catalunya relatius a la pre-
sència de la immigració en la informació 
en les emissions fetes entre el gener i el 
març del 2009
Tram. 337-00069/08

Presentació
President del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 63548 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió de Política Cultural: 
Mesa del Parlament, 22.12.2009

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

Em plau de fer-vos a mans l’informe sectorial trimestral 
sobre la presència de la immigració en la informació, 
en el qual s’analitza les emissions fetes entre el gener 
i el març de 2009 per diferents prestadors de serveis 
de televisió. Així mateix us trametem la Valoració del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya (aprovada en 
sessió de 10 de desembre de 2009) perquè en tingueu 
coneixement i als efectes oportuns.

Ben cordialment,

Barcelona, 11 de desembre de 2009

Ramon Font Bové

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Acorda: 

Adscriure en comissió de serveis Lluís Alonso Lacar-
ra al lloc de treball de gestor parlamentari adscrit a 
l’Àrea de Registre i de Distribució de Documents del 
Departament de Gestió Parlamentària del Parlament de 
Catalunya, amb efectes a partir de la data de la presa 
de possessió, i fins a la reincorporació de la funcionària 
titular de la plaça.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment 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 d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de l’Es-
tat 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, 22 de desembre de 2009

La Secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

4.90.15. CONTRACTACIó

contractació del subministrament i la 
instal·lació del mobiliari de la sala de 
premsa del parlament de catalunya
Tram. 620-00004/08

Anunci

Secretaria General

Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa 
del Parlament de Catalunya del 22 de desembre de 2009 
per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per 
a la contractació del subministrament i la instal·lació 
del mobiliari de la sala de premsa del Parlament de 
Catalunya (expedient núm. 620-00004/08).

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Parlament de Catalunya. Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat

b) Número d’expedient: 620-00004/08

2. Objecte del contracte

en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de l’Es-
tat 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, 22 de desembre de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

concurs per a proveir temporalment un 
lloc de treball de gestor parlamentari o 
gestora parlamentària adscrit a l’Àrea 
de registre i de Distribució de Docu-
ments del Departament de Gestió par-
lamentària
Tram. 500-00023/08

Adscripció en comissió de serveis d’un 
funcionari 
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 22.12.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de no-
vembre de 2009, va acordar convocar un concurs per a 
proveir temporalment un lloc de gestor/a parlamentari/
ària adscrit/a a l’Àrea de Registre i de Distribució de 
Documents del Departament de Gestió Parlamentària 
del Parlament de Catalunya, fins a la reincorporació de 
la funcionària titular de la plaça.

D’acord amb la base setena de l’esmentada convocatò-
ria, el concurs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que 
obtingui la millor valoració de la totalitat dels mèrits 
al·legats i comporta l’adscripció en comissió de serveis 
de l’aspirant al lloc de treball convocat.

De conformitat amb l’establert en la base cinquena de 
la convocatòria, en data 10 de desembre de 2009 la co-
missió tècnica d’avaluació acorda formular la proposta 
d’adscripció en comissió de serveis de Lluís Alonso La-
carra al lloc de treball de gestor parlamentari adscrit a 
l’Àrea de Registre i de Distribució de Documents del 
Departament de Gestió Parlamentària del Parlament de 
Catalunya.

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 
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Domicili: Palau del Parlament. Parc de la Ciutadella, s/n

Localitat i codi postal: Barcelona - 08003.

Horari del Registre: matins, de 9 a 14 hores, i tardes, de 
16 a 18.30 hores (excepte de l’1 al 14 de gener, en què 
l’horari és de 9 a 14 hores). El 31 de desembre de 2009 
i els dies 1, 5 i 6 de gener de 2010 són inhàbils.

d) Termini durant el qual el licitador resta obligat a 
mantenir l’oferta: 4 mesos.

e) Admissió de variants (concurs): no

10. Obertura dels sobres B1

Els sobres B1 han de contenir tota la documentació re-
lacionada amb els criteris d’adjudicació que s’han de 
valorar d’acord amb el que estableix l’apartat 2.3 de la 
clàusula 13 del plec de clàusules administratives par-
ticulars.

L’acte públic d’obertura dels sobres B1 tindrà lloc el 
26 de gener de 2010 a les 12 h, a l’adreça indicada en 
el punt 8.

11. Obertura dels sobres B2

El sobre B2 ha de contenir tota la documentació relacio-
nada amb els criteris d’adjudicació que s’han de valorar 
d’una manera automàtica d’acord amb el que estableix 
l’apartat 2.4 de la clàusula 13 del plec de clàusules ad-
ministratives.

La data de l’acte públic d’obertura dels sobres B2 es farà 
pública en el perfil de contractant de l’òrgan de con-
tractació, un cop feta la valoració de la documentació 
continguda en els sobres B1, i també es notificarà als 
participants de la licitació.

12. Integrants de la mesa de contractació

Els que consten en el perfil de contractant del Parlament 
de Catalunya.

13. Altres informacions

La informació restant s’especifica en els plecs de clàu-
sules administratives particulars i en el de prescripcions 
tècniques.

14. Despeses dels anuncis

Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part ad-
judicatària.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2009

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

a) Tipus de contracte: subministrament

b) Descripció de l’objecte: subministrament i instal·lació 
del mobiliari de la sala de premsa del Parlament de 
Catalunya

3. Tramitació i procediment 

a) Tramitació: urgent

b) Procediment: obert

c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: no

4. Determinació del preu

a) Pressupost màxim de la licitació: 84.643 euros (IVA 
exclòs)

b) Valor estimat del contracte: 84.643 euros (IVA ex-
clòs)

5. Garanties

a) Provisional: el 2% del pressupost màxim de la lici-
tació

b) Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació

6. Requisits específics del contractista o la contractista

Els establerts per la clàusula 13 del plec de clàusules 
administratives particulars.

7. Criteris de valoració

a) Preu: de 0 a 50 punts

b) Proposta executiva: de 0 a 40 punts

c) Garantia addicional: de 0 a 10 punts

8. Obtenció de documentació i informació

Entitat: Parlament de Catalunya; Departament d’Infra-
estructures, Equipaments i Seguretat

Domicili: Palau del Parlament. Parc de la Ciutadella, s/n

Localitat i codi postal: Barcelona - 08003

Telèfon: 93 706 30 45

Fax: 93 304 65 39

Adreça electrònica: msala@parlament.cat

contractaciopublica@parlament.cat

Perfil de contractant:

www.parlament.cat/contractacions

Data límit d’obtenció de documents i informació: 12 
de gener de 2010

Horari de lliurament de la documentació: el d’atenció al 
públic que es detalla en el perfil de contractant

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 14 de gener de 2010

b) Documentació que cal presentar: l’establerta per la 
clàusula 13 del plec de clàusules administratives par-
ticulars

c) Lloc de presentació: 

Entitat: Registre General del Parlament de Catalunya



Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 22.12.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 22 de de-
sembre de 2009, de conformitat amb el Plec de clàu-
sules administratives que regeixen la contractació del 
subministrament i la instal·lació del mobiliari de la sala 
de premsa del Parlament de Catalunya i d’acord amb 
el que preveu la clàusula 12 dels esmentats plecs que 
determina la composició de la Mesa de contractació, 
ha acordat nomenar com a membres de la mateixa els 
següents: 

President: Sr. Lluís M. Corominas i Díaz, vicepresident 
segon de la Mesa del Parlament

Vocals: 

Sr. David Pol i Torrella, Oïdor de Comptes i Tresoreria 

Sra. Anna Casas i Gregorio, lletrada de Serveis Jurí-
dics 

Sr. Xavier Duch i Oruj, cap del Departament d’Infraes-
tructures, Equipaments i Seguretat

Sr. Josep Escudé i Pont, cap del Departament de Co-
municació.

Secretària: Sra. Maria Sala i Ros, funcionària del Par-
lament

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2009

Imma Folchi Bonafonte
Secretària general

contractació de diverses cobertures 
d’assegurances del parlament de ca-
talunya
Tram. 630-00001/08

Anunci

Secretaria General

Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa 
del Parlament de Catalunya del 22 de desembre de 2009 
per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per 
a la contractació de diverses cobertures d’asseguran-
ces del Parlament de Catalunya (expedient núm. 630-
00001/08).

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Parlament de Catalunya. Departament 
d’Oïdoria de Comptes i Tresoreria.
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b) Número d’expedient: 630-00001/08

2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: privat

b) Descripció de l’objecte: contractació de diverses pò-
lisses d’assegurances per a: 

– La cobertura d’assegurances de vida (grup temporal 
renovable): lot «Vida».

– La cobertura d’assegurances de mort o invalidesa per 
accidents personals: lot «Accidents».

3. Tramitació i procediment 

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: sí.

4. Determinació del preu

a) Pressupost màxim de la licitació: 

– Lot «Vida»: 350.000 euros.

– Lot «Accidents»: 87.000 euros.

b) Valor estimat del contracte: 874.000 euros.

5. Garanties

a) Provisional: el 2% del pressupost màxim de la lici-
tació.

b) Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació.

6. Requisits específics del contractista o la contractista

Els establerts per la clàusula 16 del plec de clàusules 
administratives particulars.

7. Criteris de valoració

a) Preu: de 0 a 30 punts.

b) Percentatge de participació en els beneficis a què es 
comprometi el licitador: de 0 a 30 punts.

c) Programari de gestió per mitjà d’un sistema de trans-
missió de dades en línia: de 0 a 30 punts.

d) Millores proposades: de 0 a 10 punts.

8. Obtenció de documentació i informació

Entitat: Parlament de Catalunya; Departament d’Oïdo-
ria de Comptes i Tresoreria.

Domicili: Palau del Parlament. Parc de la Ciutade-
lla, s/n.

Localitat i codi postal: Barcelona - 08003.

Telèfon: 93 304 65 36.

Fax: 93 304 65 47.

Adreça electrònica: dpol@parlament.cat

Perfil de contractant:

www.parlament.cat/contractacions

Data límit d’obtenció de documents i informació: 4 de 
febrer de 2010.



28 de desembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 608

84

INFORMACIó

4.90.15.

La informació restant s’especifica en els plecs de clàu-
sules administratives particulars i en el de prescripcions 
tècniques.

14. Despeses dels anuncis

Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part ad-
judicatària.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2009

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 22.12.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 22 de de-
sembre de 2009, de conformitat amb el Plec de clàusules 
administratives que regeixen la contractació de diverses 
cobertures d’assegurances del Parlament de Catalunya 
i d’acord amb el que preveu la clàusula 15 dels esmen-
tats plecs que determina la composició de la Mesa de 
contractació, ha acordat nomenar com a membres de la 
mateixa els següents: 

President: Sr. Lluís M. Corominas i Díaz, vicepresident 
segon de la Mesa.del Parlament

Vocals: 

Sr. Rafel Luna i Vivas, secretari quart de la Mesa del 
Parlament

Sr. David Pol i Torrella, Oïdor de Comptes i Tresoreria 

Sra. Anna Casas i Gregorio, lletrada de Serveis Jurí-
dics 

Sra. Laura Martínez i Fernández, gestora d’Asseguran-
ces i Nòmines del Departament d’Oïdoria de Comptes 
i Tresoreria

Secretària: Sra. Yasmina Garcia Durà, funcionària dels 
Serveis Jurídics del Parlament

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2009

Imma Folchi Bonafonte
Secretària general

Horari de lliurament de la documentació: el d’atenció al 
públic que surt publicat al perfil de contractant.

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 8 de febrer de 2010.

b) Documentació que cal presentar: l’establerta per la 
clàusula 16 del plec de clàusules administratives par-
ticulars.

c) Lloc de presentació: 

Entitat: Registre General del Parlament de Catalunya.

Domicili: Palau del Parlament. Parc de la Ciutade- 
lla, s/n.

Localitat i codi postal: Barcelona - 08003.

Horari del Registre: matins, de 9 a 14 hores, i tardes, de 
16 a 18.30 hores (excepte de l’1 al 14 de gener, en què 
l’horari és de 9 a 14 hores). El 31 de desembre de 2009 
i els dies 1, 5 i 6 de gener de 2010 són inhàbils.

d) Termini durant el qual el licitador resta obligat a 
mantenir l’oferta: 4 mesos.

e) Admissió de variants (concurs): no.

10. Obertura dels sobres B1

Els sobres B1 han de contenir tota la documentació re-
lacionada amb els criteris d’adjudicació que s’han de 
valorar segons un judici de valor d’acord amb el que 
estableix l’apartat 2.3 de la clàusula 16 del plec de clàu-
sules administratives particulars.

L’acte públic d’obertura dels sobres B1 tindrà lloc el 
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farà pública en el perfil de contractant de l’òrgan de 
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ció continguda als sobres B1 i també es notificarà als 
participants de la licitació.
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